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ЖАНАРМАЙ:
БАҒА БАҒЫНАР ЕМЕС

(Соңы 3-бетте)

ТҮЙТКІЛ

Сәбит АМАНБАЕВ,  ҚР Автокөлікшілер 
одағының бас директоры: 

– Жанар-жағармай бағасы бізде реттел-
меген.  Ол нарық жағдайында болған соң өз 
ағынымен жүреді. Оған үкімет те аса көп ара-
ласпайды.  

Жалпы, біздегі жанар-жағармай бағасының 
үздіксіз алға жылжитын себебі  біз Ресеймен бір 
нарықтық ортадамыз.  Олардағы баға бізден 1,5 
есе жоғары.  Шекара ашық болғандықтан  біздің 
жанар-жағармайымыз  әрдайым сол жаққа 
ұмтылып тұрады. Сондықтан не баға теңесуі 
керек, не біз оны сыртқа шығаруды қатаң рет-

Әкпар МӘУЛЕНОВ, Қазақстан фермерлері 
қауымдастығының атқарушы директоры:

– Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәлімдеуінше, 2021 
жылғы егіс науқанына ғана 382 мың тоннаға жуық дизель 
отыны қажет. Арзандатылған дизель отынының орташа 
бағасы 165 теңге/литр, нарықта – 186 теңге/литр. Арзан-
датылған дизель отынының осынша көлемі күзгі дала жұмы-
старын жүргізуге де қажет. Ал жыл бойы дала жұмыс тарын 
жүргізуге дизель отынына деген қажеттілік бұдан едәуір 
көп. Сонымен қатар, дала жұмыстарын жүргізуге арзанда-
тылған дизель отынын бөлу мәселесінің заңнамалық негізі 
жоқ. Ондай норма Қазақстанның еш заңнамасында қара-
стырылмаған. Осыған орай арзандатылған дизель отынын 

(С
оң

ы
 3

-б
ет

т
е)

ЖАНАРМАЙ БАҒАСЫН МЕМЛЕКЕТ РЕТТЕУ КЕРЕК ПЕ?

көктемде және күзде бөлу кезінде көптеген қайшылықтар, түсініспеушіліктер 
туындайды: мұнай өңдеу зауыттарынан бөлінген арзандатылған дизель отынын 
тарататын операторларды облыстық әкімдіктер өз қалауынша айқындайды. 

Экономистер нарық жағдайында 
бағаны реттеудің қажеті жоқ. Ол 
сұраныс пен ұсынысқа қарай өзі 

анықталады дейді. Алайда, мемлекет 
субсидиялап отырған салалардың 
қай-қайсысы болмасын жанар-жағар-
май бағасының есебінен бюджетке 
түсетін салмақ аз емес. Осыған қара-
мастан ішкі нарықтағы жанар-жағар-
май сапасы ғана емес,  қолжетімділігі 
жағынан да  әрдайым жұртшылық та-
рапынан сынға ілініп жүр. Бұл туралы 
сарапшылар пікірі қандай?  
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САЛЫҚ ЗИМАНОВТЫҢ ТУҒАНЫНА – 100 ЖЫЛ

ҰСТАЗДАРЫМНЫҢ 
ҰСТАЗЫ

(Соңы 5-бетте)

теуіміз керек. Яғни, Еуразиялық экономикалық одақтан шықпай біз өз 
нарығымызда тәуелсіз саясат жүргізе алмаймыз. Сол себепті таяу 
жылдары ондағы баға еріксіз теңесетін болады.

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Қазақстан әлем-
дегі мұнайы бар 97 
елдің қатарында. 
Қара алтынның 
қоры жағынан 
12-орында тұр. 
Коронавирус ін-
деті таралғанға 
дейін мұнайды 
өндіру бойынша 
16-орында (2019) 
болдық. Салы-
стырмалы түрде 
жанармай бағасы 
ең төмен елдердің 
ондығында тұр-
мыз. Алайда, өзге 
тұрмақ, өзімізді 
әлі күнге сапалы 
жанар-жағармаймен  
қамтамасыз ете ал-
май отырғанымыз 
қалай?

Мұнай өндіріп, 
оны экспорттай-
тын елдерді былай 
қойғанда, қара 
алтыннан хабары 
жоқ мемлекеттердің 
өзінде жанар-жағар-
май бағасы бізбен 
салыстырғанда бір-
шама тұрақты. Өй-
ткені, онда нарық 
мемлекеттің қатаң 
бақылауында. 

жар сала жеткізген жергілікті әкімдіктердің уәдесі 
де әдемі ертегіге айналды. Айтпақшы, кезінде 
Қапшағайдың әкімі Жеңіс күні Алматы облысы 
бюджеті есебінен соғыс ардагерлеріне көлік сый-
лайтынын айтқан. Алайда ол көліктер тек жоспарға 
енгізіліп, кейін қолдаушылардың жоқтығынан 
жоспардан алынып тасталыпты. Дәл осындай 
құрғақ уәдені Жамбыл ауданының әкімдігі де 
ардагерлердің құлағына әдемілеп іліп кеткен. Ар-
дагерлер уәде етілген автокөлікке сол бойы отыра 
алмады. Өйткені, ондай қымбат сыйлыққа шын 
мәнінде бюджеттен қаржы қарастырылмаған екен. 
Осындайда атам қазақтың «Арық сөйлеп, семіз 
шық» дегенін бұл шенділер неге ескермейді деп 
таңданасың. 

Қарағандының майдангерлері де  атқамінерлерге 
сенеміз деп құр қалған. Бұл жолы жергілікті билік 
соғыс ардагерлеріне тегін коммуналдық қызмет көр-
сетеміз деп желпінгенімен, мереке біткен соң уәде-
лерінен танып кетсе керек. Алданған зейнеткерлер 
телефон сымы қиылып, коммуналдық қызметтер 
қарызы көбейгенде ғана басын тасқа соққан еді. 

Отан үшін отқа түскен, тылда тынбай еңбек еткен ардагерлер қатары жыл-
дан жылға азайып барады. Ал бүгінгі ұрпақ батырларға құрмет көрсете 

алып жүр ме? 

Отан қорғаушылар мен Жеңіс күні марапаттау 
салтанатынан басталады. Марапатқа ұсынылғандар 
арасында ерен еңбегімен, қалтқысыз қызметімен 
ерекшеленген жандар баршылық. Өкінішке орай, 
құрмет көрсетушілер соғысты көргендерді елеп- 
ескергенімен, тыл ардагерлерін үнемі тасада қал-
дырып келеді. Оларды құттықтаудың өзі науқандық 
шараға айналған. Азық-түлік себетін көтере салып 
ардагерлерді құттықтауға асығатын әкім-қаралар 
қаһармандардың қас-қабағын емес, суретке түсіп, 
есеп беруді көбірек ойлайтыны байқалады. Күні 
кеше Жамбыл облысындағы атқамінерлердің басы 

кеудесіне құлаған ардагерді есеп үшін есін кетіріп 
суретке түсіргені көпшіліктің ашу-ызасын тудырды. 
Бұл елдің көрген, білгені ғана...

Есте болса, біраз жыл бұрын қостанайлық 
шенеуніктер қоларбаға таңылған соғыс ардагерін  
9 мамырда парадқа апарып, жұртқа жақсы көрін-
ген. Бірақ мерекеден кейін соғыс ардагері Алек-
сандр Боронинді таза ауада тұрақты серуендетуге 
сөз берген аймақтың атқамінерлері сол кеткеннен 
мол кетіпті. Қайбір жылдары Ұлы Отан соғысы-
ның көзі тірі қатысушыларына ерекше қамқорлық 
жасалып, 10 сотық жер үлестірілетінін жаһанға 

Қазақ заңгерлері когорта-
сының көшбасшысы – Салық 
Зиманұлының туғанына биыл 
100 жыл. Осы қарапайым да 
айбарлы есімді білмейтін, құр-
меттемейтін адам алты алашта 
жоқ десем, асыра айтқандық 
емес. Бабаларымыз ғасырлар 
бойы армандаған тәуелсізді-
гіміздің тұғырлы болуына, 
оның Ата Заңының қабылда-
нуына өлшеусіз үлес қосқан 
заңгер-ғалым С.Зимановты 
еліміздің сот, прокуратура, 
құқық қорғау органдарының 
қызметкерлері өздеріне ұстаз, 
ақылшы аға деп қабылдайды.
Данышпан Абай атамыздың «Адам 

өлген күні өлмейді, ұмыт болған күні 
өледі» деген даналық сөзі бар. Ал көзі 
тірісінде-ақ заң ғылымының патриархы 
атанған Салық Зимановтың көркем 
бейнесі санамыздан ешқашан өшпейді. 

ҮЙ САТҚАНДА 
НЕНІ ЕСКЕРГЕН ЖӨН?
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ӘКЕ 
КӨРГЕН 
ОҚ 
ЖОНАР
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БІР МҮДДЕ

БІЛГЕН ЖӨН

Жылжымайтын мүлікті қауіпсіз сатудың жолдары көп. Солардың біразына 
тоқтала кетейік. Ең алдымен, меншігін сатуға ниетті азамат мынадай құжаттар 
жинайды:

* «Сатып алу» немесе «Сыйға тарту келісімшарты» 
* Егер тұрғын үй меншігі мұрагерлікпен қалған болса, соны растайтын 

құжат
* Мүліктің техникалық паспорты
* Жеке куәлік (меншік иесінің)
* Неке қию туралы куәлік (Егер меншік иесі некеде болса)
* Үй сатудың ең қауіпсіз жолы – банк арқылы ипотекаға сату. Бұл про-

цесс ұзаққа созылуы мүмкін. Бірақ бұндай жағдайда банк тарапынан сатып 
алушыға тексеріс жүргізіледі. Меншікті сатарда нотариалдық іс-әрекетке де-
йін ешкімге құжаттардың түпнұсқасын бермеу керек. Тек көшірме құжаттарды 
ұсынған абзал. Сонымен қатар, ешкімге сенімхат жасатпау керек. Егер сатып 
алушы мүлікті кепілге қойып, тек сосын ақысын төлеп, рәсімдеу жүргіземін 
деген жағдайда оған келіспеген жөн.

Ал жылжымайтын мүлікті ешкімге алданбай сатып алу үшін ең бірінші 
мүлік пен оның иесін жоғарыда айтылған құжаттар негізінде тексеріп алған 
дұрыс. Барлық қажетті қағаздардың заңдастырылғанын және меншіктің 
кепілде тұрған, тұрмағанын анықтаған жөн. Ол үшін сатушы ХҚКО-дан 
«Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар туралы анықтама» ұсынуы тиіс. 
Сондай-ақ, егер жеке жер учаскесінде орналасқан меншік болса, оның жер 
учаскесі жайлы жоспары мен нысаналы мақсатын жіті тексерген дұрыс.

Азаматтық кодекс бойынша жылжымайтын мүлікті сатып аларда негізгі 
мәмілені екі түрлі жолмен рәсімдеуге болады. Олар: нотариус арқылы және 
нотариуссыз. Егер сату нотариуссыз жүргізілетін болса, барлық жауапкер-
шілікті сатушы мен сатып алушы өздері арқалайды. Келісім дұрыс жасалмаған 
жағдайда заңды жолмен екі тараптың да ешбір әрекет қолдана алмай қалуы 
мүмкін. Сондықтан мамандар «Сатып алу келісім-шартын» нотариус арқылы 
рәсімдеуге кеңес береді. Тағы бір ескеретін жағдай, құжаттарды рәсімдеу 
кезінде, есептесу түрін белгілеу керек. Яғни, төлем қолма-қол немесе банк 
аударымы арқылы жасалғанын көрсету міндетті. Егер төлем банк арқылы жү-
зеге асса, сондағы менеджерлерге айтып чекті тексерткен дұрыс. Сондай-ақ, 
үй салығы бойынша құжаттардың дұрыстығын анықтау керек.

Статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, үй сатамыз деп басындағы 
баспанасынан айырылғандардың көбі «Сатып алу келісімшартын» рәсімдеу 
кезінде қателік жіберген екен. Сол себепті кез келген мүлікті сатарда немесе 
сатып аларда барлық құжаттың заңды болуын қадағалау қажет.

Нұрқанат АТАЖАН

ҮЙ САТҚАНДА 
НЕНІ ЕСКЕРГЕН 

ЖӨН?

Аталған заңның не-
гізгі мақсаты – жәбір-
ленушілерді қорғау-
дың құқықтық тетігін 
қалыптастыру, жәбір-
ленушілерге неме се 
олардың өкілдеріне 
біржолғы белгіленген 
ақшалай соманы төлеу 
түрінде материалдық 
көмек көрсету. 

Жәбірленушілерге 
өтемақы қоры – Қа-
зақстан Республикасы-
ның Жәбірленушілерге 
өтемақы қоры туралы заңнамасында 
көзделген тәртіппен ақша түсімдерін 
есепке жатқызу және жәбірленушілер-
ге өтемақы төлемін жүргізу үшін 
бюджетті атқару жөніндегі орталық 
уәкілетті органда ашылған қолма-қол 
ақшаны бақылау шоты.

Адам жәбірленуші деп танылған-
нан кейін ол қылмыстық қудалау функ-
цияларын жүзеге асыратын мемлекет-
тік органға өзіне өтемақы тағайындау 
туралы өтініш жасауға құқылы. Өтем-
ақы – Қылмыстық-процестік кодекске 
сәйкес жәбірленуші деп танылған 
адамға осы заңда белгіленген тәртіп-
пен берілетін біржолғы ақша төлемі. 
Қайтыс болған адамның барлық от-
басы мүшелеріне бір өтемақы төлемі 
тағайындалады. Бір отбасының мүшесі 
болып табылатын қайтыс болған әрбір 

Еліміздің Ата Заңы мен халықаралық құқық нормаларында 
адам, оның құқықтары мен бостандықтары ең жоғары құн-

дылық ретінде айқындалған. Осыған орай, жәбірленушілерге қыл-
мыспен келтірілген залалды өтеу бойынша олардың құқықтары 
мен заңды мүдделерін қорғау назардан тыс қалмауы керек. Осы 
орайда, 2018 жылғы 10 қаңтарда Мемлекет басшысы қол қойған 
«Жәбірленушілерге өтемақы қоры туралы» заңы қабылданды.

Көктем мен жаз – жылжымайтын мүліктің саудаға көп 
түсетін уақыты. Әсіресе, пандемия келгелі сұраныс екі-

үш есеге артқаны нарықта қатты байқалып тұр. Бұрын-соңды 
мүлік сатып көрмеген немесе сатып алып көрмеген тұрғын-
дар сату процесі қалай жүзеге асатынын білмей жатады. 
Ал сондай жағдайлардың соңы алаяқтарға жем болумен 
аяқталатын кездер аз емес. Оларға алданып қалмаудың ең 
негізгі жолы – «ҚР Тұрғын үй қатынастары туралы» заңнаманы 
білу. Бұл құжат тұрғын үйлерге меншiк құқығының негiздерiн, 
азаматтардың тұрғын үй саласындағы құқықтарының сақта-
луын және тұрғын үй қорының пайдаланылуын мемлекеттiк 
органдардың бақылауына байланысты болатын қатынастар-
ды реттейді. 

САРАП 

САЙЛАУ ЖҮЙЕСІН 
ДЕМОКРАТИЯЛАНДЫРАТЫН ҮРДІС

Парламент Мәжілісінде қаралып 
жатқан заң жобасы бүгінде қоғам та-
рапынан әр түрлі пікір туғызып жатыр. 
Негізінен олар екіге айырылып отыр. 
Бірі бұл жаңалықты құптаса, екіншісі 
қарсы шығады. Осы тұрғыда барын-
ша толыққанды тұжырым есту үшін 
елдегі саяси ахуалды үнемі назарда 
ұстап, зерделеп жүрген бірқатар сая-
саттанушыларды әңгімеге тартқан едік. 
Олар да бұл тұрғыда ортақ мәмілеге 
келе алмайтындай. Тоқетерін айтқанда, 
әркімнің қазіргі ел назарында тұрған 
мәселеге қатысты өз шындығы бар. 
Олардың бәрі түптеп келгенде нақты 
жағдайды анықтап, ел мүддесіне сай 
тиімді шешім қабылдауға жол салса қа-
некей. Мәселен, Парламент Мәжілісінің 
депутаты Ерлан Саировтың айтуынша, 
Парламентке өту шегін 7 пайыздан 5 
пайызға азайту еліміздегі қоғамдық-са-
яси процестерді демократияландыруға 
алып келеді. Сонымен қатар бұл заң 
шығарушы орган құрамының барынша 
палитралы болуының кепілі. Тұтастай 
алғанда қоғамдық-саяси, сайлау орган-
дарына инклюзивті, теңгерімді сипат 
беретін шара. Сол секілді «барлығына 
қарсы» бағанының енгізілуі біздің ел-
дегі саяси процестерді бағалау, оларды 
сараптап отырудың жаңа бір әдіс-тәсілі. 
Өйткені, еліміздегі партиялардың, 
мемлекеттік органдардың жүргізіп 
отырғаны мемлекеттің саясаты. Бізде 
партиялардың сайлауалды бағдарлама-
ларын қалай орындады немесе партия-
лардың қызметіне халық қаншалықты 
қанағаттанды не қанағаттанбады деген 
сұрақтың басы ашық болатын. Заң 
негізінде «барлығына қарсы» бағаны 
бойынша дауыс берген адамның саны 
арқылы осы сауалдарға жауап табыла-
тын болады. Соның нәтижесінде пар-
тиялар өздерінің жұмысына да сарап-
тама жасай алады. Бұл халықаралық 

стандарттарға сәйкес тетік. Еуропада, 
Ресейде бар тәжірибе. 

«Альтернатива» өзекті зерттеулер 
орталығының директоры Андрей Че-
ботыров та саяси партиялар шегі және 
«барлығына қарсы» бағанын құптай-
ды. Оның айтуынша, бұл шаралар ел 
басшыларының Қазақстан қауымдас-
тығы өкілдері мен шетелдік бақылау-
шылардың өткен сайлау науқанында 
айтқан пікірлері мен берген бағасына 
назар аударуын білдіреді. 

– Билікті сынаушылар мен скеп-
тиктердің көңіл күйін түсінуге болады. 
Әйтсе де менің ойымша, алға екі қадам 
жасау кейін бір қадам жасаудан артық, – 
деп қысқа қайырған еді ол пікірін. 

Ал ,  олардың  әр іпте с і  Марат 
Шибұт ов мүлде басқа пікірде. Ол да 
әрине сайлауға қатысу шегін 7 пайы-
здан 5 пайызға төмендету және бюл-
летеньде «барлығына қарсы» бағанын 
енгізу шаралары сайлауды демократия-
ландыруға бағытталған деген пікірде. 
Бірақ бұл саясаттанушының айтуынша 
аталмыш тетіктер Қазақстан жағдайын-
да түбірінен қайшылықты нәтиже көр-
сетеді. Мәжіліс пен Мәслихатқа өтуге 
шектеудің азаюы Парламенттің төменгі 
палатасында аз дегенде тағы бір партия 
пайда болады, ал мәслихатта төрттен 
беске дейін, яғни бәрі өте алады дегенді 
білдіреді. Партиялар үшін пайдалысы – 
олар 5 пайыздан артық дауыс жинаған 
кезде сайлау жарнасын төлемейтін бо-
лады. Ал, 3-5 пайыз аралығында жинаса 
онда жарнаның 50 пайызын төлейді. 
Бұл әрине сайлауға анағұрлым көп үміт-
керді тартуға мүмкіндік береді. Мұндай 
жағдай саяси әртүрлілікті және әр пар-
тияның ұстанымын жақсартады. Өйт-
кені, кез келген депутат болашақта ба-
рынша мықты ұстаным, жаңа ресурстар 
және жаңа жақтастар. Ал халық үшін 
саяси бәсекелестіктің артатындығымен 

Дүйсен ОСПАНОВ, 
Баспана бойынша сарапшы:

– Тұрғын үй сатуға байланысты 
неше түрлі алаяқтық схемалар бар. 
Бірінші – сатып алуды үйдің иесімен 
емес, басқа бір кісімен рәсімдеу. 
Егер сондай жағдай орын алған бол-
са, соңында меншік иесі келіп «Үйдің 
құжаттарын жоғалтып алғанмын. 
Полицияға да хабарлап қойдым» деп 
айтуы ғажап емес. Сондықтан са-
тушының толықтай құжаттарын тексеру керек. 

Екінші жағдай – «Сатып алу келісімшартын» рәсімдеген 
кезде сатушы үйдің бағасын төмендетіп көрсетуді ұсынады. 
Келісімшарт рәсімделген соң, заңгер бұрынғы үй иесінің банкрот 
болғандығын, келісім күшін жоятындығын айтуы мүмкін. Егер 
сондай жағдай орын алса, «Сатып алу келісімшартына» кеткен 
ақшаны ғана қайтарып алу мүмкін болады. Сол себепті, келісім-
шартта үйдің нақты бағасын көрсету керек.

Үшінші алаяқтық әрекет – аванс алу. Бұл көбіне арзан баға-
дағы үйлерге қатысты. Адамдар төмен бағадағы үйге қызығып, 
оның тез өтіп кетпеуі үшін аванс беріп жатады. Нәтижесінде, 
ол меншіктің басқа иесі бар болып шығып, алаяқ ақшаны алып 
жоқ болып кетеді. 

Тағы бір алаяқтық схеманың кең тараған түрі – мемлекеттік 
бағдарламамен үй алып беремін деушілер. Бұл жағдайда азамат-
тар мемлекеттік бағдарламаға өтінім беру онлайн түрде, өздері 
беретіндіктерін білу керек.

ЗАЛАЛ ӨТЕЛУІ ТИІС
дың заңды мүдделерінің қорғалуын 
нығайтуға және нәтижесінде халықтың 
қылмыстық қудалау органдарына және 
сотқа деген сенімнің артуына ықпал 
ететін болады.

Өтемақы төлеуді көздейтін заң 
нормалары қолданысқа енгізілді. 2018 
жылғы 1 шілдеден қорға сот кінәлі 
тұлғалардан өндіріп алуды жүзеге 
асыруды бастады, яғни сот айыптау 
үкiмiн шығарған кезде кінәлі адамдар-
дан жәбірленушілерге өтемақы қорына 
Қазақстан Республикасы Қылмыстық 
кодексінің 98-1 және 98-2-баптары-
ның негізінде мәжбүрлі төлем өндіріп 
алынады. 

Заңда жәбірленушілерге өтемақы 
тағайындау мен төлеудің тәртібі және 
мерзімдері де айқындалған. Бұл ретте 
қылмыстық қудалау функцияларын 
жүзеге асыратын мемлекеттік органдар 
жәбірленушіге өтемақы алу құқығын 
түсіндіреді және оның өтінішін тір-
келген күнінен бастап күнтізбелік он 
күн ішінде қарайды. Заңда белгілен-
ген мөлшерде өтемақы тағайындап 
оларды және алушылардың тізімін 
жасайды, оны қазынашылыққа береді. 
Қазынашылық өтемақыны күнтізбелік 
он күннен кешіктірмей оны алушылар-
дың банктік шотына аударады. Алайда, 
өтініш берудің ескеру мерзімі адам 
жәбірленуші деп танылған күннен 
бастап үш жылды құрайды.

Жәбірленушілерге арналған өтем-
ақы қорындағы қаржы мемлекеттік 
бюджетке алып қоюға жатпайды.

А.АЛИМЖАНОВА,
Ақтөбе облысының қылмыстық

істер жөніндегі мамандандырылған
ауданаралық сотының бас маманы

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев Парламенттің жаңа сессиясы басталған кезде 

елдегі саяси реформалардың жаңа басымдықтарының 
қоржынын ұсынған болатын. Солардың бірі – партиялардың 
сайлауға өту шегін 7 пайыздан 5 пайызға төмендету және 
сайлау бюллетенінде «барлығына қарсы» деген баған енгізу. 

жақсы, бұл құқықтар бұрынғыдан ар-
тығырақ қорғалады деген сөз. Шибұтов 
мырза екінші ұсынылып отырған жаңа-
лықты «Nur Otan» партиясының пай-
дасына шешіледі, ал, басқа партиялар 
үшін қосымша бас ауруы болады деп 
турасын айтты. 2019 жылдағы Пре-
зидент сайлауында және 2021 жыл-
дағы Парламент сайлауында берілген 
дауыстарда наразылық көп көрінді. 
Адамдар Қосановқа немесе «Ақжолға», 
«Ауыл», «Адалға» емес, билікке қарсы 
дауыс берді. Егер «барлығына қарсы 
адам» бағаны пайда болса не болады? 
Адамдарға өзінің наразылығын білдіру 
үшін үміткерге немесе партияға дауыс 
берудің еш қажеті болмайды. Олардың 
билікке ерегісіп, басқа партияларға не-
месе кандидаттарға беретін дауыстары 
«барлығына қарсы адам» деген баған-
мен кетеді. Сондықтан келесі сайлауда 
«Nur Otan» партиясына 60 пайыз дауыс, 
одан соң «барлығына қарсы адам» 25 
пайыз болып, қалған 15 пайыз дауыс 
бес партияға бөлінеді . Нәтижесінде 2 
партия өтіп, онымен қоса «Nur Otan» 
партиясы көп дауыспен артықшылық 
иеленеді. Басқа партиялар бұған қалай 
қарсы тұра алады? Күшейтілген жұмыс, 
өз қатарларына белгілі саясаткерлерді 
тарту және тиімді саяси технологияны 
іске асыру қажеттігі туындайды. Әйтпе-
се, партиялардың жағдайы күрт нашар-
лап кетеді. Жалпы, партиялар саясаттың 
нысаны ретінде бұрынғыдан да құнды 
бола түседі. Өйткені, осы ұйымдар 
арқылы көптеген саяси әрекеттер жү-
зеге асады. Сондықтан партияларға өз 
күштерін жедел өсіріп, құрылымдарын 
жақсартып, жаңа көшбасшыларды 
тарту керек. Олай етпесе, бұл шаруаны 
басқа үміткерлер жасайды. Жалпы, 
«барлығына қарсы» бағанын енгізу 
нәтижесінде тұрғындардың наразылық 
әлеуеті партиядан өздерінің болашағы 
үшін қауіпті жаққа ауысуы мүмкін. 
Сондықтан бұл талапты енгізуге үлкен 
дайындық керек. 

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті» 

адамға жеке өтемақы төлемі тағайын-
далады.

Осыған ұқсас қорлар бірқатар Еу-
ропа елдері мен АҚШ-тың 22 штатын-
да және Әзірбайжан мен Эстонияда 
жұмыс істейді. Бұл заңды әзірлеу ба-
рысында халықаралық тәжірибелерге 
сүйене отырып, отандық құқықтанушы 
ғалымдардың ұсыныстары зерттелген.

Жәбірленушілерге өтемақы төлеу 
институты отандық заңнамада жаңа-
лық есебінде қабылданады. Онда 
алғаш рет «мәжбүрлеп төлетудің» 
«өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал 
ету шарасы» ретіндегі «құқықтық 
табиғатына» заңнамалық айқындама 
беріліп, Қылмыстық және Қылмыс тық-
процестік кодекстерге тиісті түзетулер 
енгізілді. Бұл нормаларды қабылдау 
жәбірленушілер құқықтары мен олар-
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ЖАНАРМАЙ БАҒАСЫН МЕМЛЕКЕТ РЕТТЕУ КЕРЕК ПЕ?

ҚОҒАМ

Сәбит АМАНБАЕВ,  ҚР Автокөлікшілер одағының бас директоры: 
– Жанар-жағармай нарығындағы бағаның тұрақсыздығына халық та 

көндігіп алған. Әлемдік нарықта шикізат бағасы төмендесе де бізде баға 
өспесе, кемімейтінін көріп, естіп, біліп жүрсе де ешкім оны реттеуді талап 
етпейді. Сол сияқты, жанар-жағармай сапасы да әлі күнге дейін толық 
көңілден шығып отырған жоқ. Бұл үшін арнайы зауыттар да, ондағы өнім 
сапасының стандарттары да бар. Алайда оның орындалуын талап етуде қа-
таңдық жоқ. Оны  тұтынушылар талап еткен күнде де тыңдап жатқан еш-
кім табылмай тұр. Жанармай бағасы өскен сайын тасымал құны көтеріліп, 
ол тауардың бағасына  да  әсер ететінін айтудан біз де кенде қалған жоқпыз. 
Жолаушылар тасымалдауда әрдайым мемлекеттік субсидияның көлемі ар-
тып келеді. Ал бұл бюджетке қосымша салмақ салады. Егер бәрі заң аясында, 

қатаң бақылаумен, жүйелі түрде жүргізілетін болса мұндай кереғар жағдай болмас еді.  Мәселен, Шымкент 
қаласында бір жылдан бері 440 автобус газ болмаған соң қаңтарылып тұр. Ал Қазақстанда мұнай да, газ да 
жеткілікті. Оны толық өңдеп, тұтынушы игілігіне тиімді жаратуда еліміз әлі күнге дербес саясат жүргізе 
алмай, әркімге бір жалтақтауға мәжбүр боп  жүр. Мысалы, Еуропа елдерінде оның бәрі алдын ала келісіліп, 
реттелген. Еуразиялық экономикалық одақ ондай жағдайға әлі толық жеткен жоқ. Ондағы  елдің бәрі бірдей 
өз мүддесін толық қорғай алатын жағдайда емес.   

Әкпар МӘУЛЕНОВ, Қазақстан фермерлері 
қауымдастығының атқарушы директоры: 

– Оларды айқындау тәртібі жоқ, операторлар дизель оты-
нын тиісті түрде үлестірмейді. Нәтижесінде шағын фермер-
лердің көбісінің қолы дизель отынына жетпейді, көп жерлерде 
арзандатылған дизель отынының бағасы нарықтағымен 
бірдей. Мұнай өңдеу зауыттарын жөндеу жұмыстары дала 
жұмыстары маусымында жүргізіледі. Жалпы, дизель отыны-
ның құны ауыл шаруашылығы өнімінің өзіндік құнының негізгі 
бөлігін құрайды. Сол себептен оның қымбаттығы азық-түлік 
тауарлары бағасының көтерілуіне әкеп соқтырып,  бұл өз кезе-
гінде инфляцияға кері әсерін тигізеді.  Осыған орай, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің 
дизель отынына қолжетімділігін арттыру үшін уәкілетті мемлекеттік органдар аталмыш 
мәселені шешу жолдарын (арзандатылған дизель отынын бөлудің орнына оның сатып алынған 
көлемін субсидиялау, мұнай өңдеу зауыттарын жөндеу кестесін дала жұмыстарын жүргізу ке-
зеңін ескере отырып бекіту және т.с.с.) қарастырулары қажет. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ЖАНАРМАЙ:
БАҒА БАҒЫНАР ЕМЕС

ТҮЙТКІЛ

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ

АЙТЫП КЕЛМЕГЕН 
АЛАПАТ

10 мамыр күні түстен кейін Риддер орман ша-
руашылығында шөп өртеніп жатқанын байқаған 
Лесхоз кентінің тұрғындары «101» қызметіне ха-
барласқан. Оқиға орнына өрт сөндірушілер жедел 
келді. Әуелде тілсіз жаумен күреске 6 техника 
мен жеке құрамнан 100-ден астам адам жұмыл-
дырылған. Алайда екпіні секундына 20 метр ге 
жететін қатты жел өртті өшіруге кедергі кел-
тірді. Жылдам тараған жалын көп ұзамай жақын 
маңдағы елді мекенге де жетті. Тұрғын үйлер отқа 
оранды. Құтқарушыларға көмек көрсету үшін сол 
жерге орманшылар, полиция қызметкерлері мен 
жергілікті атқарушы орган өкілдері ұмтылды. Өрт 
салдарынан 1949 және 1980 жылғы екі ер адамды 
күйік шалып, жергілікті аурухананың жансақтау 
бөліміне жатқызылды. Ал тәртіп сақшылары 1948 
жылы туған әйелдің мәйітін тапқан. Жалпы аумағы 
300 гектардан асқан қызыл жалынмен күрес күні-
түні жүргізілді. Әйтеуір келесі күні таңғы сағат 
7:00-де Лесхоз кентіндегі үйлерді шарпыған өрт 
толықтай сөндірілді. Бірақ орманда тілсіз жаудың 
беті қайтпаған. Сол кезде тікұшақпен барлау ба-

рысында ашық жанып жатқан жалын байқалмаған 
еді. 

Шығыстағы алапат өрт жайлы күллі респуб-
лика жұртшылығы естіп, мәселені Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаев өз бақылауына алды. 
Мемлекет басшысы Үкімет пен Шығыс Қазақстан 
облысының әкімдігіне зардап шеккен тұрғын-
дарға көмек көрсетіп, баспанамен қамтамасыз 
етуді тапсырды. Анықталғандай, қызыл жалын 
салдарынан 31 үй қирап, 5 автокөлік, 7 шаруа 
қожалығы және техникалық қызмет көрсету стан-
циясы жанып кеткен. Қазіргі уақытта 13 азамат 
«Қазмырыш» ЖШС жатақханасына, қалғаны 
туыс тарының үйіне орналастырылған.

– Риддер орман шаруашылығы аумағында 
шыққан тілсіз жау 11 мамырда сағат 18.20-да 
ауыздықталды. Өртті сөндіруге жеке құрамнан 
493 адам, 69 техника, 2 тікұшақ жұмылдырылған, 
– деп хабарлады ШҚО Төтенше жағдайлар депар-
таментінің баспасөз қызметі. 

Аймақ басшысы Даниал Ахметов өрттен зар-
дап шеккен тұрғындармен кездесті. Өз сөзінде ол 

(Соңы. Басы 1-бетте)

Мұнай арзандаған кезде баға төмендеп, 
қымбаттаған кезде өсіп отырады. Тіпті әлемдік 
нарықтағы мұнай бағасы күрт өзгерген кезде 
де үкімет қарапайым тұтынушы қалтасына 
артық салмақ түсірмеудің жолын табады. Ал 
бізде нарықтағы мұнай арзандаған кезде де 
жанар-жағармай бағасы өспесе, кеміген емес. 
Бұған қатысты сауал қойылса, шенеуніктердің 
айтары белгілі. Бізде жанар-жағармай арзан 
болғандықтан, оны көрші елдерге шығарғанды 
жөн көреді. Көрші елдердің бағасына бағынып 
отырғанымыз сондықтан. Осы жаттанды жау-
апты жыл сайын естісе де, депутаттар Үкіметке 
бір сауалды жолдаудан шаршамайды. Көктемгі 
егіс жұмыстары мен күзгі жиын-терін кезінде 
күрт қымбаттайтын жанар-жағармай бағасы 
осылайша бітпейтін жыр ға айналған.  

Мәселен, Мәжілістің жалпы отырысын-
да 2009 жылы 23 қыркүйекте депутат Ерзат 
Әлзақов Энергетика және минералдық ресур-
стар министрі Сауат Мыңбаевқа, сол жылы 4 
қыркүйекте депутат Бауыржан Смаилов ҚР 
Премьер-Министрі  Кәрім Мәсімовтің атына 
депутаттық сауал жолдады. Оған әріптестері 
Болат Қонарбай, Дауылбай Құсайынов, Ната-
лья Геллерт де қол қойған болатын. Одан кейін 
Премьер-Министр К.Мәсімовтің атына  2014 
жылы 17 қыркүйекте депутат Рауан Шаекин, 
ал 2021 жылдың 14 сәуірінде депутат Альберт 
Рау Премьер-Министрдің орынбасары Роман 
Склярдың атына жанар-жағармай бағасын рет-
теуге қатысты депутаттық сауал жолдады.  Бы-
лай қарасаң бәрі дұрыс. Алайда осылайша 
әркім өз міндетін орындағандай кейіп танытса, 
бұл түйткіл бүгін шешілмесі анық. Мемлекет 
тарапынан берілетін жеңілдікпен мәселені 
толық реттеу мүмкін емес.  Мәселен, жергілік-
ті атқару органдары арқылы жеңілдетілген 
бағамен босатылатын жанармай біреуге жетсе, 
біреуге жетпей жатады. Мұндайда наразы топ 

арыз-шағым жазса, жоғарыдағылар бәрі заңды 
түрде бөлінгенін айтып, ант-су ішуден танбай 
келеді. Алғандар миығынан күліп, алмағандар 
келер жолы бөлініп қалар деп үмітпен күндер 
жылжып, айлар сырғып, жылдар ауысып жа-
тыр. Ал елдегі мұнай өңдейтін 3 зауыт жыл 
сайын өндірісті қайта құрылымдау жоспар 
бойынша немесе  кезекті жөндеу жұмыстары 
деп өздеріне айтылған сыннан түрлі сылтау 
айтып құтылуда.

Мұнай өңдеу ісін жөнге қойып, жаңа өндіріс 
орындарын құру мәселесі Мемлекет басшы-
сының жыл сайынғы халыққа Жолдауларында 
ғана емес, Үкімет отырыстарында әрдайым сөз 
болады. Алайда қашан, қайда не айтылғанын 
бүгінде ешкім санап бере алмайды. Мәселен, 
Елбасы Н.Назарбаев 2012 жылғы Жолдауында: 
«Мен бүгін біздің шикізат ресурстарымыз бен 
инфрақұрылымдарымыздың жоғары бөліністері 
саласында, осы бөліністерге қызмет көрсететін 
жаңа ғаламат жобалардың бастау алатындығы 
туралы хабарламақпын», деп Атырау мұнай 
өңдеу зауытында құны 1,7 млрд доллар тұратын 
мұнайды терең өңдеу кешені құрылғанын, ол 
бензин өндіруді – 1,7 миллион тоннаға дейін, 
ал дизель отынын 1,4 миллион тоннаға дейін 
ұлғайтып, Қазақстанды отынның осы түр-
лерімен қамтамасыз ететінін жеткізген  еді.  Ел 
Президенті Қ.Тоқаев  2020 жылғы Жолдауында: 
«Қазақстанның батыс өңірлері мұнай-химия 
кешендерін салып, жоғары деңгейдегі қайта 
өңдеу ісінің жаңа өндірістік циклдарын құру 
үшін инвестиция тартатын орталыққа айналуға 
тиіс. Бізде осы күнге дейін мұнай химиясы мен 
газды қайта өңдеу жүйесінің жоқтығы – ақылға 
қонбайтын қисынсыз нәрсе» дегенді айтты. 
Сондықтан жоғарыдағылардың өзі бірде бізге 
төртінші зауыт керек, енді бірде керек емес деп 
ойланып отырған соң, жұрт кімге сенерін біл-
мей, дал боп жүр. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті»

ТАСАДА ҚАЛҒАН
ТЫЛ АРДАГЕРІ

Иә, апат айтып келмейді. Бұл жолы да орманда шыққан от жақын маңдағы 
елді мекенге қас-қағымда тарап кетеді деп ешкім ойламаған. Алапат өртті 

ауыздықтауға 500-ге жуық адам, 69 техника мен 2 тікұшақ жұмылдырылды. Бірақ 
талайды тығырыққа тіреген тілсіз жаудың екпінін қайтару оңайға соққан жоқ. 

тамыз айының соңына дейін баспанасыз қалған-
дардың әрқайсысына жаңа үйдің кілті берілетінін 
жеткізді. Бес құрылыс компаниясы Ботаника ық-
шамауданында жеті үй тұрғызады. Бүгінде оқиға 
орнында комиссия мүшелері жұмыс істеуде. Олар 
материалдық залал мөлшерін есептеп, азаматтарға 
құжаттарын қалпына келтіруге көмектеседі. 

– Бұзылған үйлерді қалпына келтірмейміз. 
Баспанасынан айырылған әр отбасыға 80 шар-
шы метрлік пәтер беріледі. Әуелде құрылысы 
аяқталмаған 9 қабатты тұрғын үйді сатып алу 
жоспарланған болатын. Алайда 1996 жылғы 
үйдің іші әрленбеген әрі қажетті коммуникация 

тартылмаған. Оның қожайыны шаршы 
метрі үшін 179 мың теңге талап етіп 
отыр. Ал жеке сектордағы жаңа пәтердің 
шаршы метрінің құны – 160 мың теңге. 
Бұл бюджет қаржысына да үнем болады. 
Үйлер тұрғындарға еш ақысыз беріледі. 
Сәулетшілер 35 үй аумағын бөлген соң 
бірден құрылыс жұмысы басталмақ, – 
деді Даниал Ахметов.

Аймақтық коммуникациялар қыз-
метінде өткен баспасөз мәслихатында 
ШҚО Полиция департаменті бастығының 
орынбасары Елдос Закимов дала өртіне 
байланысты сот сараптамалары тағайын-
далғанын жеткізді. 

– Полиция қызметкерлері алапат өртке 
байланысты Қылмыстық кодекстің 204-
бабы 2-бөлігіне сәйкес (отпен абайсыз 
жұмыс iстеу арқылы жасалған не ауыр 
зардаптарға әкеп соққан немесе аса ірі 
залал келтіру) сотқа дейінгі тергеу амал-
дарын бастады. Аталған бап бойынша 2 
мың АЕК-ке дейінгі мөлшерде айыппұл 
салу немесе екі жылға дейінгі мерзімге 

бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. 
Күдікті ретінде бұрын сотты болмаған Риддер 
қаласының 35 жастағы  тұрғыны ұсталды. Оның 
абайсыз әрекеті осындай ауыр салдарға әкеп 
соқты, – деді ол.

Арнайы құрылған жедел-тергеу тобының қыз-
меткерлері бейнежазбаларды зерделеп, куәлардың 
жауаптарын мұқият тексеруде. Қылмыстық істің 
тергелуі ҚР Ішкі істер министрінің бақылауына 
алынған. 

Талғатжан МҰХАМАДИЕВ,
«Заң газеті»

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

қоңыр ауданының ардагерлеріне 
концерт ұйымдастырды. Арда-
герлерге қала әкімінің атынан 
құттықтау хаты, техника сатып 
алу үшін 100 мың теңге сома-
сында сертификат табысталды. 
Сонымен қатар, аудан әкімдігі 
әрбір ардагерге салмағы шама-
мен 30 келі болатын ең қажетті 
азық-түлік, жеміс-жидек пен 
тәттілер салынған азық-түлік 
себеттерін сыйлады. «Ауданда 
7 ардагер тұрады. Олардың ең 
жасы – 95, ең үлкені – 101 жаста. 
Ардагерлеріміз жыл санап аза-
йып жатыр. Оларға барынша 
көңіл бөліп, қолдау көрсетуге 
тырысамыз», – деді сол кезде 
аудан әкімі Нұрбол Нұрсағатов.

Алайда, қаланың атқамі-
нерлері мен Байқоңыр ауданы 
әкімдігі 94 жастағы тыл ар-
дагері Сапия Каскулакованы 
мүлде ұмыт қалдырған. Он үш 
жасынан тылда еңбек етіп, май-
данды азық-түлікпен қамтама-
сыз етуге өлшеусіз үлес қосқан 
қария қазір екі қызымен бірге 
жалдамалы жатақханада тұрады 
екен. Заңда көрсетілген әлеу-
меттік шаралардың бірін де 
көрмеген тыл ардагерінің қала 
әкімдігі көңіл бөлер деп терезе-
ге телміріп жүргеніне зымырап 
12 жылдан асыпты. Биыл да 
тыл ардагерін іздеп тірі жан 
келмеген. Есесіне сайлау кезін-
де әкімдік адамдары қарияға 
бюллетенін беруді ешқашан 
ұмытпайтын көрінеді. Алтын 
құрсақты ананың үкіметтен ала-
тын тоқсан мыңы күнделікті 
дәрі-дәрмек пен жалдап отырған 
жатақханасының коммуналдық 
төлемінен артылмайды екен. Ал 
қамқоршылық жасап отырған 

қызының зейнетақысын күн-
делікті тамаққа жұмсайды. Биыл 
тыл ардагерлеріне берілген 32 
мың теңгеден тағы құр қалған 
секілді. Қыздарының айтуынша, 
тыл ардагері ретінде тұрғын үй 
кезегін күтіп жүргеніне де біраз 
жыл болыпты. Себебі, заңда тек 
соғыс ардагерлерін кезектен тыс 
тұрғын үймен қамтамасыз ету 
қарастырылған. Қызы Құралай 
соңғы жылдары еңбегі елеусіз 
қалған анасының денсаулығы да 
сыр беріп жүргенін жеткізді. 

«Әкем – соғыс ардагері бол-
ды. Анам тыл ардагері ретінде 
әкімдікте тіркелген. Кеудесін-
дегі медальдары мен куәлік-
терін қайтейік, көзі тірісінде 
ешкім іздеп келмейді. Жергілікті 
атқарушы органның жәрдем-
ақы, сыйлық, жеңілдігін көрген 
жоқпыз. Әкімшілікке звондап 
бір ала алмайсың. Бір-біріне сіл-
теп жөні түзу жауап айтпайды», 
– деп ашынады Сапия апаның 
қыздары. 

Жауды тізе бүктіріп, жеңіс 
туын көтеруге тыл еңбеккер-
лерінің қосқан үлесі зор. Май-
данды азық-түлікпен, шикі-
затпен, ауыл шаруашылығы 
техникасымен қамтамасыз еткен 
әйелдер мен балалардың, қарт 
адамдардың еңбегін ұмыту арға 
сын. Қазіргідей соғыстың тірі 
куәлары азайған тұста майдан-
герлерді соғыс және тыл арда-
гері деп бөліп-жару қаншалықты 
дұрыс? Онсыз да ат төбеліндей 
аз қалған ардагерлерді алалап, 
тыл ардагерлерін тасада қалды-
ра беруден ұрпаққа қандай өнеге 
бермекпіз?

Жадыра МҮСІЛІМ

(Соңы. Басы 1-бетте)

«Сіздердің алдарыңызда 
мәңгілік қарыздармыз!» деген 
әкімдік осылайша ардагерлерді 
қартайғанда қарызға көміп кет-
кен-ді. Бұл біз білетін бір-екі 
мысал ғана... 

Қазір елордада Ұлы Отан 
соғысының 44 ардагері тұрады. 
Нұр-Сұлтан қаласының әкімі 
Алтай Көлгінов жыл сайын май-
дангерлерге ерекше құрмет көр-
сетілетінін, биыл да бірреттік 
ақшалай төлемдерді тыл еңбек-
керлері, Ұлы Отан соғысында 
қайтыс болған ардагерлер мен 
мүгедектердің әйелдері және 
ҰОС ардагерлеріне теңесті-
рілген адамдардың барлығы 
алғанын жеткізді. Бірақ билік 
өкілдері ардагерлерге алалап 
әлеуметтік көмек ұсынып, ақша 
үлестірген. Биыл да елордада 
соғыс ардагерлері 1 миллион, 
тыл ардагерлері 32 мың теңгеден 
алған. Оның үстіне «Ардагерлер 
туралы» заңда да бейбіт өмірді 
алып берген ардагерлерге екі 
түрлі әлеуметтік жеңілдіктер 
қарастырылған.

Мереке қарсаңында Нұр-
Сұл тандағы Байқоңыр ауда-
нының әкімі де ардагерлерді 
Жеңіс күнімен құттықтап, Ұлт-
тық гвардиямен бірлесіп, Бай-
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шақыру қағазы, хабарлау, хабардар ету немесе шақыру 
бойынша сотқа дәлелді себептерсіз келмеуінен, сот оты-
рысында төрағалық етушiнiң өкiмдерiне бағынбаудан, 
сотта белгіленген қағидаларды бұзудан көрiнген сотты 
құрметтемеушiлiк, сондай-ақ сотты және судьяны құр-
меттемеушiлiк туралы анық көрінетін өзге де әрекеттер 
(әрекетсiздiк), ескерту жасауға не жиырма айлық есептiк 
көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға не бес тәулікке 
дейінгі мерзімге әкімшілік қамаққа алуға әкеп соғады. Осы 
баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолда-
нылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалса отыз 
айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға не 
он тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамаққа алуға әкеп 
соғады.

Мереке КУНАЕВ,
Ақтөбе облысы Мұғалжар аудандық №2 

сотының аға сот приставы 

отырысында тәртіп бұзушының әрекеттерінде қылмыстық 
құқық бұзушылық белгілері болса, сот бұл туралы қаулы 
шығарады, ол өзіне қатысты қаулы шығарылған адамға үш 
жұмыс күні ішінде тапсырылады және жіберіледі, онымен 
бірге растайтын материалдар прокурорға сотқа дейінгі іс 
жүргізуді ұйымдастыру үшін жолданады. Осындай шара-
лар мен оларды қолдану арқылы сот отырысында құқық- 
бұзушылықтардың алдын алу арқылы сот төрелігінің тиісті 
дәрежеде өткізілуі әрдайым басты назарда.

Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодекстің 653-бабына 
сәйкес, сотта істі қарау барысында, процеске қатысушы-
лар тарапынан сотқа құрмет көрсетпеу фактісі бойынша 
әкімшілік құқықбұзушылықты Жоғарғы Соттың, облыстық, 
аудандық және оған теңестірілген соттардың судьялары 
қарайды. 

ӘҚБтК-нің 653-бабына сәйкес, процеске қатысушылар-
дың және өзге де адамдардың қатысуынсыз соттың iстi 
одан әрi қарауы мүмкiн болмайтын жағдайларда, олардың 

КӨЗҚАРАСКОДЕКС

ТАРАПТАР ТЕҢДІГІНЕ
 ЖОЛ АШАТЫН ЗАҢ

ОҢ ҚАДАМ

ЖАҢА СОТТАРҒА АРТЫЛАР МІНДЕТ 
ҮЛКЕН

Сот төрелігін өткізуде белгіленген ережелерді қа-
таң сақтау баршаға міндет. Сот ісін жүргізуге кедергі 
жасау, сотқа және төрағалық етушінің өкімдеріне 
құрметтемеушілікті анық куәландыратын өзге де 
іс-әрекеттер сот отырысының тәртібін бұзу деп та-
нылады. 

Егер сотқа құрметтемеушілік сот отырысында білдірілсе 
және тәртіп бұзушы сот отырысы залынан шығып кетіп, 
сот отырысына келуден жалтарған жағдайда сот приста-
вы немесе соттың өзге жұмыскері сот төрағасының немесе 
сот отырысына төрағалық етушінің ауызша өкімі бойынша 
құқықбұзушылық туралы хаттама жасайды.

Құқықбұзушылық туралы хаттама осы баптың төртінші 
бөлігінде көзделген жағдайларда қажетті материалдармен 
бірге Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодексте белгілен-
ген соттылыққа сәйкес қарау үшін сотқа жіберіледі. Егер сот 

ЖАЗАНЫ ҚАТАЙТУ 
ЖАУАПТЫЛЫҚТЫ 

КӨТЕРЕДІ
Еліміз тәуелсіздік алып, құқықтық мемлекет болуға бел 

буған заманда әрбір адам құқығы бағаланып дұрыс сара-
лануға жатады. Деректерге сәйкес жылына әлем бойынша 
шамамен 1 миллионнан астам адам жол-көлік оқиғасынан 
көз жұмады екен. Бас прокуратура жанындағы Құқықтық 
статистика және арнайы есеп комитетінің дерегіне сүйенсек, 
2019 жылы 24 585 қазақстандық жол-көлік оқиғасынан зар-
дап шексе, заң қатаңдатылған соң, 2020 жылы шамамен 13 
515 адам жол көлік оқиғасынан жапа шеккен. Яғни, апаттың 
салдары 19,5 пайызға азайған. 

Көліктегі қылмыстар Қылмыстық кодексте 18 бапты 
құрайды. Осы қылмыстар ішінде республика бойынша 
соңғы үш жылда қозғалыссыз тұрған баптар да бар. Қоғамға 
таныс және сот практикасында үнемі қолданыста жүрген 
бірнеше бап бар. Атап айтар болсақ, ҚК-нің 345-бабы (көлік 
құралдарын басқаратын адамдардың жол жүрісі немесе 
көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуы), 345-1 бап 
(алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң 
күйде көлік құралдарын басқаратын адамдардың жол жүрісі 
немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуы), 
346-бап (көлік құралдарын басқару құқығынан айырылған 
және алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық 
масаң күйдегі адамның көлік құралын басқаруы сол сияқты 
көлік құралын басқаруды осындай адамға беру немесе көлік 
құралын осындай адамның басқаруына жол беру), 347-бап 
(жол көлік оқиғасы болған жерден кетіп қалу қылмыстары). 

Көлік санының көбеюі жол-көлік оқиғасын жиілеткені 
анық. Оған қоса, жол сапасының төмендігі, жүргізушінің 
жылдамдықты шектен тыс арттыруы, масаң күйінде көлік 
басқаруы жол-көлік оқиғаларының орын алуына басты 
себеп.

2019 жылдың 27 желтоқсанында «Қазақстан Респуб-
ликасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық, 
қылмыстық процестік заңнаманы жетілдіру және жеке адам 
құқықтарының қорғалуын күшейту мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заңына сай өз-
герістер енгізілді. Соған сәйкес ҚК-тің 345-1 бабы бөлек бап 
ретінде танылып, бұрынғы терісқылық болып келген ҚК-тің 
346-бабы қылмыс деп дәйектелді.

345-баптың 1-бөлігі бойынша көлік жүргізу қағидала-
рын бұзып, адамның денсаулығына ауырлығы орташа зиян 
келтірсе ол қылмыстық терісқылық ретінде бағаланып, дәл 
сол әрекетті масаң күйде жасағандар ісі онша ауыр емес 
қылмыс санаты ретінде сараланып, ол үшін бір жылға дейін 
бас бостан дығынан айыру немесе бас бостандығын шектеу 
жазасы көзделетін болды. 346-бап орташа ауырлықтағы 
қылмыс санатына ауыстырылды. Соңғы өзгерістер әрине 
заман талабы және көліктегі қылмыстардың дамыған елдер 
тәжірибесіне сәйкестендірілуінен туындағаны сөзсіз.

Ел Конституциясына сәйкес мемлекетіміздің ең қымбат 
қазынасы – адам және оның өмірі, құқықтары мен бостан-
дықтары екенін ескерсек, жол-көлік оқиғасы бойынша 
көліктегі қылмыстарға жазаның қатаңдатылуы орынды. 
Дегенмен, соңғы кезде бұған қарсы пікір айтушылар да та-
былады. Атап айтар болсақ, ҚК-нің 345-1 бөлігімен әрекеті 
дәрежеленген адамның жасаған қылмысының субьективтік 
жағы абайсызда жасалған деп танылып, оның тәжірибеге 
енгізілуінде. Көршілес Ресейдің қылмыстық заңдарындағы 
жаза мен аталған қылмыстың субъективтік жағына назар 
аударсақ, мас күйінде көлік басқарып, адам өмірін қию ниеті 
қасақана түрде жасалған қылмыс санатына жатқызылған.

Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, «Тәртіпсіз ел 
болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды». Заң талабына 
бағыну әрбір азаматтың парызы. Сондықтан, жоғарыдағы 
өзгеріс туралы айтқанда көлік басқарушының өз еркімен 
саналы түрде алкоголдік, уытқұмарлық, не есірткімен 
мастанған күйінде көлік басқаруға отырған жымысқы ниеті-
не дұрыс баға берілу қажет екенін естен шығармайық.  

Элеонора АТЧИБАЕВА,
Байқоңыр аудандық №2 сотының судьясы

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ

Француздың атақты жазушысы Жан-Жак 
Руссо: «Ақылды заңшығарушы жұмысты 
заң жазудан емес, құжаттың қоғамға қажет-
тілігін зерттеуден бастайды» деген екен. 
Расында, қоғамның қажеттілігін өтейтін, 
ортақ талапқа толық жауап беретін заң 
ғана көпшіліктің қолдауына ие болады. 
Сон дықтан, кез келген құқықтық құжатты 
дайын дамас бұрын, оның маңызы мен мәнін 
зерделеп, елге не беретінін болжап, өзге 
елдердің тәжірибесіне көңіл аударып барып 
қадам жасаған дұрыс. Шілде айынан бастап 
қолданысқа енгізілгелі отырған Әкімшілік 
рәсімдік-процестік кодексі осындай терең 
сүзгіден өтіп, жұртшылық мүддесін ескере 
отырып дайындалған заңнама. 

Жаңа кодекстің дайындалуына Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Сын-
дарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» деп ата-
латын 2019 жылғы Жолдауы түрткі болған еді.  
Осы стратегиялық құжатта Президент «аза-
маттарымыз жария-құқықтық дауларда билік 
органдарының шешімдері мен әрекеттеріне 
қатысты шағым түсіру кезінде көп жағдайда 
теңсіздік ахуалында қалып жатады» дей келе 
Қазақстанда өркениетті елдер тәжірибесіне 
сүйене отырып, әкімшілік әділет институтын 
енгізудің сәті келгенін алға тартқан болатын. 
Бұл шынында ел игілігіне, азаматтар құқығын 
мінсіз қорғауға қызмет ететін игі бастама. 
Әкімшілік әділеттің қалыптасып, дамуына 
серпін беретін бұл ұсыныстың талайдан бері 
қоғамда талқыға түсіп келе жатқаны мәлім. 
Мәселеге мемлекет басшысының назар ауда-
руы бүгінге дейін сөз жүзінде ғана көрсетіліп 
келген біраз түйткілдің оң шешілуіне көмек-
тесті. 

Құқық алаңындағы қарапайым азаматтар 
мүмкіндігі мемлекеттік аппараттар ресур-
сымен тең келмейтінін атап өткен Президент 
«осындай теңсіздіктерді болдырмау мақса-
тында дауларды шешудің ерекше тетігі ретінде 
әкімшілік әділет құрылымын енгізу қажет. 
Бұдан былай дауларды шешу барысында сот 
қосымша айғақтар жинау бастамасын көтеруге 
құқылы. Аталған дәлелдемелерді жинақтау 
міндеті жеке азаматқа немесе бизнеске емес, 
мемлекеттік органға жүктелетін болады» деп 

Биылғы жылдың 1 шілдесінен бастап 
елімізде Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі 
тәжірибеге енгізіледі. Бұл заңнама Қазақстан-
да әкімшілік әділет институтының қалыпта-
сып, жария-құқықтық даулардағы қарапайым 
азаматтар құқығының мінсіз қорғалуына, 
мемлекеттік органдар мен жеке тұлғалар ара-
сындағы даудағы теңсіздікті жоюға мүмкіндік 
береді деп күтілуде. 

Әкімшілік әділет орныққан елдерде азамат-
тар мемлекеттік органдардан жоғары сапаны 
талап етіп, өз мүддесін қорғаудан жасқанбай-
ды. Заңдық тетіктер толық жасалғандықтан, 
азаматтар сот төрелігінің пәрменіне сүйене 
отырып өз құқығының қорғалатынына сенеді. 
Ал Қазақстанда бұл институттың маңызына 
енді ғана мән беріліп, арнайы кодекс қабыл-
данып, жаңа соттар құру бойынша кешенді 
шаралар жасалуда. Бұрын мұндай мүмкіндік 
болмағандықтан мемлекеттік орган әрекетіне 
(әрекетсіздігіне) шағымданған 100 арыздың 
85-інде құзырлы орындар жеңіске жетіп, 
тек 15-інде ғана жеке тұлғалар басымдыққа 
ие болатын. Мұндай статистика азаматтар-
дың сенімін азайтып, сотқа жүгіну ынтасын 

төмендеткені сөзсіз. Осы тұрғыдан алғанда 
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің қа-
былданып, жария-құқықтық дауларды шешу-
ге маманданған арнайы соттардың құрылуы 
көпшілік күткен игі бастама десек болады.

1 шілдеден бастап республикамызда мем-
лекеттік органдар әркетіне немесе әрекетсізді-
гіне көңілі толмаған жеке және заңды тұлғалар  
өз құқығын арнайы құрылған әкімшілік соттар 
алаңында қорғай алады. Қазіргі кезде еліміз 
бойынша 21 соттың кедергісіз жұмыс бастауы-
на қолайлы жағдай жасалуда. Қазақстандағы 
14 облыс, 3 ірі қаламен бірге жүктемесі жоға-
ры Семей, Жезқазған, Екібастұз бен Қаске-
лең қалаларында әкімшілік соттар қызметін 
ұйымдастыруға қызу дайындық жүргізіліп 
жатыр. 

Бұл соттарды елімізде қызмет етіп келе 
жатқан мамандандырылған ауданаралық 
әкімшілік соттармен шатастыруға болмай-
ды. Олардың қарайтын істері бөлек, яғни, 
бұрынғыдай әкімшілік құқық бұзушылыққа 
қатысты істерге төрелік жасайды. Ал жаңа 
соттар Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекс 
шеңберінде әрекет етіп, жария-құқықтық 

дауларды шешуге маманданады. Мұндағы 
судьялар саны да әр аймақтың жүктемесінің 
көлеміне қарай әртүрлі болады.

Бүгінде әкімшілік соттардың материал-
дық-техникалық жағдайы ғана емес, онда қыз-
мет ететін судьялардың да біліктілігін көтеру 
бойынша, іргелі іс-шаралар қолға алынуда. 
Себебі, жаңа сот өзіне жүктелген міндетті 
жоғары деңгейде атқару үшін судьялардың 
да қабілет-қарымы жоғары болуы керек. 
Сондықтан іріктеу кезінде тәжірибелі, білікті 
судьяларға таңдау жасалатыны түсінікті.

Өмір бір орында тұрмайды. Сот саласы да 
сол заманның көшінен қалмай ілгерілеп келеді. 
Мұндағы әрбір бастама, реформаның артында 
ел қауіпсіздігін сақтап, әділ төрелікті қамта-
масыз ету, азаматтар құқығын жан-жақты 
қорғау міндеті тұр. Осындай ізгі ниетті көздеп 
отырған жаңа соттар да халықтың көңілінен 
шығып, әкімшілік әділеттің нығаюына серпін 
береді деп үміттенеміз.

Нұржан ҚАРАБАЕВ,
Алматы қаласы Алатау аудандық 

сотының судьясы

заңшығарушылар бағдар етер басымдықтарды 
шегелеп көрсеткені есімізде. 

Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексін-
дегі жаңашылдықтармен таныса келе, Пре-
зидент жүктеген міндеттемелердің толық 
шешімін тапқанына көз жеткізуге болады. 
Мәселен, құжатқа сәйкес азаматтар бұзылған 
құқықтарын, бостандықтарын немесе заңды 
мүдделерін қорғау үшін әкімшілік органға, 
лауазымды адамға немесе сотқа жүгінуге 
құқылы. Кодекс әкімшілік рәсімдерге қатыс-
ты мөлшерлестік, әкімшілік қалауды жүзеге 
асыру шектері, құқықтар басымдығының 
қағидаты, сенім құқығын қорғау, формальды 
талаптарды теріс пайдалануға тыйым салу 
және анықтық презумпциясы деген алты қағи-
датты белгілеп отыр. Соның ішінде құқықтар 
басымдығы қағидатында тапсырмада көрсетіл-
гендей, заңнамадағы барлық күмәндардың, 
қайшылықтар мен түсініксіз жағдайлардың 
әкімшілік рәсімге қатысушының, яғни арыз 
берушінің пайдасына шешілетіні дәйектелген. 
Бұл азаматтарға сенім беретін, өз құқығын 
қорғауға ынталандыратын тетік. Осының арқа-
сында азаматтар белсенділігін көтеріп, мем-
лекеттік қызметтердегі ашықтық пен сапаны, 
жауаптылықты арттыруға мүмкіндік туады.

Жаңа қағидаттарға орай әкімшілік сот 
ісін жүргізудің ақылға қонымды мерзімінің 
белгіленуі де құқықтық жетістік деуге бола-
ды. Соған сәйкес әкімшілік сот ісін жүргізу 
ісі ақылға қонымды мерзімде жүзеге асы-
рылмақ. Кодекстің 146-бабында әкімшілік 
іс ақылға қонымды, бірақ талап қойылған 
күннен бастап үш айдан аспайтын мерзім-
дерде қаралып, шешілетіні нақтыланған. 
Тек аса күрделі әкімшілік істер бойынша 
бұл мерзім соттың уәжді ұйғарымымен 
үш айдан аспайтын мерзімге ұзартылуы 
мүмкін. 

Әкімшілік әділет институтын жандан-
дыруға ықпал ететін жаңа заңнаманың қол-
данысқа енгізілуіне де санаулы уақыт қал-
ды. Бүгінде заңның жаңашылдықтарын, 
артықшылықтарын түсіндіру бағытында 
кешенді жұмыстар қолға алынуда. Бұл жаңа 
құжаттың қоғамның үлкен сұранысына ие 
болып, өзіне жүктелген межеден табыларына 
көмектеседі деп сенеміз.

Дархан КЕНТБАЕВ,
Қармақшы аудандық сотының 

төрағасы
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
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Құрметті редакция! Осы хат арқылы ісімді әділ қараған 
судьяға өз ризашылығымды білдіргім келеді. Мен заңмен ке-
пілдік берген құқым мен бостандығымды бұзған ЖПБ ӘПб 
инспекторларының заңсыз актілеріне орай ҚР ӘҚБтК-нің 
44-тарауына сәйкес сотқа шағым берген едім. Істің ақ-қара-
сын анықтап, бұзылған құқым мен бостандығымды қалпына 
келтіру үшін сауатты және әділ сот актісін шығарған Қызыл-
орда қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының 
судьясы Р.Шамшиевке шынайы алғысымды білдіремін.

2021 жылдың ақпанында құқық бұзушы Н.Құлмағанбе-
тов жасаған құқықбұзушылық әрекеті бойынша ӘҚБтК-нің 
610-бабы 2-бөлігімен әкiмшiлiк құқықбұзушылық туралы 
хаттама толтырылып, іс қозғалған еді. Кейіннен сотқа жі-
беру үшін іс ОПД ӘПб-ның практика бөліміне жолданады. 
26 күннен соң, іс жүргізу және шешім қабылдау құзыретіне 

жатпағанына қарамастан, практика бөлімінің инспекторы 
Ғ.Нағымет сотқа жолдануға тиісті материалды өз өндірісі-
не заңсыз қабылдап, істі тоқтату жөнінде заңсыз қаулы 
шығарған. Әрі ЖПБ ӘПб инспекторы Ж.Ерболатұлына 
нұсқау беріп, маған қарсы ӘҚБтК-нің 610-бабы 2-бөлігімен 
әкiмшiлiк құқықбұзушылық туралы хаттама толтырып, іс 
қозғатқан және заңсыз процессуалдық актілер толтыртып, 
қосымша дәлеледемелер жинатып, істі сотқа жолдатқан.

Аталған заңсыздықты судья Р.Шамшиевтің шығарған 
әділетті актісі тоқтатты. Халық сенімінен шығатын және 
сот беделін көтеруге еңбек жасайтын судья Р.Шамшиевтей 
азаматтар көп болсын деп тілеймін.

Е.ШАҒҰЛШАЕВ,
Қызылорда облысының тұрғыны

(Соңы. Басы 1-бетте)

Ол дәлелдеуді қажет етпейтін ак-
сио ма. Өйткені, оның артында мың-
даған шәкірті, жоқтаушысы, тілеулесі 
бар. Оған  сенатор, академик Мұхтар 
Құл-Мұхаммедтің бастауымен үш 
комитет төрағасы, үш генерал және 
үш академик қол қойған Премьер-ми-
нистрдің атына жолданған депутаттық 
сауал дәлел. Хатта С.Зимановтың 100 
жылдық мерейтойы Үкіметтің мерей-
тойлар тізбесінен тыс қалғаны ашына 
айтылған. 

Расында, елі үшін, ұлты үшін өл-
шеусіз еңбек сіңірген дарабоз заңгер 
ағамыздың мерейтойын елеусіз қал-
дыру біз үшін де, келешек ұрпақ үшін 
де кешірілмейтін қателік. Өмір бойы 
адалдықтың ақ жолынан таймаған, 
ойын тура айтып өткен С.Зиманов 
мемлекет дамуына, отандық заңнама 
базасының толықтырылуына, еліміздің 
құқықтық салаларының ілгерілеуіне, 
білікті заңгерлер шоғырын қалып-
тастыруға өлшеусіз үлес қосты. Адал 
еңбегінің арқасында Мемлекеттік сый-
лықтың лауреаты атанып, «Парасат» 
орденімен, екі мәрте Отан соғысы, 
Қызыл Жұлдыз ордендерімен және 
көптеген медальдармен марапатталған.

Академиктің үйіне түскен ұрыны 
түрмеге іздеп барып, жағдайымен 
танысқан соң, жеңіл жаза алуына қол 

Соғыстың дабырын естіп, біле 
тұра, өзі сұранып майдан даласына 
аттанғандардың әрекетін көзсіз 
ерлік демеске әддің жоқ! Әсіресе, 
өмірін енді бастаған жас сарбаздар-
дың Отанға деген жанкештілігіне, 
туған жерге деген сүйіспеншілігіне 
таңданбай қоймайсың. Жалындаған 
жастар қорқынышқа бой алдыр-
маған. Оларды күнделікті ауылға 
келетін «қара қағаз» да, үлкен-
дердің айтқан сақтық шаралары да 
мұқалта алмады. Керісінше, жігер-
лендіріп, Отанды қорғаушылар са-
пына тезірек қосылуға ынталанды-
рды. Сондай азаматтың бірі – менің 
атам Баймахан Кәрібаев еді.

Баймахан атамыз 1918 жылы 
Түлкібас ауданындағы Жамбыл 
колхозына қарасты Октябрь де-
ген шағын елді мекенде дүниеге 
келген. Әкесі Кәрібай мен анасы 
Жығауылдың 12 перзенті болған. 
Алайда коллективтендіру кезіндегі 
ауыртпалықтан алдымен әкесі, одан 
кейінгі ашаршылық кезінде анасы 
мен он бауыры мезгілсіз өмірден 
өткен. Әке-шеше, бауырлардан 
айырылып, балалар үйіне тапсы-
рылған кезде Баймахан атамыз 
небары 9 жаста екен. Тірі қалған 
жалғыз бауыры Нұрмахан екеуі бір-
бірін жұбата жүріп ер жетті. Қиын-
дыққа мойымаған ағайындылар 
үлкен өмірге араласар тұста соғы-
стың да салқыны елді шарпыған 
болатын. Нұрмахан атамыз соғысқа 
шақырылған алғашқы лекпен май-
данға аттанады. Москваны қорғау да 
ауыр жараланған ол кейіннен елге 
келіп көз жұмды. Ағасы қайтыс 
болған соң, өзі сұранып әскерге 
алынған Баймахан Кәрібаев ал-
дымен пулеметшілер дайындайтын 
арнайы курстан өтеді. Содан кейін 
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ҚОҒАМДЫҚ БАҚЫЛАУ 
КЕМШІЛІКТІ БОЛДЫРМАЙДЫ
Заңсыздық, сыбайлас жемқорлық қоғамның дамуын 

тежейді. Әділетсіздік орнап, адамдар сәтсіздікке 
кезігеді. Соған орай елімізде жемқорлықпен күрес басты 
назарда тұр. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы» заңның аясында және Елбасы Н.Назарбаевтың 
«Қазақстан Республикасының 2015–2025 жылдарға 
арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын»  
іске асыру шеңберінде сот жүйесінде де бұл бағытта 
кешенді жұмыстар қолға алынған. 

Қызылорда облыстық сотында ішкі қауіпсіздік және 
соттағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бөлімі 
жұмыс істейді. Бөлім сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
бағытталған профилактикалық іс-шараларды өткізеді. 

Мәселен, сыбайлас жемқорлық элементтеріне қарсы 
іс-қимыл, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық көріністері 
туындаған кезде азаматтардың жүгінуіне мүмкіндік беру 
мақсатында қоғамдық қабылдаулар өтеді. Судьялық 
корпус пен сот қызметкерлерінің жұмысында жемқорлық 
факторларының алдын алу үшін және шұғыл шара 
қабылдау мақсатында «сенім телефоны» (Call-центр) 
жұмыс істеп тұр. Бұл азаматтардың өтініштеріне, 
ұсыныстарына, шағымдарына дер кезінде ден қою, 
судьялық корпус пен сот қызметкерлерінің тарапынан 
құқықбұзушылықтар туралы хабарламаларды алу үшін 
қосымша жағдайларды қамтиды.

Азаматтар мен ұйымдар заңда тыйым салынбаған кез 
келген тәсілмен еркін ақпарат алуға құқылы, ал соттар 
мұндай ақпаратты заңға сәйкес беруге міндетті. 
Соттардың жұмысы қоғамға түсінікті әрі қолжетімді 
болуы тиіс. Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет пен мінез-құлықты қалыптастыруға, 
қоғамдық бақылауды күшейтуге, сондай-ақ сыбайлас 
жемқорлықты тудыратын себептер мен жағдайларды 
жоюға аса мән берілген жөн. Қазақстан Республикасының 
Конституциясына сәйкес баршаның заң мен сот алдында 
теңдігі принципіне басты назар аудару қажет. 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
заң аясында бұл жұмыстар судьялар мен сот жүйесі 
қызметкерлеріне қатысты ықтимал арандатушылық 
әрекеттердің алдын алу үшін жасалуда. Басты мақ-
сат – сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілікті 
қалыптастыру. Әрі жемқорлықпен күресте қоғамның 
белсенділігі өте маңызды. 

Ерлан ЕЛУБАЕВ,
Қызылорда қалалық сотының 

бас маман-аға сот приставы.

САЛЫҚ ЗИМАНОВТЫҢ ТУҒАНЫНА – 100 ЖЫЛ

ҰСТАЗДАРЫМНЫҢ 
ҰСТАЗЫ

ұшын созуының өзі кеңдігін, дара-
лығын  көрсетеді. Былай қарағанда 
болмашы нәрсе сияқты. Ал тереңнен 
ойлап, алыстан қозғасақ, не деген қа-
рапайымдылық! Не деген мәрттік! Мен 
айтар едім, ұлылық деп. Өмір бойы 
заңдылықтың, әділдіктің жолында 
күресіп, басқаларды да соған үндеп, 
осы салаға мыңдаған кадр дайындап 
келе жатқан адамның бұған дейін 
жеті рет сотталып, ол аз болғандай 
жиған-тергенін үптеп кеткен кәнігі 
ұрыға араша түсіп, оның түрмеден ке-
йінгі тіршілігіне араласып, оған сенім-
мен қарап, қол ұшын беруі шынында 
да таңғаларлық жайт. Ауыздығымен 
алысып, тұяғымен жер тарпыған, 
түзелуден мүлдем кетті деген кісікиік-
тердің жүрегінің түбінен болмашы 
үміт ұшқынын көріп, соны өшіріп 
алмау үшін онсыз да жетпей жатқан 
алтын уақытын бөлуі кім-кімге де үлгі 
боларлық. 

Мен университетте оқып жүрген 
кезде С.Зиманов бізге «Мемлекет және 
құқық теориясы» пәні бойынша тапсы-
рылатын сынақта мемлекеттік комис-
сия төрағасы болды. Айта кетерлік 
жайт, ол кісінің алдын көру біз үшін, 
қарапайым студенттер үшін үлкен 
мәртебе еді. Сынақ кезінде сөзімізді 
бөлмейтін. Тіліміздің ұшындағы нәр-
сені айтып, жеткізе алмай тұрғанда, 
аузымызға сөз салып, жетелейтін. 

Жанама сұрақтар арқылы тақырыпты 
жетік білетінімізге көз жеткізсе, көп 
қинамайтын. Комиссия мүшелерінен 
де соны талап ететін. Менің заңгерлік 
қызметтегі ұстаздарым Қ.Мәми, О.Жұ-
мабеков және Б.Бекназаров – Салық 
ағамыздың шәкірттері. Яғни, ол кісі – 
біздің ұстаздарымыздың ұстазы.

Қазақстан ғылымының тарихында 
үш академиктер отбасы бар. Бірі – 
Фазыл Мұхамедғалиұлы мен Нәйла 
Базанова, екіншісі – Серік Қирабаев 
пен Әлия Бейсенова, үшіншісі – Салық 
Зиманұлы мен Шәрбан Батталқызы. 
Барлығы да Ұлттық ғылым академия-
сының толық мүшелері.

Салық ағамыздың мерейтойы қар-
саңында Атырау қаласындағы бір 
көшеге атын беру мәселесін қолға 
алдық. 2008 жылы өзара келісімшарт 
бойынша ғұлама заңгер өз мұрасының 
көпшілік бөлігін профессор, «Құрмет» 
орденінің иегері Ғарифолла Әнеске 
аманаттаған екен. Бүгінгі күнге дейін 
5 томдығы жарыққа шықты. Қазіргі 
кезде қалған 2 томдық пен С.Зиманов 
туралы замандастарының естеліктері, 
деректі мақалалар қамтылған заманауи 
энциклопедиялық анықтамалық шыға-
ру бойынша жұмыс жасалып жатыр. 
Егер бұл шаралар лайықты орындалса, 
академик С.Зиманов тікелей атса-
лысқан ел Тәуелсіздігіне үлкен тарту, 
Қазақстан Республикасының 30 жыл-
дық торқалы тойына толымды шашу 
болар еді.

Бауыржан ЖҰМАҒҰЛОВ,
Атырау облыстық сотының 

төрағасы

ТАҒЗЫМ

ЕРЛІГІ 
ЕЛГЕ ҮЛГІ

АЛҒЫС

СЕРГЕЛДЕҢНЕН ҚҰТҚАРҒАН СУДЬЯ

Соғыстың салдары қашан да ауыр. Соның ішінде екін-
ші дүниежүзілік соғыстың қасіреті қай мемлекетке 

болсын оңайға соққан жоқ. Қиянкесті майдан кезінде бейбіт 
жатқан қазақ елінен қаншама азамат шейіт болды. Арасын-
да белгісіз кеткендері де баршылық. Бірақ, жанын құрбан 
етіп, тәуекелге барған сол боздақтардың қай-қайсысы бол-
масын қатерге басын тігуден тайсалмады. 

Алматы қаласының ҚАЖ Департа-
ментіне қарасты ЛА 155/6 мекемесін-
де кәмелетке толмаған сотталғандар 
арасында 1 мамыр – Қазақстан ха-
лықтарының бірлігі күніне  арналған 
жиын өтті. Мұндағы басты мақсат 
жасөспірімдерге көпұлтты Қазақстан 
Республикасының халықтар достығы – 
еліміздің бірлігінің кепілдігі екендігін 
түсіндіру. 

Іс-шараға жазасын өтеуші жасөс-
пірімдер белсенді қатысты. Әртүрлі 
ұлттар, атап айтсақ өзбек, қырғыз, 
украин, беларусь, шешен, әзірбайжан, 
т.б тілде өлеңдер оқып, әндер айтып, 
әртүрлі ұлттың биін биледі.

Қазақстан – түрлі ұлттардың ба-
сын қосқан ұлы мекен. Өзге ұлттар-
дың салт-дәстүрі, тілі мен мәдениеті 
жоғалмас үшін біздің елімізде барлық 
қолайлы жағдай жасалған. Мекемеде 
жазасын өтеп жатқандар арасында 
бінеше ұлт өкілі бар.  Олар тілі бөлек, 
діні басқа, салт-дәстүрі әртүрлі болға-
нымен, Қазақстанды ортақ отанымыз 
деп біледі.  Бәрі тату-тәтті, бірлікте бір 
үйдің балалары сияқты күн кешеді. Та-
тулықтың формуласы бола білген Қа-
зақстан Халықтары ассамблеясының 
да елімізде атқарып отырған жұмысы 
орасан.  

Елде даму болу үшін тыныштық, 

татулық керек. Осы ретте әртүрлі ұлт 
өкілдерінің рухани және мәдени құн-
дылықтарына құрметпен қарау әдебін 
қалыптастыру, барлық этностарға 
ортақ жалпы халықтық идеалдар мен 
қасиеттерді дәріптеуді көздейтін видео 
роликтер көрсетілді.

 Қазіргі кезде кең байтақ Қазақстан-
ды 130 дан астам ұлт пен ұлыс мекен 
етуде. Бұл ынтымақ үрдісі ғасырдан 
– ғасырға жалғасуда. Жалпы осындай 
іс- шараның жиі өтуі еліміздегі әртүр-
лі ұлт өкілін тегіне, нәсіліне, ұлтына, 
тіліне қарамай жақындата түседі. 

Е. ЖЕҢІСХАН
ЛА-155/6 мекемесі

ЖИЫН

ТАТУЛЫҚТЫҢ ФОРМУЛАСЫ

қиянкес кі соғысқа 
араласқан ол пу-
леметшілер взво-
д ы  ком а н д и р і -
н ің  көмекшіс і , 
523-полктің взвод 
командирінің кө-
мекшісі, 225-ат-
қыштар пол кінің 
п у л е м е т ш і л е р 
бөлімінің коман-
дирі, взвод коман-
дирінің орынбаса-
ры болады. 1942 
жылдан бастап 
соғысқа аттанып 
Беларусь, Балтық, 
Пруссия бойын-
дағы майдандар-
д а  б о л ы п ,  Ке -
нигсберг қаласын 
алуға қатысқан 
атамыз алты рет 
ж а р а л а н ғ а н ы -
на  қарамастан , 
1945 жылы еліміз 
же  ң і ске  жет іп , 
жағдай бірқалы-
пқа түскенше аза-
маттық борышын 
а д а л  а т қ а р д ы . 

1945 жылдың қараша айында туған 
жеріне оралғаннан кейін де Баймахан 
Кәрібаев қол қусырып қарап отырған 
жоқ. 

Соғыстан келісімен Сарыбұлақ, 
Түлкібас, Сергеевка, Жамбыл атын-
дағы ұжымшарларда басшылық қыз-
метте болып, ел еңсесін тік теуге білек 
түре кірісті. Ауылдарда дүкен дердің 
ашылып, мектептердің кеңеюіне ат-
салысқан атамыз Арыс, Масат өзен-
деріне көпір салу ісіне бастамашылық 
көтеріп, сауапты жұмыстың басы-қа-
сында жүрді.

Бұдан бөлек, Баймахан Кәрібаев-
тың өнерге жақын, өлең шығаратын 
қасиеті барынан да көпшілік хабардар.  
Атамыздың жүрегінен шыққан жырла-
ры мен өлеңдері «Жүректегі жазулар» 
деген атпен жинақ болып шығарылып, 
оқырманға жол тартты.

Отанға қызмет ету отбасында бе-
реке-бірлік орнатудан, жақындарына 
жылылық сыйлаудан бастау алады. 
Баймахан Кәрібаевтың өмір жолы бұл 
тұрғыдан да көпке үлгі боларлықтай. 
Атамыздың кіндігінен тараған тоғыз 
бала бүгінде үлкен әулетке айналған. 
Ата-ана – бала тәрбиесінің айнасы. 
Барлық бала ең алдымен өз ата-ана-
сына қарап бой түзейді. Осы ретте 
атамыздың өзінің адалдығымен, ең-
бекқорлығымен, жауаптылығымен, 
ізденгіштігімен өз ұрпағына ғана емес, 
дүйім халыққа үлгі болғаны анық.  
Бейбіт өмір үшін жанын пида еткен 
атамыздың еңбегі ескерусіз қалған 
жоқ. Жиырмадан астам орден, медаль-
дары оның ерлігі мен жанкештілігін 
мойындаудың белгісі іспеттес.

Назкен БАЙМАХАНОВА,
Жетісу аудандық сотының 

судьясы 
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
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әдебі және мінез-құлық нормалары» тақырыбында ақыл-кеңес, 
дәрістер тұрақты түрде өткізіліп тұрады.

Кәсіби әдеп сот қызметкерлерінің және жалпы сот жүйесінің 
қызметінде елеулі маңызға ие. Білім оқумен, ізденумен келетін 
болса, әдеп тәрбиемен қалыптасатыны белгілі. Сондықтан 
мемлекеттік қызметшілердің құқығы мен қызмет дағдысын 
үйретумен бірге, азаматтармен сенімді диалог орнатуына бау-
лу, машықтандыру міндет. Ол үшін мемлекеттік қызметшілер 
жұмыс барысында моральдық-этикалық нормаларды сақтауға, 
азаматтармен қарым-қатынаста сыпайылық пен әдептілік та-
нытуға, өзінің іс-әрекет, тәртібімен  қоғамға үлгі болуға тиіс. Бір 
мемлекеттік қызметкердің ағаттығы бүкіл құрылымның жыл-
дар бойы жинаған беделін төмендетуге ықпалды екенін күнделік-
ті тәжірибеде көріп, біліп жүрміз. Осыған орай әр қызметкер 
өзі қызмет еткен салаға жаны ашып, сыни пікірлерге себепкер 
болмауға, басқа мемлекеттік қызметшілер тарапынан этика 
нормаларының бұзылуына жол бермеу үшін шаралар қабылдауы 
кезек күттірмейді.

Бұл мәселе қай кезде де өзектілігін жоймайды. Мемлекеттік 

қызметтің сапасын арттыру үшін елімізде «Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Мемлекеттік қызмет туралы» 
заңдар мен Мемлекеттік қызметшілердің ар-намыс кодексінің  
қабылдануы елді дамытуға, билік пен халық арасындағы сенімді 
нығайтуға тікелей әсерін тигізеді. 

Бүгінде отандық сот қарқынды дамуда. Мемлекет тара-
пынан тұрақты қолдау көрсетілгендіктен үшінші билікте қолға 
алынған реформалардың нәтижесі де халық көңілінен шығып 
отыр. Әсіресе, жаңа технологияның жаппай қолданылуы сот пен 
азаматтардың тікелей байланысын болдырмауға, қызметтің 
жеделдігі мен ашықтығын қамтамасыз етуге көмектесті. Де-
генмен, электрондық қызметтің кеңеюі сот қызметкерлерінің 
жауаптылығын бір мысқал да кемітпейді. Керісінше, онлайн жұ-
мыстың өзі мемлекеттік қызметшілерден азаматтармен сөй-
лескенде шыдамдылық танытып, әдептілік нормаларын қатаң 
сақтауына серпін беруде.

Фариза ОРАЗӘЛИЕВА,
Алматы қаласы Жетісу аудандық №2 сотының 

бас маманы

МІНБЕРПАЙЫМ

ҚОЛХАТ БОЙЫНША МІНДЕТТЕМЕЛЕР
ҚҰҚЫҚТЫҚ САУАТ

Сот жүйесінің мақсаты – азаматтардың құқы
ғы мен бостандығын қорғап, мемлекет дамуын 
қамтамасыз ету. Соның ішінде маманданды
рылған ауданаралық соттардың бой көтеруі 
нарық тық институтты дамытып, инвестициялық 
ахуалды жақсартуға үлес қосып келеді.

Мамандандырылған ауданаралық экономика
лық соттардың дүниеге келуі жеке кәсіпкерлердің 
шаруашылық дауларын жалпы сотта емес, маман
дандырылған сотта қарау мүмкіндігін тудырды. 
Бұрын заңды тұлғалардың шаруашылық даулары 
бірден облыстық деңгейде, сосын Жоғарғы Сот 
деңгейінде қаралатын. Бұл кәсіпкерлердің уақы
ты мен қыруар шығынын тудырды. Экономика
лық дауларды қараудағы іс жүргізудің басқа жал
пы азаматтық соттардағы іс жүргізуге қарағанда 
өз ерекшелігі бар. Олар Азаматтық кодексте көз
делген жеке тұлғалардың мүліктік жауапкершілігі 
мен заңды тұлғалар арасындағы мүліктік жауап
кершіліктің өзгешеліктерінен туындап жатады. 
Кәсіпкерлік қызмет заң шеңберінде реттелген. 
Олар өздеріне берілген құқығын пайдаланып, 
табыс тапқан кезде іскерлік әдептілік пен заңды 
сақтауы қажет. Кәсіпкерлік еркіндікті қолдануда 
қиянат жасауға, заңды бәсекелестікті шекте
уге немесе негізсіз артықшылық алуға, тауар 
тапшылығын қолдан жасауға, мемлекеттік сатып 
алуға заңсыз қатысуға, тұтынушылардың заңды 
мүддесіне қысым көрсетуге бағытталған әрекет
тер жасауға жол берілмейді. Экономикалық сот 
судьялары осы азаматтық заңнама қағидасынан 
туындайтын кәсіпкерлердің заңды құқығын, 
олардың ешбір кедергісіз, артық тексерусіз өз 
кәсібін жүргізуін сақтайды. 

Экономикалық даулар күрделі әрі жауапкер
шілігі жоғары болғандықтан, ең қиын даулар 
қатарына жатады. Кейде бір азаматтық іс бо
йынша бірнеше сот актісін дайындау қажет. Су
дья бірнеше рет жер, салық, кеден, мемлекеттік 
сатып алу, орман, су, экология туралы және тағы 
басқа саладағы шаруашылық заңдарын зерттеп, 
үкімет қаулыларын, басқа да заңды құжатты 
оқып, ой елегінен өткізіп, істі содан кейін сот 

мәжілісіне қарауға әзірлемесе, ол іс бойынша 
әділ шешім шығара алмайды. Оның үстіне істерді 
сот мәжілісіне әзірлеу кезінде жүргізілетін түрлі 
процедуралар судьяның қыруар уақытын алады 
және мемлекет қаражатын шығындайды. Судья 
жүктемесіне кез келген адамның төтеп беруі 
қиын, шыдамы жетпейді, жүйкесі сыр береді, әр 
істі жүрегіңнен өткізіп, заңдарды саралап отырып 
қарамасаң шындыққа қол жеткізе алмайсың. 

Маңғыстау облысының мамандандырылған 
ауданаралық экономикалық сотында істерді 
барынша бітімгерлік келісіммен қарауға басым
дық береміз. Яғни, тараптарға істі медиациямен 
қарау дың артықшылығын түсіндіреміз. Жалпы, 
медиа ция өз тиімділігімен заңды тұлғалардың 
соттасуына жол бермей, негізгі кәсіптеріне 
көбірек көңіл бөлуге мүмкіндік тудырып отыр. 

Бүгінде Азаматтық іс жүргізу кодексіне шару
ашылық даулары бойынша дауды алдын ала сотқа 
дейін реттеу тәртібі енгізіліп, тараптар дауларды 
сотқа жеткізбейақ өздері реттеуге мүмкіндік 
туды. Соттардың іс жүргізу тәртібіне тәжірибеден 
өткен, нәтижелі, сот процесін оңтайландыратын 
принциптер қайта енгізілуде. 

Азаматтар мен билік органы арасындағы 
дауды шешудегі теңсіздікті оңтайландыру үшін 
Әкімшілік рәсімдікпроцестік кодексі қабыл
данды. Соған орай Әкімшілік рәсімдік соттарда, 
облыстық сот пен Жоғарғы Сотта мамандан
дырылған тағы бір алқа құрылады. Бұл ретте 
экономикалық соттарда қаралатын бірқатар істер 
жаңа сот қарауына өтеді деп күтілуде. Онда мем
лекеттік органның шешіміне қатысты азаматтар 
шағымы қаралады. 

Сот жүйесінде абыройлы қызмет атқару әрбір 
судьяға сын. Соның ішінде экономикалыққаржы 
дауларын қарау жоғары кәсібилікті, заңдар ба
засын толық меңгеруді, үлкен тәжірибені талап 
етеді.

Айдарбек ТЛЕНОВ,
Маңғыстау облысының 

мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының төрағасы

Қарызды қалай өндіріп алу керек, 
сотқа талап арыз беру үшін қандай 
құжаттар қажет және бұл процедура 
қалай жүреді? 

Ең алдымен, қарыз міндеттемесінің 
бар екендігін көрсететін құжат қажет. 
Мысал ретінде, қарыздың мөлшерін, 
қарызды уақытында қайтаруға міндет
телген адамды көрсете отырып, жай 
ғана борышкердің қолымен жазылған 
немесе басылған қарапайым қолхат
ты аламыз. Бастапқыда қарыз берген 
тұлға борышкерге ақшаны белгіленген 
мерзімде қайтару қажеттілігі туралы 
шағым жіберуі керек, шағым, әдетте, 
пошта арқылы хабарламасы бар тапсы
рыс хатпен жіберіледі.

Орындау жүзеге асырылмай, дау 
бейбіт жолмен реттелмесе, жіберілген 
наразылыққа борышкер жауап бер
меген жағдайда, қарыз беруші тарап 

Әкімшілік рәсімдікпроцестік кодекстің қол
данысқа енгізілуіне де санаулы мерзім қалды. 
Әкімшілік әділеттің өркендеуіне жол ашатын бұл 
құжат биылғы жылдың 1 шілдесінен бастап отан
дық заңнама базасын толықтырып, тәжірибеге 
қосылмақ. Жаңа кодекс мемлекет билігін барынша 
ашық етіп, оны жандандыру ісіне қарапайым аза
маттарды қатыстыруды, сол арқылы ел егемендігін 
нығайтуға әрбір тұлғаның атсалысуына мүмкін
шілік беруді көздейді. 

Заң жобасын әзірлеу кезінде Германияның, 
Латвияның, Эстонияның, Нидерландтың, Ресейдің, 
Әзірбайжанның, Арменияның тәжірибелері бас
шылыққа алынды. Әсіресе, әкімшілік әділетте үздік 
нәтижеге қол жеткізіп келе жатқан Германияның 
жұмыс әдісі біздің қоғамның сұранысына толық сай 
келетіні байқалып отыр. «Заң азаматтарды қорқыту 
үшін емес, оларға көмектесу үшін керек» деп фран
цуз ойшылы Ф.Вольтер айтқандай, әрбір қабыл
данатын заңнамада азаматтар мүддесі, халықтың 
құқығы басты орында тұратыны белгілі. Әкімшілік 
рәсімдікпроцестік кодексті дайындаушылар да осы 
мақсатты көздеген. Соның ішінде жаңа кодексті 
жасаған Жоғарғы Сот пен Әділет министрлігі ең 
алдымен бұл құжатта қоғамдыққұқықтық қаты
настар саласындағы әкімшілік рәсімдер мен сот 
ісін жүргізудің қағидаларын, ережелерін белгілеп, 
бекітуге айрықша назар аударды. Сол арқылы мем
лекеттік органдар қызметінің ашықтығын қамтама
сыз ету және әкімшілік озбырлықты жою, сыбайлас 
жемқорлық фактілерінің орын алуына жол бермеу; 
мемлекеттік басқарудың тиімділігі мен халықтың 
мемлекетке деген сенімін арттыру негізгі мақсатқа 
айналды.

Қоғамның қызу талқысына салынып, заңгер
лердің үлкен елегінен өткен жаңа заңнама мемле
кеттік құрылымда, қоғамда бетбұрыс жасайтын 
тың жаңашылдыққа толы. Кодекс жарияқұқықтық 
дау кезінде мемлекеттік құрылымдар мен қарапай
ым азаматтардың теңдей мүмкіндікке ие болуын 
қамтиды. Сонымен бірге, құжатта мемлекеттік 
басқару аясында бір жүйеге түспеген олқылықтар 
толық шешімін тапқан. Кодекс құрылымы рәсімдік 
және сот ісін жүргізу деген негізгі екі бөліктен 
тұрады. Рәсімдік бөлікте мемлекеттік органдар 

рәсімдерін, соның ішінде мемлекеттік органның 
өкілеттіктері мен әкімшілік актінің қабылдануы 
мен шағымдалу тәртібі айқындалса, сот ісін жүр
гізу бөлігінде талап қою түрлері, істерді қарау 
тәртібі, сот шешімі, сот бақылауы секілді іс жүргі
зу тәртібі бекітілген.

Құжаттың қоғамға әкелген жаңалықтары аз 
емес. Әкімшілік процестің азаматтық процестен 
ең басты айырмашылығы – соттың белсенді рөлі
не қатысты. Енді судья тараптарды сөйлетіп, олар 
ұсынған дәлелдермен шектеліп қалмайды. Өзі 
байқап, көріп отырған құқықтық салдарды жойып, 
өз бастамасымен жаңа анықтама, құжат, дәлелдер 
сұрата алады. Енді кодекске сәйкес дәлелдеу мін
деті даулы актіні шығарған немесе қабылдаған 
мемлекеттік органға жүктеліп отыр. Соған орай, 
мемлекеттік орган қызметіне көңілі толмай, әре
кетінен немесе әрекетсіздігінен зардап шеккен 
азаматтар мен ұйымдарға енді сотқа талап қою 
жеткілікті. Мемлекеттік орган немесе лауазымды 
тұлға осы талап бойынша өз ісәрекетін дәлелдеп, 
айғақтар ұсынуы міндетті. Сондайақ, мемлекеттік 
органдардың жеке және заңды тұлғаларға талап 
қоя алмауы да құқықтық тұрғыда бекітілген. Осы
лайша, әкімшілік орган немесе лауазымды тұлға 
сотта жауапкер ретінде әрекет етеді.

Соңғы жылдары медиацияны дамытуға, елдегі 
даукестікті төмендетіп, келіспеушіліктерді тату
ластыру жолымен шешуге басымдық беріліп келе 
жатқаны мәлім. Бұл судьялар жүктемесін төмен
детіп қоймай, тараптардың қаржысын, уақытын 
үнемдеуге көмектесетін тетік. Жаңа кодексте тату
ластыру мәселесіне де мән берілген. Соған сәйкес 
тараптар әкімшілік процестің барлық кезеңінде 
татуласу немесе медиация туралы келісім жасасу 
арқылы істі толық немесе ішінара аяқтай алады. 
Қазіргі уақытта билік пен азаматтар арасындағы 
дауларды қарайтын жаңа соттарды құру, жаңа ко
декс ерекшеліктерін түсіндіру бағытында ауқым
ды шаралар қолға алынуда. Ел көңілінен шыққан 
заңның пайдасы да зор болады деген сенімдеміз. 

М.ДЖУМАЕВА,
Қарақия аудандық сотының судьясы 

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

Мемлекеттік қызметшілердің жауаптылығы зор. Олар әр қа-
дамы, әрекеті мен сөзі арқылы мемлекеттік қызметтің беделін 
көтеруге, халықтың билікке деген оң көзқарасын қалыптасты-
руға қызмет етуі тиіс. Бұл мәселе отандық сот қызметінде де 
басты орында тұр. Соған орай әр сотта кеңсе мамандары, сот 
хатшылары мен приставтарға «Мемлекеттік қызметшінің 

өндіріп алу сомасының 1% мөлшерінде 
мемлекеттік бажды төлеп, сотқа талап 
арызбен жүгінуге құқылы. Кейіннен 
сот шығыстары екінші тараптан өндіріп 
алынатын болады.

Нақты жағдайды қарастырайық. 
Он талапкер қолхат бойынша қарызды 
өндіріп алу үшін сотқа жүгінді, қарыз 
тұрмыстық техниканы сатып алу үшін 
жауапкерге ақша аударумен байланыс
ты. Бірақ жауапкер міндеттемелерді 
орындамаған, ақшаны қайтармай және 
уәде етілген жабдықты бермеген.

Қазақстан Республикасы Азамат
тық кодексінің (бұдан әріАК) 52бабы 
1бөлігі 1тармағының 2тармақшасына 
сәйкес жазбаша нысанда: мәмілелерді 
жасау кезінің өзінде орындалатында

рынан басқа, жүз айлық есептік көрсет
кіштен астам сомаға мәмілелер жаса
луға тиіс. Мәміленің жазбаша нысаны 
қағаз жеткізгіште немесе электрондық 
нысанда жасалады.

Сот анықтағандай, талапкерлерге 

ақшаны қайтару сомалары мен мерзімі
не қатысты жауапкердің міндеттемелері 
әртүрлі. Қарыз туралы құжаттың түп
нұсқасы қарыз берушіде болғандықтан, 
қарыз қайтарылмаған.

Егер іс үшін маңызы бар және екінші 

тарап теріске шығармаған  мәнжайлар
ды даусыз растайтын, іске қатысты рұқ
сат етілген және сенімді дәлелдемелер 
жиналса, дәлелдемелердің жиынтығы 
азаматтық істі шешу үшін жеткілікті 
деп танылады. Талапкерлердің бірі жау
апкердің қарызының бар екенін растай
тын дәлелдер ұсынған жоқ, ол қолхат 
жазған жоқ, сондықтан сот бұл бөлікте 
талапты қанағаттандырудан бас тартты, 
ал қалған талапкерлердің қарызды және 
сот шығындарын өндіріп алу туралы 
талаптарын сот қанағаттандырды.

Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ.

А.ЖҰМАБЕКОВА,
Көкшетау қалалық сотының 

судьясы 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАУДЫ 
ҚАРАУ КӘСІБИЛІКТІ 

ТАЛАП ЕТЕДІ 

КОДЕКС КҮШІНЕ ЕНЕТІН 
КҮН ЖАҚЫН
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МҰРАГЕРЛІКТАРАТУ

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

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

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

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

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

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

қиылысы, 208 кеңсе. 

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

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

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, 

факс: 

8 (747) 428-26-10 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

zanreklama.kz

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

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

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

8(702)839-90-86.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ӘРТҮРЛІ

Елімізде «Сот төрелігінің 7 түйіні» 
бағдарламасы негізінде атқарылған 
игілікті жұмыс жетерлік. Сот жүйесін 
одан әрі дамытып, қоғамның сотқа де-
ген сенімін арттыруға бағытталған бұл 
жоба «мінсіз судья», «үлгілі сот», «әділ 
процесс», «Е-СОТ», «оңтайлы орта», 
«сапалы нәтиже», «татуласу: сотқа 
дейін, сотта» деп аталатын жеті негізгі 
бағытты қамтыды. Нәтижесінде, сот 
корпусын қалыптастыру мақсатында 
кәсіби бағалаудың жаңа стандарттары 
енгізіліп, фронт-кеңселер, құқықтық 
қызмет көрсету орталықтары өз жұмы-
сын бастады. 

Алдымен аталған орталықтар зама-
науи техникамен жабдықталды. Сон-
дай-ақ, орталықтарда   азаматтардың 
арызы мен өтінішхаттардың ресімделу 
тәртібі мен істердің қаралуы, сот оты-
рыстарының өткізілу уақыты, кіріс 
хат-хабарлар туралы мәлімет алуына  
мүмкіндік қарастырылды. Осылайша 
«бір терезе» қағидаты негізінде тараптар 
бір орталықтан бірнеше сапалы қызмет  
алып, алтын уақыты мен жолға жұмсай-
тын қаржысын үнемдеуде. Себебі, аза-
маттар бұрын бір құжатқа бола бірнеше 
жерге барып, ұзын-сонар кезек күтетін. 
Осы орайда, әлемдік тәжірибеге назар 
салсақ, «бір терезе» қағидаты  1999 
жылы алғаш рет Канаданың мемлекет-
тік басқару жүйесінде қолданылған. Аз 
уақыт ішінде өз тиімділігін көрсеткен 
«бір терезе» қазір әлемнің көптеген елін-
де қолданыста. 

«7 түйін» негізінде қазылар жұмысы 
оңтайландырылып, артық сот проце-
дуралары жойылды. Сонымен қатар, 
сот актілерінің жаңа форматы енгізілді. 
Жоғарғы Сот төрағасы Жақып Асанов 
«Көп жағдайда осындай шешімдер және 
үкімдермен көбісі келіспей жатады, 
жоғарғы сот сатыларына өздерінің на-
разылықтарын білдіреді. Оның, әрине, 

бірнеше себебі бар. Оның бірі – сот 
шешімі мен үкімін түсінбеуімен байла-
нысты», – деп сот шешімінің түсінікті 
жазылуы тиістігін атап өткен еді. Мұ-
ның негізінде судьялар көпке түсінікті, 
жатық тілмен жазылған сот шешімін 
жариялағаннан кейін тараптарға өз 
шешімінің мәнін, уәждері мен құқықтық 
салдарын жан-жақты түсіндіреді, ол 
туралы сот отырысының хаттамасында 
белгі жасалады. Бұрын түсініксіз, қасаң 
термин, шұбалаңқы тілмен жазылған 
сот актісін түсінбеген тараптар әбігерге 
түсіп, жиі шағымданатын. Ал жаңа та-
лап азаматтар мен сотты жақындатты. 
Соның нәтижесінде бүгінде соттар-
дың шешімі мен үкіміне келіп түсетін 
шағымдар 30%-ға қысқарған екен.

Сот жүйесінде «Татуласу: сотқа дей-
ін, сотта» жобасы негізінде дау-жанжал-
дардың деңгейін төмендету мақсатында 
татуластыру рәсімі кеңінен қолданысқа 
енгізілді. Судья-медиатор сотқа кел-
ген тараптарға мүмкіндігін түсіндіріп, 
татуластыру процедураларын заң шең-
берінде жүргізуде. Ал, «Е-СОТ» жобасы 
сот жұмысындағы ІТ қызметтерге тың 
серпін берді. Бүгінде ғаламтор арқылы 
8,5 млн сот актісі қолжетімді болса,  аза-
маттық талап арыздың 91% электронды 
түрде түсуде. Өз кезегінде  «Сот каби-
неті» сервисін қолданушылар саны да 
бірнеше мың адамға артқан. 

Қорыта айтқанда, судьялар, сот ар-
дагерлері, адвокаттар, заңгерлік қауым-
дастықтардан түскен мыңнан астам 
ұсынысқа сүйене отырып дайындалған 
«Сот төрелігінің 7 түйіні» бағдарламасы 
негізінде сот төрелігінің қолжетімділігі 
арта түсті. 

Айгүл БОРАШЕВА, 
Маңғыстау облысы 

мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының судьясы  

БАҒДАР

СОТ ТӨРЕЛІГІНІҢ 7 ТҮЙІНІ

13. Шығыс Қазақстан облысының мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының 2021 ж. 11 мамырдағы ұйғарымымен Катонқара-
ғай ауданының «Алтай Ком Хоз Сервис» коммуналдық мемлекеттік 
кәсіпорынына БСН:170440035555, оңалту рәсімін егізу туралы өндіріс 
қозғалды заңды мекенжайы: ШҚО, Катонқарағай ауданы, Үлкен Нарын 
ауылы, Шабдан Тумашинов көшесі, 4/2 үй

Кредиторлардың шағым-талаптары хабарландыру жарияланған күннен 
бастап бір ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша кабылданады: 
Өскемен қ., Михаэлиса көшесі, 24. Кене, 8-705-798-21-81, эл.пошта: 
bolat7272kz@mail.ru, және ШҚО, Қатонқарағай ауданының, Үлкен Нарын 
ауылы, Шабдан Тумашинов көшесі, 4/2 үй

19. Алматы қаласы Түріксіб аудандық сотында Н.И. Хольцеваның өтініші 
бойынша 30.06.1967 ж.т., Алматы қаласы, Ақан сері көшесі, 148/17, 2-пәтер 
мекенжайында тұрған Дунаев Сергей Ивановичті қайтыс болған деп тану 
туралы азаматтық іс қаралуда. Дунаев Сергей Ивановичті көрген-білген 
жандардың осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім 
ішінде мына телефонға хабарласуларын сұраймыз. 

2. «Алмалы Агро» ауылдық тұтыну кооперативі ұйымы БСН 
121240013372, өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар хабар-
лан дыру жарияланған күннен бастап, екі ай ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: ҚР, Алматы облысы, Сарқан ауданы, с.Абай, Досжанова к., 9а 
ү. Тел.87714411227, 87775856488.

5. «InCornPline» ЖШС, БСН 200740008824, өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан, 
Алматы қаласы, Медеу ауданы, Қонаев  көшесі, 77-үй, 709-кеңсе, пошта 
индексі А25Ү5М5. Тел.: 87776416666. 

12. «Оттегімен тыныстандыру аппаратуралары зауыты» ЖШС (БСН 
010340004857)өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар 
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: ҚР, 020000, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, 
Ы.Алтынсарин көшесі, 13-үй. 

14. «Табынбай» АӨК ауылшаруашылығы өндірістік кооперативі, БСН 
180540006636, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар 
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: Батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы, 
Ақжайық ауылы, Қазақстан көшесі 1 үй. Тел: 87755815595

15. «QABDYGALI-D» ЖШС  ұйымы, БСН 190740000140 (Атырау  
облысы, Индер поселкесі, Есбол селосы, Қуанышбаев Қапизолла көшесі, 
28), өзінің  жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар хабарлау мекен-
жайы: Атырау облысы, Индер поселкесі,Тұнғатаров көшесі, 10 үй.Тел. 
87781374256, 87084800756.

16. «Бесағаш Ұлағат» Ауыл шаруашылық өндірістік кооперативі», 
ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі, БСН 170640002378, өзінің  
жойылатынын хабарлайды. Қарсылықтар газетке шыққан күннен бастап 
2 айдың ішінде Алматы обл., Қаратал ауданы, Бесағаш ауылы, АППАҚА 
көшесі 3 үй мекенжайында қабылданады.

17. «Улдана & Компания», БСН 190640009834, өзінің жойылғандығы 
туралы хабарлайды.  Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 
екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан, Шымкент қ, 
Енбекшіқазақ ауд., Оңтүстік ықшамауд, Еламан к, 17А үй. Тел. 87073997000 

20. «LUHAI PETROLEUM EQUIPMENT KAZAKHSTAN» ЖШС, БСН 
180540010733, таратылатыны туралы хабарлайды.Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы, Баишева к 3а, 14-кабинет. Тел.: 
87026938785.

4. 01.03.2021 жылы қайтыс болған Кусаиынов Орденбек Ануарбековичтің 
атынан мұралық іс ашылды. Нотариус Т.М.Айтоваға хабарласу қажет. 
Мекенжайы: Талғар қаласы, Лермонтов көшесі, 53 А, ЦОН 2 этаж. Тел. 
8702 419 83 43.

8. 19.02.2021 ж. қайтыс болған Жиеналиев Нуркасымның атынан мұралық 
іс ашылды. Мұрагерлері Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Шелек 
ауылы, Жібек жолы көшесі, 116А, «Халық банктің» бұрынғы ғимараты, 
1-қабат мекенжайы бойынша нотариус Н.Т.Тұрғанға келулері қажет. 

9. 28.11.2020 ж. қайтыс болған, Алматы қаласы, Якубов көшесі, 
102-үй, 2-пәтерде тұрған Онгарбекова Орынкуль Токашовнаның, ЖСН 
561208401241, атынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері Алматы қаласы, 
Чайковский көшесі, 170, 101-кабинет, Vertex БО мекенжайы бойынша 
нотариус Е.Н. Есдавлетоваға келулері қажет. Тел.: 87013319686.

10. 16.11.2020 ж. қайтыс болған Каймулдина Жанар Джамбуловнаның 
атынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері Алматы қаласы,Таугүл-3 
ықшамауданы, Бутин көшесі, 19/11 мекенжайындағы нотариус А.С.Жау лы-
бековке келулері қажет. Тел.: 87013552522.

11. 02.07. 2005 ж. қайтыс болған Бекбергенов Орынбек  атына мұрагерлік 
іс ашылды. Мұрагерлерге Ш.А.Тилеубергеноваға хабарласуды сұраймын: 
Түркістан қаласы,Тауке хан даңғылы, 288.Тел. 8 775 508 06 42.

Алматы қалалық сотының басшылығы, Соттар әкімшісі мен Судьялар 
одағының Алматы қалалық филиалы Алматы қалалық сотының азаматтық істер 
жөніндегі сот алқасының төрағасы Бекназаров Нариман Бектасұлына анасы 

Райгүл Естайқызының
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Қазақстан Республикасы Судьялар одағының Орталық кеңесі және жергілікті 
соттардағы филиалдары Жоғарғы Соттың бұрынғы төрағасы Бектас Абдыханұлы 
Бекназаровқа жұбайы және Алматы қалалық сотының азаматтық істер 
жөніндегі сот алқасының төрағасы Нариман Бектасұлы Бекназаровқа анасы 

Райгүл Естайқызының 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады

Қызылорда облысының Судьялар қауымдастығы Бекназаров Бектас 
Әбдіханұлына зайыбы 

Райгүл Естайқызының 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

 Солтүстік Қазақстан облысы сот жүйесінің судьялары мен ардагерлері 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының бұрынғы төрағасы Бектас Әбдіханұлы 
Бекназаровқа орны толмас қаза – жұбайы 

Райгүл Естайқызының 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

 
Түркістан облысының Судьялар қауымдастығы мен Түркістан облысы 

бойынша Соттар әкімшісі Алматы қалалық сотының Азаматтық істер 
жөніндегі сот алқасының төрағасы Нариман Бектасұлы Бекназаровқа анасы

Райгүл Естайқызының 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады

Түркістан облысының Судьялар қауымдастығы мен Түркістан облысы бойын-
ша Соттар әкімшісі Жоғарғы Соттың бұрынғы төрағасы Бектас Әбдіханұлы 
Бекназаровқа жұбайы 

Райгүл Естайқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады

Түркістан облысының Судьялар қауымдастығы мен Түркістан облысы 
бойынша Соттар әкімшісі Түркістан қаласының мамандандырылған тергеу 
сотының төрағасы Лебаев Әділ Ғұламұлына анасы 

Лебаева Жақсыгүл Дүйсенқұлқызының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады 

3. «Кредит Сервис Ломбард» өтеп алынбаған мүлікті (зергерлік 
бұйымдар, тері бұйымдары, техника) сату бойынша сауда-
саттықты жүргізеді.

Өткізу орны: Нұр-Сұлтан қ., А.Кравцов көш., 6
Өткізу күні: 31.05.2021
Сауда-саттықтың басталуы: 10:00
Анықтамалар үшін телефоны: +7 775 371 29 69
Лиц. 01.21.0009Л

МЕМОРАНДУМ

Меморандум облыс орталығында 
және облыстық бағыныстағы қалаларда 
Халыққа қызмет көрсету орталықтары 
арқылы салынып жатқан көппәтерлі және 
жеке тұрғын үйлердің барлық түрлерін (са-
ту-сатып алу, сыйға беру) тез ресімдеу үшін 
персоналды менеджер қызметін пайдалану 
мақсатында жасалды. Бұл ынтымақтастық 
жоғарыда аталған қызметтерді нотариус-
тар арқылы алу қажеттілігін жояды. 

Қызметті қалай алуға болады? Ал-
дымен сайт арқылы egov.kz немесе eGov 

ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ШАРТТАРДЫ 
НОТАРИУССЫЗ РӘСІМДЕУГЕ БОЛАДЫ 

2021 жылғы 13 мамырда Түркімен-
стан Республикасынан 256 қандасымыз 
Қазақстанға көшіп келеді. Олар «Түрік-
мендемиреллары» мемлекеттік агенттігі 
арқылы «Түрікменбашы-Болашақ-Жаңа-
өзен» бағыты бойынша елге әкелінбек. 
Бұл түркімен жерінен атажұртқа атбасын 
бұрған көштің екінші керуені. 

Арнайы пойыз биылғы жылдың 12 ма-
мырында сағат 17:20-да «Түрікменбашы» 
станциясынан шығып 13 мамырда сағат 
12:00-де «Болашақ» станциясына, одан әрі 
«Жаңаөзен» станциясына келуі жоспарла-

mobile мобильдік қосымшасында кезекті 
брондау қажет. ХҚКО-да жеке менеджер-
мен келісім-шарт жасаңыз және менеджер 
қызметінің құнын төлейсіз. Егер сіз жеке 
тұлға болсаңыз, төлем дереу жасалады. 
Егер сіз заңды тұлға болсаңыз – қызмет 
төлемі орындалған жұмыс актісіне сәйкес 
жүргізіледі.

Қызмет құны 8500 теңге, бұл нотариус-
тар қызметіне төленетін ақыға қарағанда 
төмен.

Шарт жасасқан сәттен бастап сізде:

- уақытты үнемдеу және құжаттарды 
рәсімдеу машақатынан құтыласыз; 

- қызмет нәтижесі сізге ыңғайлы жерге 
жеткізіледі;

- сіз адамдар көп жиналатын жерден 
аулақ боласыз.

Қызмет көрсету мерзімі құжат тапсыр-
ған күнді есепке алмағанда – 1 жұмыс күні.

«Азаматтарға арналған үкімет 
«Мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ 

Түркістан облысы бойынша 
филиалының баспасөз қызметі

нып отыр (анықтама: 8 жолаушы, 2 жүк 
вагоны және 1 локомотиві).

Қандастарымызды қарсы алу жұмыс-
тарын ұйымдастыруға ҚР Сыртқы істер, 
Ақпарат және қоғамдық даму, Денсаулық 
сақтау министрліктері, ҰҚК Шекара қыз-
меті, Маңғыстау облысы әкімдігі, «Қа-
зақстан темір жолы» АҚ, Дүниежүзі қа-
зақтары қауымдастығы мен «Отандастар 
қоры» КЕАҚ атсалысты.

Тарихи Отанына көшуге ниет білдір-

ген қандастардың визалық құжаттары 
толық дайын және олардың COVID-19 
індетіне қатысты тиісті ПТР тестілеудің 
анықтамалары бар. Алдағы уақытта 
қандастар өздерінің қалауы бойынша 
еліміздің кез келген өңіріне қоныстана 
алады.  Солтүстік өңірлерге қоныс ау-
дарған жағдайда олар арнайы квоталар-
мен қамтылатын болады.

А.ҚҰРМАНҒАЛИ

АТАМЕКЕН

КӨШ КЕЛЕДІ

Әріптестікті кеңейту аясында «Азаматтарға 
арналған үкімет «Мемлекеттік корпорациясы» 
КЕАҚ Түркістан облысы бойынша филиалы мен 
«Түркістан» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация-
сы» АҚ арасында ынтымақтастық туралы мемо-
рандумға қол қойылды.

Құжатқа «Азаматтарға арналған үкімет «МК» 
КЕАҚ Түркістан облысы бойынша филиалы ди-
ректорының орынбасары Ақылбек Мұхаддасұлы 
және «Түркістан» ӘКК» АҚ құрылыс жөніндегі 
басқарушы директоры Мамыр Бупежанов қол 
қойды.
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АЙНА

КЕЛБЕТ

Елбасы Н.Назарбаев «Қазақстанның болашағы 
– қазақ тілінде. Тілсіз ұлт болмайды, өз тілімізді 
сақтау, өз тілімізді құрметтеу отаншылдық рухты 
оятуға қызмет етеді әрі ата-баба алдындағы ұлы 
парызымыз» – деген. Туған тіл – әрбір ұлттың мақта-
нышы. Ұлттық қауіпсіздік, ұлт тұтастығы мемлекет-
тік тілді құрметтеуден, оны ел өмірінде толыққанды 
қолданудан басталады. Елінің болашағын ойлаған 
әр азамат өзінің ана тілін көзінің қарашығындай 
сақтауы тиіс. Шұбарланған ана тілінің тағдырына 
алаңдап, оның түзелуіне, құрметтелуіне өз үлесін 
қосуы керек. Өкінішке орай, соңғы кезде көптеген 
қазақ жастары өз ана тілін бұрмалап сөйлеуді әдетке 
айналдырған. Ата-ананы қадірлеу қалай керек болса, 

ҚР Жоғарғы Сотының жанындағы Сот төрелігі 
академиясы 2016 жылы 18 ақпанда Елбасымыз 
Н.Назарбаевтың жарлығымен құрылып, оған ерекше 
статус берілген еді. Бұл оқу орны бүгінде еліміздегі 
судьяларды дайындайтын жалғыз маманданды-
рылған жоғарғы оқу орны есебінде. Сот төрелігі 
академиясының өкілетті органы ҚР Жоғарғы Соты.

Қазіргі таңда Сот төрелігі академиясында 
заң ғылымдарының докторы, профессор Зәуреш 
Баймолдинаның тікелей басқаруымен енгізілген 
құрылымдық өзгерістер өз жемісін беруде. Ака-
демия қызметінің нормативтік құқықтық базасы 
толығымен жаңартылды. Академияның болашақ 
судьяларды дайындаудағы орны мен рөлі қайта қа-
ралып, оқу бағдарламаларында заман талаптарына 
сай болашақ судьяларды дайындаудың практикалық 
бағытына ерекше назар аударылған. Енді магис-
транттар «Құқық» бағдарламасы шеңберінде «Сот 
және сот төрелігі» мамандығы бойынша бір жыл 
оқитын болды.  

Қазір академия – «мемлекеттік құқықтық ғылыми 
білім беру орталығы», «азаматтық құқықтық пән-

АДАМ ӨМІРІНДЕГІ ЕҢ КҮРДЕЛІ 
ДЕ, ЖАУАПТЫ БЕЛЕС – ӨМІРЛІК 
МАМАНДЫҚ ТАҢДАУ, ӨЗІҢДІ, ОТ-
БАСЫҢДЫ АСЫРАЙТЫН КӘСІПТІҢ 
КІЛТІН ҰСТАУ. ОСЫНДАЙ СЫН-
НАН МҮДІРМЕЙ ӨТІП, ҚҰҚЫҚ 
ҚОРҒАУ САЛАСЫ МЕН СОТ ЖҮЙ-
ЕСІНЕ САНАЛЫ ҒҰМЫРЫН АР-
НАҒАН ҚУАНЫШ САМАНБЕТОВ 
КЕЙІНГІ ЗАҢГЕРЛЕРГЕ ҮЛГІ. 

Тәуелсіз Қазақстанның өз әскери құры-
лымдары пайда болуымен байланысты 
1993–1994 жылдары аралығында облыс 
орталықтарында ҚР Жоғарғы Кеңесінің 
Қаулысымен экстериториялық тәртіппен 
гарнизондардағы әскери соттар құрылды. 
Сол кездегі әділет министрлігінде құрылған 
әскери соттар басқармасы ҚР Президентінің 
1992 жылғы маусым айының 11-і күнгі «ҚР 
әскери соттары және әскери прокуратура 
органдары туралы»  қаулысын жүзеге асыру 
үшін жаңадан құрылып жатқан әскери сот-
тарға сот, прокуратура саласында, өзге де 
құқық қорғау органдарында қыз мет атқарып 

ӘКЕ КӨРГЕН 
ОҚ ЖОНАР

жүрген тәжірибелі мамандарды шақырған 
болатын. Солардың қатарында ішкі істер 
министрлігінде қызмет атқарып жүрген Қу-
аныш Естайұлы болды.

Заң саласындағы еңбек жолын ол туған 
өлкесіне келіп, Целиноград облысының Шор-
танды аудандық ішкі істер бөлімінде тергеуші 
лауазымынан бастады. Жас заңгер Жүсіп Бала-
сағұнның «Әділеттің жолын қу, шыншыл бол» 
деген сөзін алдағы өмір жолына темірқазық 
ретінде ұстана білді. Қызмет бабы бойынша 
оның алдына зәбір көріп, тағдыр тауқыметін 
тартқан талай жандар келеді. Келген әрбір 
адамның мәселесін сабырмен тыңдап, бар 
жан-тәнімен терең зерттеп, өз ісіне асқан жау-
апкершілікпен қарай білді. Қ.Саманбетов 1984 
жылдың 1 наурызында Целиноград облысы 
ІІБ Тергеу бөлімінің тергеуші лауазымына 
тағайындалды. Өз кәсібіне деген адалдық пен 
қажырлы еңбектің арқасында Қуаныш Естай-
ұлы қызмет жолында сатылай өсіп, аға тергеу-
ші, тергеу бөлімі бастығының орынбасары 
лауазымына көтерілді.   

Аға тергеуші қызметінде жүргенде де талай 
адамның тағдырына жауапкершілікпен қарап, 
мәселесінің оң шешімін табуына ықпал етті. 
Орынсыз зәбір көрген жандардың құқығын 
қорғау үшін уақытпен санаспай жұмыс жа-
сады. Аға тергеуші болғандықтан оған үнемі 
өңірдегі күрделі, әрі қиын істер тапсырылатын. 
Білікті маман өзінің осындай кәсібилігінің 
арқасында ҚР ІІМ Мемлекеттік тергеу басқар-
масының аса маңызды істер бойынша тергеуші 
болып тағайындалды. 

Қ.Естайұлы 1993 жылдың 20 қазанын-
да ҚР Әскери сотының судьясы қызметіне 
келді. Құқық саласындағы бай тәжірибесін 
пайдаланып, судья ретінде әділеттің сал-
танат құруына сүбелі үлес қосты. Ұзақ 
жылдар бойы сот төрелігін жүзеге асыру 
ісіне үлесін аянбай қосқанының арқасында 
үлкен абыройға ие болып, ел құрметіне 
бөленді. 

Қ.Естайұлы қызметте көлемі жағынан да, 
күрделілігі жағынан да әртүрлі қылмыстық 
істерді мұқият дайындықпен қарайтын, іс 
материалдарын адал және жан жақты зерде-
лейтін, өз ұстанымын қолданыстағы заңнамаға 
және қалыптасқан сот тәжірибесімен сабақтас-
тыратын.  

Саманбетовтер әулетін заңгерлер әулеті 
десе де болады. Қ.Естайұлының мамандық 
таңдауына кезінде аудан прокуроры ҚазКСР 
Бас прокуратурасында жауапты қызмет-
тер атқарған әкесі Естай Қайырбекұлының 
ықпалы көп болды. Қуаныш Саманбетовпен 
республика аумағында талай  іссапарда бір-
ге болдық. Сол кездері талай рет облыстық 
прокуратура қызметкерлерінің «Естай ағаның 

шәкіртіміз, ол кісінің үлкен адамгершілігін, 
заңға адал принципшілдігінің куәсіміз» – де-
ген жылы лебіздерін көп естідік. Өз ісіңе адал 
бол, адамгершілік жолынан ауытқыма деген 
әкесінің өсиетіне адал ұл бүгінгі күні үлкен 
жетістіктерге жеткен абыройлы тұлғаға ай-
налған. 

Судьялық қызметті таңдауына түрткі 
болған апасы Сәуле Естайқызы да кезінде 
сот саласында ұзақ жылдар қызмет етіп, 
Жоғарғы Сотта жауапты қызметтер атқарды. 
Астана қаласы әкімшілік сотының судьясы 
болды. Өкінішке қарай,  Сәуле апай ауыр 
науқас салдарынан дүние салып, үш жыл 
бұрын бақилық болған. Үлкен ұлы Әнуар 
да заңгер. Жеңгеміз Гүлнарам екеуі қырық 
жылдай тату-тәтті өмір сүруде. Бүгінде олар 
екі ұл тәрбиелеп, бес немере сүйген бақытты 
ата-әже.

Қуаныш Естайұлы бірнеше жыл бойы ҚР 
Әскери сотының қадағалау алқасының құра-
мында болды. ҚР әскери соттары судьялары-
ның тәртіптік-біліктілік алқасының төрағасы 
болды. Оның әскери соттардың алдына қой-
ылған талаптардың тиісінше жүзеге асуына, 
нығаюына сіңірген еңбегі ерекше.

 Жоғарғы Сот жанындағы Сот төрелігінің 
сапасы жөніндегі комиссияның мүшесі ретін-
де де ол сот саласын жетілдіруге күш салып 
келеді.

Қуаныш Естайұлы қай жерде қызмет 
атқармасын өзіне тапсырылған міндеттерін 
шынайы ықыласпен, ерекше ыждағатты-
лықпен, кәсіби біліктілікпен, адами зор пара-
сатпен атқарады. 

Бүгінде зейнет жасына толып отырған 
Қуекеңнің еңбегі елеусіз қалған жоқ, талай 
рет ҚР Әскери Соты төрағаларының, 
ҚР Қорғаныс министрлігінің, Судьялар 
одағы төрағасының, ҚР Жоғарғы Соты 
төрағасының, ел Президентінің атынан 
марапаттарға ие болып, өңірі медальдарға 
толған сот ардагерлерінің сапында жүр. 
Солардың ішінен ұзақ жылдар бойы сот 
төрелігін жүргізудегі кәсіби шеберлігі үшін 
берілген, судьялар арасында ерекше баға-
ланатын «Үш би» Құрмет белгісін  және  
мемлекеттік марапат ҚР Президентінің 
«Ерен еңбегі үшін» төс белгісін Қуекең 
ерекше мақтан тұтады.

Елдің ертеңіне бей-жай қарай алмайтын, 
бүгінде 63 жастың шыңына шыққан әріп-
тесіміз Қуаныш Естайұлын әскери судьялар 
қауымдастығы атынан құттықтаймыз! Деніне 
саулық, отбасына  амандық пен баянды бақыт 
тілейміз!

М.МОЛЫШЕВ, 
ҚР Әскери сотының судьясы

ІРГЕЛІ ОРДА

АКАДЕМИЯ – БОЛАШАҚ 
СУДЬЯЛАР ҰСТАХАНАСЫ 

КИЕ

«ТІЛСІЗ ҰЛТ ЖОҚ»
өз ана тілімізді қадірлеуді, қастерлеуді, аялауды со-
лай қолға алса қазақ мұндай мәселеге кез болмас еді. 

Мемлекеттік тілге қатысты тапсырмалар мен 
мемлекеттік бағдарламаларды біздер, мемлекеттік 
қызметкерлер атқаруға, сол міндет жолына көпке 
үлгі болуға тиіс едік. Ол біздің парызымыз еді. 
Өкінішке қарай мұндай жауапкершілік те тиісті ме-
кемелер тарапынан көп бұзылады 

Мемлекеттік тілді сақтау, дамыту, қолданысқа 
енгізу заңдылықтары «Қазақстан Республикасының 
тіл туралы» заңында нақты белгіленген. Қазіргі 
таңда мемлекет тарапынан мемлекеттік тілдің бе-
делін көтеру үшін көптеген іс-шаралар атқарылып, 
түрлі бағдарламалар қабылданып жатыр. Осыған 
байланысты барлық мемлекеттік атқарушы органдар 
осы мәселенің жалғастырушысы, насихатшысына, 
қолдап қорғаушысына айналуы қажет.

Келтірілген статистикалық мәліметтерге сай, 
Тараз қаласының мамандандырылған әкімшілік 
сотында мемлекеттік тілде қаралған істердің жалпы 
саны 2020 жылы 894, (2021жылы 1053). Оның ішінде 
мемлекеттік тілде 2020 жылы 566, (2021жылы 710), 
2020 жылы пайыздық көрсеткіш 63,5%, (2021жылы 
67,5%). 2021 жылдың II тоқсанында бұдан да жоғары 
көрсеткішке жету үшін нақты іс-шаралар атқарыл-
мақ. 

Ілияс МАМЕД,
Тараз қаласының мамандандырылған

әкімшілік сотының жетекші маманы

КАДЕМИЯДА БІЛІМ АЛУ ЖОЛЫНДА МЫНАНДАЙ АРТЫҚШЫЛЫҚТАР МЕН МҮМКІНДІКТЕРГЕ 
ИЕ БОЛАДЫ. МӘСЕЛЕН, АКАДЕМИЯДА ОҚЫҒАН УАҚЫТ ЕҢБЕК ӨТІЛІМІНЕ САНАЛАДЫ, ОНЫҢ 
МАГИСТРАНТТАРЫ ШӘКІРТАҚЫНЫ СОҢҒЫ ЖҰМЫС ОРНЫНДАҒЫ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІНДЕ 
АЛАТЫН БОЛАДЫ, МАГИСТРАТУРАНЫ БІТІРГЕН ТҮЛЕК СОТ ТӨРЕЛІГІ АКАДЕМИЯСЫНДА КВА-
ЛИФИКАЦИАЛЫҚ ЕМТИХАН ТАПСЫРЫП, СУДЬЯ ЛАУАЗЫМЫНА ИЕ БОЛУ КОНКУРСЫНА ТІКЕ-
ЛЕЙ ҚАТЫСА АЛАДЫ, АКАДЕМИЯНЫ БІТІРГЕН ТҮЛЕКТЕРГЕ МЕМЛЕКЕТТІК ҮЛГІДЕГІ «ҚҰҚЫҚ 
МАГИСТРІ» ДИПЛОМЫ БЕРІЛЕДІ.  

А

дердің ғылыми білім беру орталығы», «қылмыстық 
құқықтық пәндердің ғылыми білім беру орталығы», 
«академиялық бағдарламалар және жобалар орта-
лығы» бағыттары бойынша оқу үрдісін қамтама-
сыз етуде. Онда елімізге белгілі ғалымдар мен ҚР  
Жоғарғы Сотының судьялары қызмет атқарады. 

Биыл 2021–2023 жылдарға арналған акдемия-
ны дамытудың концепциясы қабылданды. Онда 
академияны дамытудың басым бағыттары мен мақ-
саттары, міндеттері және қолжеткізер нәтижелері  
айқындалған жол картасы жасалынды.  

Академияның болашағын айқындайтын, оның 
беделі мен абыройын және деңгейін  көрсететін бір-
ден-бір көрсеткіш ол, профильдік PhD докторантура-
сын және диссертациялық кеңес ашу болып отыр.  Өз 
кезегінде мұндай қадам, болашақ судьялардың интел-
лектуалдық, кәсіби құзыреттілігін арттырары сөзсіз.

Сот төрелігі академиясы магистратураның оқу 
бағдарламасына судьялардың кәсіби құзыреттілі-
гімен қатар моральдық-этикалық, тұлғалық құзырет-
тілігін арттыруға да ерекше назар аударады. 

Сонымен қатар, болашақ судья болам деп тал-
пынғандар академияда білім алу жолында мынандай 
артықшылықтар мен мүмкіндіктерге ие болады. 
Мәселен, академияда оқыған уақыт еңбек өтіліміне 
саналады, оның магистранттары шәкіртақыны соңғы 
жұмыс орнындағы жалақы мөлшерінде алатын бола-
ды, магистратураны бітірген түлек Сот төрелігі ака-
демиясында квалификациалық емтихан тапсырып, 
судья лауазымына ие болу конкурсына тікелей қа-
тыса алады, академияны бітірген түлектерге мемле-
кеттік үлгідегі «құқық магистрі» дипломы беріледі. 
Оқу процесінде оқытудың белсенді әдістері, кейс-
тер, рөлдік ойындар, жобалармен жұмыс істеу, сот 
шешімдерін жазу, коммуникация мен сыни ойлай 
білу, шешендік өнер әдістері  т.б.қолданылады. 

Академияға құжаттарды қабылдау 31 шілдеге 
дейін жалғасады. Қазіргі коронавирустың таралу 
жағдайында академияға құжаттарды тапсыру «Қа-

зақстан Республикасының электрондық үкіметі».
(Egov.kz) порталы арқылы жүзеге асуда. Қабылдау 
емтихандары 10-20 тамыз аралығында өтеді. Оқуға 
қабылдау 31 тамызда жүзеге асады. Академияға қа-
былданатын магистрлер құрамы мемлекеттік тапсы-
рыс негізінде жасақталады.

ҚР Жоғарғы Соты жанындағы Сот төрелігі ака-
демиясы жаңа мазмұндағы болашақ судьяларды 
дайындауға кірісті. Олар сот жүйесіне жаңа леп, 
жаңа түсініктер мен ұстанымдар әкеліп, Жоғарғы 
Сот төрағасы Жақып Асанов ұсынып отырған сот 
реформасының жеті бағытын жүзеге асыруға өз 
үлес терін қосады деген сенімдеміз. 

Төлеужан БӨРІБАЕВ, 
философия ғылымдарының докторы, 

профессор


