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Бұл баптар өз алдына бірнеше рет бекіре тұқымдас 
балық түрлеріне қатысты ерекше қорғалатын табиғи ау-
мақтарда, адамдар тобы болып, iрi залал келтiре отырып 
жасалған іс-әрекеттер секілді саралау белгілеріне қарай 
бірнеше бөліктерге бөлінген. Сәйкесінше, олардың жа-
уапкершілігі де әртүрлі.

Ешкімге құпия емес, Қазақстанның барлық ау-
мағында су фаунасы мен флорасының ресурстарын 
сақтау жылдан жылға нашарлап келе жатыр. Өкінішке 
орай, жағдай жақсы жаққа қарай өзгермейді. Ерекше 

Қазақстан аумағында  
оба, сібір жарасы, т.б. аса 
қатерлі инфекциялардың  
табиғи ошақтары бар. 
Аумағы республиканың 39 
пайызын қамтитын оба-
ның айрықша белсенділігі 
байқалып отыр. Биыл тек-
серіс жүргізілген 1258,06 
мың шаршы метр елді ме-
кеннің 668,64 шаршы ме-
трінің эктопаразитпен за-
лалданғаны белгілі болып, 
79 707 адам обаға қарсы 
егіліпті. Сол секілді сібір 
жарасын жұқтырушылық 
анда-санда кездесіп қа-
лып отыр. Жыл басынан 
бері елімізде осындай 17 
жағдай тіркеліпті. Ал кон-
го-қырымдық геморрагия-
лық қызба соңғы үш жыл-
да бірдей деңгейде көрініс 
беруде.  Биыл осындай 18 
дерек анықталған. Бұл 
жөнінде кеше Парламент 
Мәжілісінде өткен Үкімет 
сағатында Денсаулық 
сақтау министрі Алексей 
Цой мәлімдеді. Дәстүр-
лі отырыста еліміздің 
санитарлық-эпидемио-
логиялық жағдайы талқы-
ланған болатын. Министр-
дің айтуынша, қатерлі 
дерттердің таралу қаупіне 
қарамастан, екпеден бас 
тартушылар бар. 

(Соңы 3-бетте)

БЕКІРЕ АЗАЙЫП БАРАДЫ
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Әкпар МӘУЛЕНОВ, Қазақстан фермерлері 
қауымдастығының атқарушы директоры:

– Қазір өсімдік шаруашылығындағы күзгі 
жиын-терін аяқталып қалды. Бағаға байла-
нысты айтар болсақ, көктемде жиналған 
өнім қоры азая бастаған соң  тапшылық 
болады. Бұл жылда қайталанатын әдет-
тегі жағдай. Өйткені, бізде көп жерлерде 
жеміс-жидек пен көкөніс қоймалары  тапшы. 
Аталмыш мәселе бойынша Үкімет тиісті 
шараларды қолға алуы керек. Астық пен 
майлы дақылдардың қоры да, қоймалары да 
жеткілікті. 

 Ғани ҚАЛИЕВ, экономика ғылымдарының докторы, 
ҚР ҰҒА академигі: 

– Көкөніс пен жеміс-жидек тапшылығы 
жойы ла ма деген сұраққа алдын ала болжам 
айту, жауап беру қазір қиын. Оның себептері 
көп. Ауа райы қалай болады, көктемгі егіс жұ-
мыстары мен күзгі жиын-терінге дайындығы 
қалай, егістік алқабының көлемі қандай, оған 
қажетті тұқымның сапасы, егетін техника-
ның жағдайы қандай, өнім сапасын арттыруға 
септігі тиетін тыңайтқыштары бар ма деген 
сұрақтарға  жауапты бізге ешкім айтпайды. 
Әркім өз басын күйттеп кетті. Әрине, шаруа-
шылықтарға көмек керек. (С
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(Соңы 5-бетте)

КӨКӨНІС ПЕН ЖЕМІС-ЖИДЕК ӨНІМДЕРІНІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАЛАЙ ЖОЯМЫЗ?

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

БАЗЫНАСӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

бойынша 23 тұлға (келтірілген залал мөлшері 8837500 
теңге). 2020 жылы 37 тұлға қылмыстық жауапкершілікке 
тартылған. Оның ішінде ҚК-нің 335-бабы бойынша 4 
тұлға, ал ҚК-нің 339-бабы бойынша 33 тұлға (келтіріл-
ген залал мөлшері 285589495 теңге). Ал 2021 жылдың 
алты айында 41 тұлға қылмыстық жауапкершілікке 
тартылған. Оның ішінде ҚК-нің 335-бабы бойынша 23 
тұлға, ал ҚК-нің 339-бабы бойынша 18 тұлға (келтіріл-
ген залал мөлшері 525 938 527 теңге).

Ол тек ресми мәлімет және 2 бап бойынша әрі 
тек бір сотта қаралған істерге қатысты дерек. Ал осы 
мәліметтерге Атырау облысының аудандық соттары-
ның көрсеткіштерін қосатын болсақ, бұл көрсеткіштер 
едәуір өсетіні сөзсіз.Сондай-ақ, Каспий теңізінің бірегей 
фаунасы мен флорасын жоюға түрткі болып жатқан бра-
коньерлер қатарында Экологиялық кодекс талаптарын 
сақтамайтын өндірістік кәсіпорындар да бар. Бекіре 
тұқымдас балықтар мен басқа да балық түрлерінің жап-
пай қырылуына талай куә болғанбыз. Оған осы кәсіп-
орындардың зиянды қалдықтар шығаруы ықпал етуде.

БАЛЫҚТЫ ЗАҢСЫЗ АУЛАУДЫҢ ЗАРДАБЫ АЗ ЕМЕС.  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚЫЛ-
МЫСТЫҚ КОДЕКСІНІҢ 13-ТАРАУЫНА СӘЙКЕС, ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЛМЫСТАР 20 БАПТАН 
ҚҰРАЛҒАН. СОНЫҢ ІШІНДЕ, БАЛЫҚТАРДЫ ЗАҢСЫЗ ҚОЛҒА ТҮСІРУ БОЙЫНША ТІКЕЛЕЙ 
2 БАП ҚАНА ҚАРАСТЫРЫЛҒАН. ОЛАР БАЛЫҚ РЕСУРСТАРЫН, БАСҚА ДА СУ ЖАНУАРЛА-
РЫН НЕМЕСЕ ӨСIМДIКТЕРДІ ЗАҢСЫЗ АЛУ ТҮРІНДЕГІ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІК ҚК-НІҢ 
335-БАБЫМЕН РЕТТЕЛСЕ, АЛ ӨСIМДIКТЕРДІҢ НЕМЕСЕ ЖАНУАРЛАРДЫҢ СИРЕК КЕЗДЕСЕТIН 
ЖӘНЕ ҚҰРЫП КЕТУ ҚАУПI ТӨНГЕН, СОНДАЙ-АҚ ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН ТҮР-
ЛЕРІМЕН, ОЛАРДЫҢ БӨЛІКТЕРІМЕН НЕМЕСЕ ДЕРИВАТТАРЫМЕН ЗАҢСЫЗ АЙНАЛЫСУ СОЛ 
КОДЕКСТІҢ 339-БАБЫМЕН ҚАРАСТЫРЫЛҒАН.

көзге түсетін Батыс аумақ, соның ішінде балықтың 
отаны – Атырау өңірі. Уәкілетті мемлекеттік органдар-
дың мәліметтері бойынша, соңғы онжылдықта Каспий 
теңізіндегі бекіре тұқымдас балықтардың басы екі есе 
төмендеген. Бұны келесі мәліметтерден көруге болады.

Салыстырмалы түрде талдау үшін Атырау қа-
ласының №2 сотының соңғы үш жылдағы жұмыс 
көрсеткіштері алынды. Мәселен, 2019 жылы 26 тұлға 
қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Оның ішінде 
ҚК-нің 335-бабы бойынша 3 тұлға, ал ҚК-нің 339-бабы 

Мансұрхан МАХАМБЕТОВ, 
ҚР Парламентаризм
институтының директоры:  

ЗАҢДАР 
ӘДІЛЕТТІЛІККЕ 

ҚЫЗМЕТ ЕТУІ 
КЕРЕК 

НЕГЕ?

– Мансұрхан Махамбетұлы, 
елімізде Парламентаризм инс
титуты құрылып, оған өзіңіз 
басшылыққа келіп жатырсыз. 
Жаңа қызметіңізге сәттілік 
тілейміз. Бұл құрылым жиі 
сынға алынатын заңдарымыз
дың сапасына қатысты мәсе
лелермен айналысады. Заңның 
сапалы болу шарттары қандай?

– Жалпы, Конституция бо-
йынша елімізде заң әзірлеуге үш 
субъект, яғни, Президент, Үкімет, 
Парламент құқылы. Президент 
пен Үкіметтің заң әзірлеу ресурсы 
мол, әлеуеті өте жоғары. Мысалы, 
Үкіметте жиырма шақты ведом-
ство, заң шығару институты бар. 

8-бет

ҚОЛДА БАРДЫ ҰҚСАТА 
АЛМАЙ ОТЫРМЫЗ

3-бет

Ауыл шаруашылығына 
ж а р а м д ы  же р  к ө л е м і 
жағынан әлемде көш

басшы мемлекеттің бірі санала
тын Қазақстандағы көкөніс пен 
жемісжидектің тапшылығы жылда 
қайталанатын әдеттегі жағдайға ай
налуда. «Бұл мәселені шешудің жолы 
бар ма? Көктемгі картоп пен сәбіз 
тапшылығынан Үкімет биыл қандай 
сабақ алды?» деген оймен  сарапшы
лар пікірін сұраған едік. 

КӨКЖАЛ

ЕКПЕСІЗ ЕЛДІҢ ЕРТЕҢІ 
КҮМӘНДІ
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БЕКІРЕ АЗАЙЫП БАРАДЫ
БАЗЫНА

Біздің мемлекетіміз Орхустық кон-
венцияға қосылып, оны 1998 жылы 
ратификациялады. Мұнда 1-бапта әр 
адамның жеке құқығы және болашақ 
ұрпақтың қоршаған ортасы мен денсау-
лығы жақсы дәрежеде болуы жөнінде 
бекітілген. Бұл әр азаматтың ажырамас 
құқығы ҚР Конституциясында (31-бап) 
және Экологиялық кодексте де қарас-
тырылған. Сондықтан, мемлекет үшін 
экологиялық қылмысты анықтау және 
тоқтату ең бірінші мәселе болып отыр.

Жоғарыдағы қылмыстар тікелей қа-
сақана ниетпен және көбіне пайда табу 
мақсатында жасалады. Сол себепті, 
қыл мыстың аз ғана ауыртпалығына қа-
рамастан, мұндай азаматтарға бас бос-
тандығынан айыру жазасын тағайындау 
өте әділ және дұрыс жазалау болар еді. 
Мұндай жағдайда, жазалаудың альтер-
нативті түрлерін қолдану дұрыс емес. 
Өйткені, сотталушы адамды дұрыста-
луына бағытталған жазалаудың негізгі 
мақсаты орындалмайды. Керісінше, 
жеңіл жаза солардың немесе басқа да 
тұлғалардың жаңа қылмыс жасауына 
итермелейді. Бұған дәлел жоғарыда 
көрсетілген мәліметтер. 

Бірақ, бұған дейінгі сот тәжірибесін 
алып қарайтын болсақ, жаза тағайындау 
әртүрлі болады. Негізінде, бас бостан-
дығынан айыру жазасы көп тағайын-
далмайтын еді. Тек соңғы жылдары 
мұндай қылмыстардың саны артып, 
флора мен фаунаға орны толмас елеулі 
зиян келтірілгендіктен, олар   бойынша 
жауапкершілік күшейтілген, сәйкесін-
ше сот тәжірибесі де өзгерген. Бүгінде  

сотталушыларға тағайындалатын жаза-
лардың әртүрлі болуы осыдан.

Заңсыз балық аулауға байланысты 
қылмыстардың орын алатын жерлері-
не тоқталатын болсақ, олар Жайық 
пен Қиғаш өзендері, Каспий теңізінің 
маңайында орналасқан Пешной, Дам-
бы, Құрманғазы секілді елді мекендер, 
Исатай (Жанбай мен Забурный ауыл-
дары) мен Құрманғазы аудандары және 
ерекше қорғалатын табиғи аумақ болып 
саналатын Жайық пен Қиғаш өзендері 
арнасы мен Каспий теңізінің солтүстік 
бөлігінің акваторийі. Ол жерлерде 
бекіре түгілі, балықтың кез келген түрін 
аулауға мүлдем тыйым салынған, өйт-
кені бұл аумақ балықтардың уылдырық 
шашатын және өріс аудару орны болып 
табылады. 

Сотталған тұлғалардың жеке баста-
рын зерделеп қарағанда, негізінен олар 
бұрын сотталмаған, орта жастағы, 
жұмыссыз адамдар екені анықталды. 
Әрине, араларында бұрын-соңды сон-
дай тектес қылмыстық жауапкершілік-

ке тартылғандар да кездесіп жатады. 
Алайда, жалпы картинаны алатын 
болсақ, көрініс осындай. Мысалы, 
статистикалық мәліметтерге сәйкес, 
2019 жылы жауапкершілікке тартылған 
26 тұлғаның ішінде, 4 кісі бұрын сот-
талған, 20 адам жұмыссыз болған. 2020 
жылы жауапкершілікке тартылған 37 
тұлғаның ішінде 1 кісі бұрын сотталған, 
15 адам жұмыссыз болған. 2021 жыл-
дың 6 айында жауапкершілікке тар-
тылған 41 тұлғаның ішінде 4 кісі бұрын 
сотталған, 29 адам жұмыссыз болған. 
Жұмыссыз дардың саны, көріп тұрғаны-
мыздай, жылдан-жылға артып келеді. 
Сонымен бірге, балықшылардың бұл 
кәсіпті табыс көзіне айналдырғанын 
да көрсетеді. Бұған әлемді жаулап ал-
ған індет те септігін тигізді деп айтуға 
бо лады. Дегенмен, бұл жайтты қалай 
ақтасақ та, заңның аты – заң, бұндай 
әрекеттер қылмыс болып есептеледі, 
сәйкесінше, оның арты қылмыстық жа-
уапкершілікке әкеледі.

Қылмыстың қандай түрі болмасын, 
қоғамымыздың өркениетті дамуы үшін 
қауіпті құбылыс. Қылмыстық әрекеттен 
қоғамдық тәртіп бұзылып қана қоймай, 
бұл әрекет адамдардың жеке басына, 
заңды мүддесіне елеулі түрде зардабын 
тигізеді.

Ата Заңымыз – Қазақстан Респуб-
ликасы Конституциясының 6 және 
38-баптарында жер және оның қойнауы, 
су көздері, өсімдіктер мен жануарлар 
дүниесі, басқа да табиғи ресурстар 
мемлекет меншігінде болады деп көр-
сетілген. Қазақстан Республикасының 
азаматтары табиғатты сақтауға және 
табиғат байлықтарына ұқыпты қарауға 
міндетті. Заң талабын терең сезініп, 
оның мүлтіксіз орындалуы мен бұ-
зылмауына үлес қосу әр азаматтың 
борышы.

Сол себепті, бір күндік табысты 
ойлап қана қоймай, болашағымызды 
ойлап, өлкеміздің байлығының бірі – 
балық қорын сақтауға атсалысайық! 

көп жағдайда кінәлі тұлғаларды бас 
бостандығынан айыру жазасы жиі қол-
данылады. 

Мысалы, 2019 жылы қылмыстық 
жауапкершілікке тартылған 26 тұлға-
ның 5-іне айыппұл салынып, 18-іне бас 
бостандығынан шектеу, ал 3-іне шарт-
ты түрдегі бас бостандығынан айыру 
жазалары қолданылған. 2020 жылы 37 
тұлғаның 31-іне бас бостандығынан 
шектеу, 4-іне шартты түрдегі бас бос-
тандығынан айыру, ал 2-іне негізінен 
бас бостандығынан айыру жазалары 
тағайындалған. Ал 2021 жылдың 6 
айында сотта ісі қаралған 41 тұлға-
ның 1-іне қоғамдық жұмыстарға тарту 

Көріп тұрғанымыздай, бас бостан-
дығынан айыру жазасы соңғы жылдары 
басымырақ тағайындалып жүр. Қыл-
мыс жасаған адамдарға жаза тағайын-
даған кезде тән азабын шектіру немесе 
адамның қадір-қасиетін қорлау мақсат 
емес, керісінше әлеуметтік әділеттілікті 
қалпына келтіру басты орында тұрады. 
Мұндай кезде сотталған адамды тү-
зеу және сотталған адамнан да, басқа 
адамдардың жаңа қылмыстық құқық 
бұзушылықтар жасауының алдын алу 
басты мақсат саналады.

Дегенмен, ол қатып қалған қағида 
емес, өйткені, ҚК-нің 52-бабына сәйкес, 
жаза тағайындау кезінде қылмыстың 

Кодекс ішкі әкімшілік рәсім-
дерді жүзеге асыру, әкімшілік сот 
ісін жүргізу тәртібімен байланысты 
қатынастарды реттейді. Құжатта 
жария-құқықтық қатынастардан 
туындайтын бұзылған немесе дау-
лы құқықтарды, бостандықтарды 
немесе заңды мүдделерді қорғау 
және қалпына келтіру мақсатын-
да сотқа берілген талап ретінде 
әкімшілік талап қою ұғымы көз-
делген. 

Жаңа заң аясында жеке жә-
не заңды тұлғалардың жария 
құқықтары, бостандықтары мен 
мүдделері қорғалып, жария- құ-
қықтық қатынастарда жеке жә не 
қоғамдық мүдделердің теңге-
ріміне қол жеткізу, тиімді және 
бүкпесіз мемлекеттік басқаруды, 
оның ішінде азаматтардың бас-
қару шешімдерін қабыл дауға қа-
тысуы арқылы қамтама сыз ету, 
жария-құқықтық саладағы заң-
дылықтар нығайтылады. 

Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодексінің ерекшелігі қарапайым 
халыққа өз мүддесін, құқықтарын 
қорғауға заң аясында көмек бе-
реді. Қарапайым азаматтың күшін 
мемлекеттік аппараттың күшімен 
салыстыру мүмкін емес. Бұрын 
тек судья істерді қарап, шешім 
қабылдау кезінде тек іс тарапта-
рымен берілген дәлелдемелермен 
шектелетін. Ал кодекс бойынша, 
судья істі нақтылауға көмектесетін 
дәлелдерді, құжаттарды қосымша 
сұратып, дәлелдер толық емес 
деген жағдайда өз бастамасымен 
оларды жинатуға құқылы. Бұл – 
қарапайым азаматтар құқығын 
қорғаудың бір тетігі. Яғни, уәкілет-
ті органның актісімен немесе 
шешімімен келіспейтін азаматқа 
заңды құқықтарын қорғау мақса-
тында дәлелдемелерді ұсынуға 
мүмкіндік беріледі.

Мысалы, талапкер сотқа жер-
гілікті мемлекеттік органның 
актісімен немесе қаулысымен 

келіспеу туралы талаппен жүгінеді. 
Ол тек шағым беруі керек, құқықта-
рының бұзылғандығын дәлелдей-
тін мәліметтерді жинақтап, сотқа 
ұсынуға міндетті емес. Сот талқы-
лауында іс бойынша екі жақтың 
күштері тең болады. Бұл – осы 
кодекстің негізгі ерекшеліктері. 

Сонымен қатар, кодекс бойын-
ша сот бақылауына сот шешімінің 
орындалуы жүктеледі. Сот өзі қа-
былдаған шешімнің орындалуына 
тікелей бақылау жасайды. Бұл «Сот 
бақылауы» деген арнайы тараумен 
реттелген.  Соттың шешімі заңды 
күшіне енгеннен кейін оны үш 
жұмыс күні ішінде сот орындау 
үшін жауапкерге жібереді. Жауап-
кер әкімшілік іс бойынша соттың 
шешімін заңды күшіне енген күні-
нен бастап бір ай мерзімде орын-
дауға міндетті, ол туралы сотқа 
хабарлауға тиіс. Егер шешім сот 
белгілеген мерзімде ерікті түрде 
орындалмаған жағдайда, бірін-
ші сатыдағы сот осы кодекстің 
127-бабында белгіленген мөлшерде 
ақшалай өндіріп алуды қолданады. 
Соттың шешімін, ақшалай өндіріп 
алу туралы соттың ұйғарымын 
орындамау даусыз тәртіппен осы 
кодекстің 127-бабының 9-бөлігінде 
белгіленген мөлшерде қайталап 
ақшалай өндіріп алуға алып келеді. 

Ақшалай өндіріп алу жеке 
тұлғаға, лауазымды адамға, заңды 
тұлғаға не оның өкіліне он айлық 
есептік көрсеткіштен бастап жүз 
айлық есептік көрсеткішке дейінгі 
мөлшерде қолданылады. Сот ақша-
лай өндіріп алуды қолдану туралы 
ұйғарым шығарады, оның көшір-
месі ақшалай өндіріп алуды қол-
данылатын адамға табыс етіледі. 
Ақшалай өндіріп алуды қолдану ту-
ралы мәселені қарау өзіне қатысты 
мәжбүрлеу шарасы қолданылатын 
адамға алдын ала хабарлана оты-
рып, сот отырысында жүргізіледі.

Соттың шешімін, соттың та-
раптардың татуласу, медиация не-

месе дауды партисипативтік рәсім 
тәртібімен реттеу келісімін бекіту 
туралы ұйғарымын орындамағаны 
үшін сот осы сот актісінде бір ай-
дан аспайтын мерзім ішінде орын-
далуға жататын мерзімді көрсете 
отырып, жауапкерге елу айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінде ақ-
шалай өндіріп алуды қолданады.

Айта кету керек, кодексте тату-
ластыру рәсімдеріне айрықша мән 
берілген. Татуластыру рәсімдері 
бабына сәйкес, сот тараптардың 
татуласуы үшін шаралар қабылдап, 
оларға дауды бейбіт жолмен реттеу-
ге жәрдемдеседі. Заң тараптардың 
өзара келісімге келуін, бір-бірімен 
татуласуын басты шарт ретінде 
қарастырады. Бірақ, жауапкердің 
әкімшілік қалауы болған кезде 
ғана тараптардың татуласуына жол 
беріледі.

Егер тараптар татуласу келісімін 
немесе дауды медиация тәртібінде 
реттеу туралы келісім немесе дауды 
партисипативтік рәсім тәртібімен 
реттеу туралы келісім жасаған 
жағдайда, сот аталған келісімді 
бекітсе, талап қоюды қайтару жай-
лы ұйғарым шығарады. Алайда, 
татуластыру рәсімдері нәтижесінде 
жасалған келісімнің шарттары 
заңға қайшы келетін болса немесе 
басқа да адамдардың құқықтарын, 
бостандықтары мен заңды мүдде-
лерін бұзатын болса, сот аталған 
келісімді бекітпейді.

Жалпы, әкімшілік әділет инс-
титуты – заң үстемдігін қамтама-
сыз етудің кепілі. Сонымен қа-
тар, жаңа институт сот төрелігі нің 
ашықтығына, сапасына, сот жүйе-
сіне деген сенімді нығайтуға септі-
гін тигізеді.

Зәуре ЖАРЫЛҚАСЫНОВА,
Қызылорда облысы 
мамандандырылған 

ауданаралық әкімшілік 
сотының судьясы 

Бұл ретте медиация жүйесі негізінен 
жеке және заңды тұлғалар қатысатын 
азаматтық, еңбек, отбасылық және өзге 
де құқықтық қарым-қатынастарынан, 
сондай-ақ, онша ауыр емес және ауыр-
лығы орташа қылмыстық істер бойынша 
қылмыстық сот ісін жүргізу барысында 
қаралатын дауларды шешуге қолданылады. 
Сонымен бірге, әрекетке қабілетсіз деп та-
нылған адамдардың мүдделеріне қатысты, 
тараптардың бірі мемлекеттік орган болып 
табылатын дауларға, сыбайлас жемқорлық 
қылмыстарға, мемлекеттік қызмет пен 
мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы 
өзге де қылмыстық істерге мәмілегерлік, 
яғни медиация жүрмейді. Негізі мәмілегер-
лікпен бітім жасап, дау-шарларды шешу 
тәжірибесі қазақ даласындағы билер со-
тында ықылым заманнан көрініс тапқан. 
Сондықтан  жұртшылық, қоғам арасында 
туындаған дау-дамайларды баламалы 
жолмен, қосымша әдістер бойынша шешу 
жүйесі Қазақстан үшін соншалықты жаңа-
лық емес. 

Өркениетті елдердің ең танымал тәсілін 
қазақтың данагөй билері ұлы далада кеңінен 
атқарғаны тарихтан мәлім. Оның ішінде 
ауыл-аймақта, өңірлерде елге сыйлы үл-
кендер, абыз-ақсақалдар, ерекше құрметті 
қариялардың өздері-ақ мәмілегерлік жұмы-
сын атқарып келгені баршаға аян. Бұл әлі 
күнге сарқылмай сабақтасып келе жатқан 
құндылық. Сондықтан да, жаңа институтты 

дауларды тиімді шешуге қолдана білудің 
маңызы зор. 

Халықаралық тәжірибелерге сүйенсек, 
Малайзияда мәмілегерлік арқылы сотқа 
жетпей бітім жасалатын істер саны 90 
пайызды құрайды. Өкінішке қарай, біздегі 
медиация арқылы бітетін істердің саны бұл 
көрсеткішке жетпейді. Яғни еліміздегі ме-
диацияның қолданылу көрсеткішін арттыра 
түсу міндеті тұр. Өйткені, медиация рәсімі 
арқылы азаматтар уақытын жоғалтпайды. 
Қайта, керісінше, қаражатын үнемдейді. 
Сот рәсіміне қарағанда медиация рәсімі 
қысқа, әрі мемлекеттік баж салығы төлен-
бейді. Дауласушы тараптар адвокаттың 
ақылы қызметіне жүгінбейді. Ең бастысы, 
екі жақтың қатынасы үзілмейді. Абырой-бе-
дел сақталып, татулық бұзылмайды, дауға 
қатысушылардың жүйкесі жұқармайды. 
Қоғамдағы алауыздықты азайтып, ел бір-
лігін, тұрғындардың татулығын нығайта 
түседі. Осы орайда сотқа жүгінбестен бұрын 
ақылға салып әбден ойлану керек. Соның 
ішінде қаймағы бұзылмаған қазақы ауыл-
дағы ағайынның дау-жанжалын өрбітпей, 
оларды келісімге келтіріп бітістіру аса қажет 
екендігі анық. Өйткені, ауылда бәрі бір-бірі-
не туыс, жекжат, ағайын боп келеді емес пе?! 

Тимур РАИСОВ, 
Алматы қаласы әкімшілік құқық 

бұзушылықтар жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық 

сотының судьясы  

ЖАҢА ЗАҢ

ЖАРИЯ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ДАУЛАРДЫҢ 
ТҮЙІНІ ШЕШІЛДІ

БІТІМ

МЕДИАЦИЯ — 
ҚОЛАЙЛЫ ӘДІС

Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі қабылданып, ағымдағы жылдың 1 шіл-
десінен бастап күшіне енді. Сонымен қатар, әкімшілік істерді қарайтын жаңа 

соттар өз қызметін бастады. Жаңа соттар азаматтар, заңды тұлғалар мен әкімшілік 
органдардың арасында туындаған жария-құқықтық даулар бойынша әкімшілік 
істерді қарауда. 

Дәуренбек ДАУМОВ,
Атырау қаласы №2 сотының 

судьясы 

Сотталған тұлғалардың жеке бастарын зерделеп қа-
рағанда, негізінен олар бұрын сотталмаған, орта 

жастағы, жұмыссыз адамдар екені анықталды. Әрине, арала-
рында бұрын-соңды сондай тектес қылмыстық жауапкершілікке 
тартылғандар да кездесіп жатады. Алайда, жалпы картина-
ны алатын болсақ, көрініс осындай. Мысалы, статистикалық 
мәліметтерге сәйкес, 2019 жылы жауапкершілікке тартылған 
26 тұлғаның ішінен 4 кісі бұрын сотталған, 20 адам жұмыссыз 
болған. 2020 жылы жауапкершілікке тартылған 37 тұлғаның 
ішінде 1 кісі бұрын сотталған, 15 адам жұмыссыз болған. 2021 
жылдың 6 айында жауапкершілікке тартылған 41 тұлғаның ішін-
де 4 кісі бұрын сотталған, 29 адам жұмыссыз болған.

түріндегі, 28-іне бас бостандығынан 
шектеу, 10-ына бас бостандығынан 
айыру жазалары қолданылған. 2 адам 
шынайы өкiнуiне байланысты қылмыс-
тық жауаптылықтан босатылған.

сипаты мен қоғамдық қауіптілік дәре-
жесі, айыпкердің жеке басы, жауап-
тылығы мен жазасын ауырлататын және 
жеңілдететін мән-жайлар ескеріледі. 
Демек, бірдей қылмыс жасалғанымен, 

(Соңы. Басы 1-бетте)

Медиация жүйе-
сі – азаматтар 

мен заңды тұлғалар 
тарапынан туындаған 
дауларды тиісті мем-
лекеттік органдарға 
жүгінбей-ақ реттеудің 
тәсілі. Бұл жаңашыл-
дықтың жұмыс істеп 
жатқанына он жыл бол-
ды. Осы жылдар ішін-
де медиация қоғамы-
мызға барынша сіңісіп, 
барлық жағынан тиімді 
жүйе ретінде өзін та-
нытты. Қазақтың дала 
д е м о к р а т и я с ы н д а 
әлім сақтан билердің 
дау шешу әдісі саналып келген мәмілегерлік институты өркениеттік 
жол мен еліміздің сот жүйесіне қайта келіп, қанатын жая түсуде.
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– Жеміс-жидек пен көкөністердің жеткілікті қоры болуы үшін 
озық технологиялармен жарақтандырылған  заманауи қоймалар 
қажет. Өнімді тиісті деңгейде салқындататын, қажет кезінде оны 
азайтып, көбейтетін компьютерлік қондырғылар бар. Мемлекет 
тарапынан бөлінетін қаржы ірі шаруашылықтарға ғана қолайлы. 
Ұсақ шаруашылықтар жинайтын өнімі аз болғандықтан, ондай ірі 
қойма сала алмайды. Жертөледе немесе өзінің ескі қоймаларында 
ғана сақтағанды немесе артық өнімді күзде бірден сатып жібергенді 

– Ол тиісті деңгейде жүргізілмегендіктен, азық-түлік 
қауіпсіздігін де тиісті деңгейде қамтамасыз ете алмай 
жүрміз ғой. Қойма тапшылығын жою өзінен-өзі шешіле 
салатын дүние емес. Басқасын былай қойғанда, өн-
дірушілердің өзінде әлі ауызбіршілік жоқ. Егер ол болса, кім 
қанша өнім алатынын болжап, оған қанша қойма керек-
тігін жоспарлап, барын реттеп, жоғын соған бейімдеуге 

Сауалнаманы дайындаған Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, «Заң газеті»

Әкпар МӘУЛЕНОВ, Қазақстан фермерлері қауымдастығының атқарушы 
директоры:

Ғани ҚАЛИЕВ, экономика ғылымдарының 
докторы, ҚР ҰҒА академигі:

жөн көреді. Сондықтан көктемде  мемлекеттік тұрақтандыру қорына сатып алынған 
өнім ғана сатылады. Ал көп жерде қоймалар ескі болғандықтан, сатып алынған өнім дұрыс 
сақталмай, шіріп, бүлініп, азайып, сапасы төмендейді, әрине, бұдан кейін бағасы да көтеріле 
бастайды. Қыстың аяқ шені мен көктемде қоры аз жеміс-жидек пен көкөніс бағасының өсуі 
Қазақстан үшін қалыпты жағдайға айналып кеткен. 

КӨКӨНІС ПЕН ЖЕМІС-ЖИДЕК ӨНІМДЕРІНІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАЛАЙ ЖОЯМЫЗ?
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

мүмкіндік туар еді. Алайда бұл жұмыс жүргізілмейді. Президент әрдайым Үкіметке 
түрлі тапсырма бергенімен, шарт қойылмайды. Былай істеңдер деп айту оңай. 
Алдымен әрбір облыс, ауданның жағдайына сай нақты тапсырма беріп, оны кім, 
қашан орындау керектігін белгілеп, бұл үшін алдымен зерттеу жүргізу қажет. Оны 
іске асыратын аппарат керек. Бізде ол бар ма, жоқ па, белгісіз. 

МӘСЕЛЕ

ҚОЛДА БАРДЫ ҰҚСАТА АЛМАЙ ОТЫРМЫЗ 

ЕКПЕСІЗ ЕЛДІҢ ЕРТЕҢІ 
КҮМӘНДІ 

2013 жылдан бүгінгі күнге дейін  ін-
деттердің алдын алу мақсатында жасала-
тын екпені  24 976 адам алмай жүр. Оның  
58 пайызы жеке ұстанымы, 23,2 пайызы 
діни көзқарасы, 12,8 пайызы екпеге сен-
бей, 6 пайызы БАҚ-тағы жағымсыз ақпа-
рат салдарынан екпе жасатпаған. Биылғы 
жарты жылдың өзінде 3 417 екпеден бас 
тартқан жағдай тіркеліпті. Денсаулық 
сақтау министрлігі жүргізген түсіндіру 
жұмысының арқасында олардың арасын-
да 197 адам көзқарасын өзгертіп, екпе 
қабылдаған.

Өткен жылдың наурыз айында Ден-
саулық сақтау министрлігі  коронавирус 
инфекциясының індеті жайлы жария 
еткен кезден бастап, екпе мәселесінің  
өзектілігі тіпті арта түсті. Қазақстан-
ның бүгінде аурудың төрт толқынынан 
өтуі бұл аталмыш инфекцияның  жаңа 
штамдарының тууына себеп болып отыр. 
Ауруға шалдығушылықтың өсу деңгейі  
тәулігіне 7800 жағдайдың тіркелуімен 
айқындалды. Сондықтан бүгінде КВИ-
дің тағы да жаңа штамдарының пайда 
болуы мен таралуының алдын алу үшін 
халықты жаппай егу арқылы ұжымдық 
иммунитеттің қажетті деңгейіне жету 
керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымы жыл аяғына дейін бұл деңгейді 
40 пайызға, келесі жылдың ортасына 
дейін 70 пайызға жеткізуді көздеп отыр. 
Қазақстанда биылғы 11 қазанға дейін 
екпенің бірінші компонентімен тұрғын-
дардың егуге жататын санының 78 пайы-
зы егілді. 

Көктемде бүкіл халықты әбігерге 
салып, Сауда министрін көрші елдерге 
сабылтқан картоп пен сәбіздің жырын 
ешкім ұмыта қойған жоқ шығар. Сол 
кезде бұл мәселе Президентке дейін 
жетіп, Мемлекет басшысы азық-түлік 
бағасын реттеуді Үкіметке бір емес, 
бірнеше рет ескерткен болатын. Оған 
Парламент депутаттары да араласып, 
Үкімет басшысы мен өзге де жауап-
ты тұлғалардың атына бірнеше мәрте 
сауал жолдады.   Тіпті Президент бұл 
мәселеге жауапты министрлерді де 
арнайы қабылдады. Биыл аяқталатын 
«Қазақстан Республикасының агроө-
неркәсіптік кешенін дамытудың 2017–
2021 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасының» басты мақсаты на-
рықта сұранысқа ие, бәсекеге қабілетті 
агроөнеркәсіптік кешен (АӨК) өнімін 
өндіруді қамтамасыз ету болғандықтан, 
салада үлкен өзгерістер болатын шығар 
деп үміт артқан едік. Күзгі жиын-терін 
аяқталмай жатып жылда қайталанатын 
ескі ауру қайта басталды. Мұнай өңдеу 
зауыттарындағы жөндеу жұмыстарын 
сылтау етіп делдалдар жанар-жағар 
май бағасын қымбаттатып, шаруалар 
жинаған өнімін қайда өткізерін білмей 
басы қатуда. Стратегия лық маңызы бар 
азық-түлік өнімдерін мемлекеттік қорға 
сатып алуда ашықтық болмаған соң, он-
дағы механизмді жаңартып, бір жүйеге 
келтірудегі олқылықтар түзелмей отыр. 
Соның нәтижесінде министрлерден 
бастап, облыс әкімдеріне дейін әлі күнге 
«Кім қайда, қанша және қандай өнім жи-
найды? Оны сақтап, өңдеумен айналы-
сатын агроөнеркәсіп кешенінің жағдайы 
қандай?» деген сауалдарға толық жауап 
бере алмауда. Бәрі тек жиналған өнім 
мен оның өнімділігі мәселесімен ғана 
шектелуде. Ал мемлекеттік бағдарлама-
да көрсетілген ауыл шаруашылығы коо-
перативтерін құру; ішкі нарықты отандық 
өніммен толықтыру; экспорттық әлеуетті 
дамыту; ауыл шаруашылығы өнімін 
қайта өңдеу және тамақ өнеркәсібі сала-
ларын дамыту; мемлекеттік қаржылық 

Минстрлік тарапынан  КВИ-ге  қарсы 
егудің халықаралық тәжірибесін зер-
делеу жалғасуда. Қазіргі таңда «Pfizer» 
компаниясының «Comirnaty» екпесі 12-
17 жастағы балалар мен жүкті әйел дер 
үшін салдыруға болатын жалғыз препа-
рат ретінде мойындалып отыр. Осыған 
байланысты Денсаулық сақтау министр-
лігі аталмыш компаниямен жыл соңына 
дейін 4 млн екпе алу туралы келісімге 
отырыпты. 

Отырыста министр мырза құзырлы 
орынның өзге де жұмыстары жайлы 
баяндады.Соның бірі – өнімдерге мемле-
кеттік  алдын ала бақылау мен қадағалау 
жүргізу. Цой мырзаның айтуынша, тұты-
ну базарындағы сапа және қауіпсіздік 
көрсеткіштеріне сай келмейтін тауар-
лар санының артуы байқалады. 2018 
жылғымен салыстырғанда, олардың 
көлемі 1,2 пайызға көбейіпті. 

Министр проблемаларды да ортаға 
салды. Оның айтуынша, жалақының 
аздығы, түлектер үшін әлеуметтік па-
кеттің жоқтығы, гранттар санының 
жет кіліксіздігі салдарынан салада кадр 
тап шылығы орын алуда. Бүгінде, мәсе-
лен, гигиенистер мен эпидемиологтар-
дың қажеттілігі 83 пайыз деңгейінде. 
Сол секілді цифрландыру бойынша да 

санитарлық-эпидемиологиялық қызмет 
саласы артта қалып отыр. Бұл қызметтің  
әлі күнге дербес ақпараттық жүйесі жоқ, 
компьютерлік техникамен қамтамасыз 
етілуі әлсіз, байланыс сапасы төмен.  
Оның да мамандары жеткіліксіз. Жалпы, 
саланың материалдық базасы нашар деу-
ге болады. Республикадағы 378 аумақтық  
бөлімше ғимараттарының 80 пайызының 
тозығы жетіп тұр. 

Сөз алған депуттар да бұл салаға қа-
тысты өзекті мәселелерді ортаға салды. 
Мәселен, жиында қосымша баяндама 
жасаған Жәмила Нұрманбетованың 
айтуынша, бүгінгі таңда санитарлық 
эпидемиологиялық қызметтің ескерту, 
қадағалау функциясын жоғалтуы оның 
тартымдылығын, тәуелсіздігін жоғалтуға 
алып келді. Бұған сонымен қатар, осы 
саланы қалдықтық қағидат пен қаржылан-
дыру және бірнеше рет реформалау ықпал 
етті. Бүгінгі таңда эпидемиологиялық қа-
дағалаудың бірыңғай электрондық жүйе-
сінің болмауы азаматтардың денсаулық 
жағдайы, инфекцияның берілу мүмкіндігі 
және инфекциялық аурулардың ошақта-
рын анықтау туралы анық ақпаратқа 
жедел қанық болуға мүмкіндік бермейді. 
Бұл эпидемиологиялық ахуалды болжауға 
және бағалауға кері әсер етеді. Сонымен 

қатар, санитарлық-эпидемиологиялық 
қадағалауды жүргізудің ашық болмауы 
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін туын-
датуда. Соның айғағындай, бұл салада 
соңғы 3 жылда 59 сыбайлас жемқорлық 
қылмыс тіркелген. Сондықтан қысқа 
мерзімде «Санитарлық-эпидемиология-
лық қадағалау» бірыңғай ақпараттық 
жүйесін енгізу қажет.

СЭС қызметкерлерінің жоғары кәсіби 
шеберлігін қалыптастыру үшін тәлім-
герлік тетіктерін дамыту, студенттерді 
даяр лаудың білім беру бағдарламаларын 
қайта қарауға көңіл бөлген жөн. Сон-
дай-ақ, гигиена, санитария, эпидемио-
логия, вирусология, бактериология, 
паразитология, инфекциялық аурулар 
сияқты бейіндік пәндерді оқыту көлемін 
ұлғайту қажет.

Нұрманбетова ханым да  материал-
дық-техникалық базаның нашарлығы-
на назар аудартты. Оның айтуынша, 
әсіресе, жоғары технологиялық және 
инновациялық зертханалық жабдықтар-
дың жоқтығы, жеке қорғаныш құралдар 
санының жеткіліксіздігі сын көтермей-
ді. Мұндай жағдайда сараптама қалай 
сапалы жүргізіледі? Айталық, «Ұлттық 
сараптама орталығының» жарақтанды-
рылуы тек 71,6 пайызды, ал зертханалық 

жабдықтың тозуы 65 пайызды құраған 
жағдайда, зерттеулердің анық нәтиже-
леріне қол жеткізу мүмкін емес.

Тоқетерін айтқанда, Санитарлық- 
эпидемиологиялық қызметті жаңғыр-
тудың жол картасы әзірленіп, онда  
нормативтік-құқықтық актілерді жетіл-
діруге, зертханаларды жаңа жабдықтар-
мен жарақтандыруға, ғимараттар мен 
құрылысжайларды қазіргі заман талап-
тарына сай келтіруге, кадрлық әлеуетті 
күшейтуге және ғылымды дамытуға 
ерекше көңіл бөліну керек. Сонымен 
қатар білікті кадрлар үшін осы сала-
ның тартымдылығын арттыру жөнінде 
шаралар кешенін қабылдау қажет. Бұл 
жерде еңбекақы төлеу, әлеуметтік пакет, 
кадрларды даярлау мен қайта даярлау, 
сондай-ақ сыбайлас жемқорлық деңге-
йін төмендету жөніндегі шаралар толық 
қамтылуы тиіс. Сонымен қатар, халықты 
иммундау бағдарламасын басқаруды 
жетілдіру – уақыт күтпейтін мәселе. Вак-
цинамен еңсерілетін аурулар бойынша 
егжей-тегжейлі және ситуациялық тал-
дауға негізделген ұзақ мерзімді жоспар 
әзірлеу өзекті болып тұр. 

А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»

қолдау шараларын тиімді пайдалану; жер 
ресурстарын тиімді пайдалану; техника-
лық жарақтандырылу деңгейін арттыру;  
топырақ құнарлылығын сақтау мен жақ-
сарту және өсімдік шаруашылығындағы 
түсімділікті арттыру үшін қажетті тыңай-
тқыштар өндірісін ұлғайту және ассор-
тиментін кеңейту;  сауда-логистикалық 
инфрақұрылымды дамыту; тиімді ше-
телдік технологиялар трансферті;  ақпа-
раттық-маркетингтік қамтамасыз ету;  
ғылыми және кадрлық қамтамасыз ету 
деп аталатын міндеттердің орындалуына 
қатысты есепке ешкім бас қатырмауда. 

Біздің «жеміс-жидек пен көкөністі 
сақтайтын қоймалардың саны мен 
сыйым дылығы қандай?» деген сауалы-
мызға Ұлттық статистика бюросының 
баспасөз қызметі «бізде ондай мәлімет-
тер жоқ» деп қысқа қайырды. Сауда 
және интеграция министрлігі болса, 
тұрақтандыру қоры мен қоймаларға 
қатысты соңғы мәліметтерді тек Ауыл 
шаруашылығы министрлігінен аласы-
здар деген соң, министрліктің баспасөз 
хатшысын іздегенбіз. Алғашында бұлар 
сауда министр лігіне қатысты жобалар 
деп басын ала қашпақ болған, ар-
тынан сұрағымызды қайтадан сұрап 
алған соң – иә не жоқ деместен, мүлде 
үн-түнсіз қалды. Бұдан кейін Мемлекет 
басшысы айтып жүрген «Халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» құру үшін әлі  

біраз уақыт керек екенін айтпай-ақ 
түсінуге болатын шығар.

Статистика бойынша, былтыр ішкі 
нарықтың қамтамасыз етілуі картоп 
бойынша 150%, көкөніс дақылдары бо-
йынша 200%, бақша өнімдері бойынша 
450% болды. Сарапшылардың айтуын-
ша, егер осы көрсеткіштер дұрыс болса, 
олардың бағасы 50-60 теңге/кг деңгейін-
де болуы тиіс екен. Оны біз хабарласқан 
Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу универ-
ситетінің «Жеміс-көкөніс және жаңғақ 
шаруашылығы» кафедрасының меңге-
рушісі, «Бау және көкөніс ғылыми-ин-
новациялық орталығының» директоры, 
ауыл шаруашылығы ғылымдарының 
докторы, ҚР ҰҒА академигі Теміржан 
Айтпаев та растап отыр.  

– Статистика бойынша, Қазақстанда 
картоп, көкөніс және жеміс қоймалары-
ның сыйымдылығы шамамен 850-900 
мың тонна. Көпшілігі 40-50 жыл бұрын 
салынған, жаңаларының үлесі 25-30% 
ғана құрайды. Республика бойынша 6 
млн тоннадан астам картоп пен көкөніс 
өндіріледі. Оның ішінде картоп – 4 млн  т, 
пияз – 700 мың т, қырыққабат – 500 мың 
т, сәбіз – 550 мың т, асханалық қызыл-
ша – 150 мың т, асқабақ – 140 мың т, 
сарымсақ – 30 мың т. Егер біз бұл өнім-
дердің шамамен 60% халық өзі өсіріп, 
жертөлелерде сақтайды дегеннің өзінде, 
2,5 миллион тонна картоп пен көкөністі 

қоймада сақтауымыз керек. Ал біздегі 
қоймалардың сыйымдылығы  жеміс қой-
маларын алып тастағанның өзінде 3 есе 
аз. Не істеу керек десеңіз, барлық облыс 
және аудан орталықтары мен ірі елді 
мекендердегі тұрақтандыру қоры үшін 
компьютермен басқарылатын қазіргі 
заманғы қоймалар салу қажет. Сонымен 
қатар, фермерлерге 100-500 тонналық 
шағын қоймалар салуға мүмкіндік беру 
керек. Ал біздегі мемлекет тарапынан 
субсидияланатын 5-10 мың тонналық  
қоймалар жиі бос тұрады немесе 30-50% 
жүктеледі. Көбінесе қойма иелері өздері 
картоп пен көкөністер өсірмейді, ал қой-
маларын жалға беруге өте қымбат ақы 
сұрайды. Картоп, көкөністер, жеміс-жи-
дектерді сақтау үшін заманауи қоймалар 
салу қажеттілігі бірнеше рет айтылған, 
бірақ бұл мәселе баяу шешілуде. Әділ-
дігін айту керек, ҚР АШМ ауыл шару-
ашылығы өнімдерін қоймалармен қамта-
масыз ету проблемасын жиі көтереді, 
бұл мәселеге қолдау көрсету жергілікті 
атқарушы билікке жүктелуі тиіс. Біздің 
республикамыз қазіргі заманғы көкөніс 
және жеміс сақтау қоймаларымен 100% 
қамтамасыз етілгенге дейін елдің ішкі 
нарығы арзан өніммен тұрақты қамта-
масыз етілмейтін болады. Енді қойма-
лармен толық қамтамасыз ету жөнінде 
жаңаларын салу және қолданыстағы-
ларын жаңғыртуға арналған, ауқымды 
мемлекеттік бағдарлама қажет, – дейді 
Т.Айтпаев. Ғалымның сөзіне қараған-
да, республикада картоптың шамамен 
1%, көкөністердің 15% ғана өңделеді, 
бұл өте аз. Қазақстанда тез бұзылатын 
көкөністер (қызанақ, бұрыш, баклажан, 
қияр, бұршақ және жапырақты көкөніс-
тер, көкөніс жүгері және т.б.) өндірісінің 
көлемі шамамен 2 млн т құрайды. Со-
нымен қатар, қырыққабат, сәбіз, қызыл-
ша, пияз, асқабақ дақылдарының бір 
бөлігі ғана өңдеуге жіберілуі мүмкін. 
Өңдеуді дамыту арқылы ішкі нарықты 
жергілікті консервіленген көкөністермен 
қамтамасыз етуге болады. Мұнда мүм-
кіндігінше көп жүктелетін орташа өңдеу 

кәсіпорындары мен шағын цехтар салу 
ұсынылады. Сондай-ақ, шағын габаритті 
ауылшаруашылық техникасының болма-
уынан көптеген фермаларда және жеке 
қосалқы шаруашылықтарда жұмыстың 
көп түрі  қолмен жасалады. Бұл еңбек 
өнімділігін төмендетіп, өнімнің өзіндік 
құнын арттыруда. Бұған су ресурста-
рының шектеулілігі, суару желілерінің 
тозуы да айтарлықтай ықпал етуде. 

Өнімді сату фермерлер үшін проб-
лема болып саналады. Сату нарығы 
негізінен өздігінен жүреді: олар дел-
далдар қандай баға береді, соған сатуға 
мәжбүр. Соның нәтижесінде фермер-
лер өнімді төмен бағамен бергенімен, 
ол сауда сөресіне жеткенше 2-3 есеге 
дейін қымбаттайды. Көкөністерді сату 
– фермердің бас ауруы, алыпсатардың 
қуанышы. Фермерге көмектесу үшін 
картоп, көкөніс және бақша өнімдерін 
кепілді сатуды қамтамасыз ету қажеттігі 
көптен бері айтылып жүр. Фермерлер-
ден көкөністерді тұрақты негізде сатып 
алатын сервистік-дайындау орталықта-
рын құрудың қажет екенін фермер-
лердің қолында көктемнен бастап-ақ 
сервистік-дайындау орталықтарымен 
жасалған шарттарының болуы тиіс 
екені көптен айтылып жүр. Халыққа 
картоп пен көкөністерді тікелей сату 
үшін жергілікті әкімдіктер тұрақты 
жұмыс істейтін фермерлік базарларды 
ұйымдастырса, нарықта қазіргі жағдай 
туындамас еді. Өкінішке қарай, басы 
ауырмағанның балтыры сыздағанмен 
ісі жоқ дегендей, фермерлер мен қара-
пайым халықтың жанайқайын естісе де, 
жоғарыдағы шенділер мен жергілікті 
биліктегі шекпенділер де тиісті шара-
ларды жасауға келгенде белсенділік 
көрсете алмай жүр. Тіпті, Президент 
тапсырмасын  орындауда да науқан-
шылдықтан арыла алмауда. Сондықтан 
да қазір бағаны бақылауда ұстаймыз 
деген уәдеге ешкім сенбейді.  

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,  
«Заң газеті»
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КЕСЕЛ ЦИФРЛЫ ҚАЗАҚСТАН

МАС ЖҮРГІЗУШІГЕ 
ЖАЗА ҚАТАҢ 

Ата-аналық құқығынан айы ру 
– олардың парызын орындамаға-
ны үшін қолданылатын айрық-
ша және ең қатаң жауапкершілік 
шарасы. Ата-аналық құқықтан 
айыруға заң негізінде және заңда 
белгіленген тәртіп бойынша ғана 
жол беріледі. Егер олар ата-аналық 
мiндеттерiн орындаудан жалтарса, 
оның iшiнде алимент төлеуден 
қасақана жалтарса, өз баласын 
перзентханадан, ата- анасының 
қамқорлығынсыз қалған бала-
лар ұйымдарынан және өзге де 
ұйымдардан алудан дәлелсіз се-
бептермен бас тартса, өздерiнiң 
ата-аналық құқықтарын теріс 
пайдаланса, балаға қатыгездік 
көрсетсе, оның ішінде оған күш 
қолданса немесе психикасына 
зорлық жасаса, оның жыныстық 
тиіспеушілігіне қастандық жаса-
са, құмар ойындарға, бәс тігуге, 

деректері бойынша 22 әкімшілік іс 
қаралып, 22 құқықбұзушы да заң та-
лаптарына сәйкес әкімшілік қамаққа 
алынып, әкімшілік жауаптылыққа 
тартылды. 

Қарапайым тілмен, түсінікті қылып 
айтқанда, мас күйінде көлік жүргіз-
гендер бұрынғыдай тек әкімшілік жа-
уаптылықпен құтылмайтындығын, 
қылмыстық жауаптылық та қарасты-
рылғандығын, атап айтқанда, бас бос-
тандығынан айыру жазасына дейін-
гі қатаң жаза қарастырылғандығын 
көпшілік арасында кейбір адамдар 
ескере бермейді.

Оған дәлел ретінде, биылғы жыл-
дың 9 айында аудандық сотта ҚР Қыл-
мыстық Кодексінің (бұдан әрі – ҚК) 
346-бабының 1-бөлігі көлік құралдарын 
басқару құқығынан айырылған және ал-
когольдік, есірткілік және уытқұмарлық 
масаң күйдегі адамның көлік құралын 
басқаруы, сол сияқты көлік құралын 
басқаруды осындай адамға беру неме-
се көлік құралын осындай адамның 
басқаруына жол беру бойынша 4 қыл-
мыстық іс қаралып, 4 адам қылмыстық 
жауаптылыққа тартылғандығын айтуға 
болады.

Негізгі жазадан бөлек өмір бойына 
көлік құралын басқару құқығынан 
айыру жөніндегі қосымша жаза тағы 
бар. Осы екі жаза кінәлі деп танылған 
тұлғаға әкімшілік және қылмыстық 
істер бойынша бірдей тағайындалады.

Мысалы, Ш. деген сотталушы бұрын 

2021 жылдың 1 шілдесінен бастап «Е-өтініш» ақпараттық жүйесі қол-
данысқа енгізілді. «Е-өтініш» ақпараттық жүйесінде жұмыс істеу үшін 
NCALayer программасын персоналды компьютерге орнату қажет. NCALayer 
программасы орнатылған соң, ашылған браузермен «Е-өтініш» ақпараттық 
жүйесіне кіру үшін қызметкер логинін, паролін енгізеді. Логин қызметкердің 
ЖСН-і, паролі электронды поштаға келеді. Өтініштерді табу үшін, тізілімнің 
іздеу өрісіне ЖСН-ді енгізу қажет. Процестің мән-жайын көру үшін өтініш 
нөмеріне басу керек. Тізілімде адамның ЖСН-і немесе хабарлама бойынша 
іздеу, өтініш жасау функциялары қолжетімді. Жүйеде оны қалыптастыру үшін 
«өтініш жасау» түймешігін басу, адамның жеке деректерін толтыру, өтініші 
туралы ақпаратты енгізу қажет (түрі, ішкі санаты, қала/ауылдық округ, си-
паттама). Аталған өрістерді толтырғаннан кейін «басып шығару» түймешігін 
басып, ол азаматтың қағаз өтінішіндегі қолын алып, сканерден өткізіп, ска-
нерленген нұсқаны «құжат тіркеу» түймешігінің көмегімен қосып, «жіберу» 
түймешігін басу қажет. Өтініш жіберілгеннен кейін экраннан өтініш талоны 
көрсетіледі. Талон өтініш және өтініш беруші туралы басты ақпаратты, 
сонымен қатар оның нөмерін қамтиды. «Талон басып шығару» түймешігін 
басып, шығарылған талонды сол адамға беру қажет. Бұл процесс кезінде  
телефон нөмері дұрыс көрсетілуі қажет, өйткені кейін көрсетілген телефон 
нөмеріне SMS хабарлама жіберіледі.

«Е-өтініш» ақпараттық жүйесі жеке және заңды тұлғалардың мемлекет-
тік органдар қызметіне жүгінуін жеңілдетеді. Өтініштерге қатысты процес-
терді цифрландыруды қамтамасыз ететін ақпараттық жүйе төмендегідей 
жұмыс жасайды: мемлекеттік органдардың құзыретіне қарай өтініштерді 
автоматты түрде бөлуге; мемлекеттік органдар арасында сауалдар санын 
оңтайландыру есебінен өтініштерді қарау мерзімін қысқартуға; өтініштерді 
қарауда барлық сатымен мерзім бойынша өтініш берушіні ақпараттанды-
руға; мемлекеттік органдарға түскен өтініштердің бәрінің бірыңғай ба-
засын құруға мүмкіндік береді. Сонымен бірге, «Е-өтініш» ақпараттық 
жүйесі – өтініш берушімен кері байланыс жасап, мемлекеттік органдардың 
жұмысына баға беруге жол ашатын бірегей жүйе. Жүйе арқылы мемлекет-
тік органдардың жауабына міндетті түрде жүйелі талдау жүргізіледі және 
жұмысты жауапсыз қалдыру ісінің алдын алып, өтініштерді қараудың 
бірыңғай тәжірибесін жолға қояды.

С.НАЗАРКУЛОВА,
Жамбыл облысының қылмыстық істер 

жөніндегі мамандандырылған  ауданаралық сотының 
кеңсе меңгерушісі

Сот отырыстарын дыбыс-бейнежаз-
баға түсіру сот талқылауы барысын дәл 
тіркеу үшін сот ісін жүргізу мақсатын-
да, сондай-ақ азаматтық, қылмыстық 
сот ісін жүргізуде, әкімшілік құқық- 
бұзушылық туралы істер бойынша іс 
жүргізуде немесе тәртіптік іс бойынша 
іс жүргізу шеңберінде нақты деректерді 
белгілеу мақсатында пайдаланылады.

Мынадай жағдайларды қоспағанда, 
бірінші сатыдағы соттың әрбір сот оты-
рысының барысы дыбыс-бейнежазбаға 
түсіріледі:

1) азаматтық іс тараптардың шақы-
рылуынсыз қаралған кезде (бұйрық 
арқылы), оңайлатылған (жазбаша) іс 
жүргізу;

2) азаматтық іс бойынша сот оты-
рысына қатысатын адамдардың бәрі 
сот отырысына келмеген жағдайда, бұл 
туралы сот отырысының хаттамасында 
көрсетіледі;

3) егер өзіне қатысты әкімшілік 
құқықбұзушылық туралы іс бойынша 
іс жүргізіліп жатқан тұлға әкімшілік 
құқықбұзушылық туралы істі қарау 
кезінде өз кінәсін толығымен мойын-
дап, дәлелдемелерді зерттеу қажеттігі 
туралы мәлімдемесе;

4) жабдықтың техникалық ақауы, 
оның болмауы немесе техникалық се-
бептерге байланысты қолдану мүмкін 
болмаған жағдайда.

Істі бірінші сатыдағы сотта сот 
талқылауына дайындау кезінде алдын 

көлік құралын басқару құқығынан айы-
рылған адам бола тұра, қайтадан 20 
шілдеде 2021 жылы автокөлігін алко-
гольдік масаң күйінде басқарғаны үшін 
полиция қызметкерлеріне ұсталған. 
Соттың үкімімен аталған сотталушы 
көлік құралын басқару құқығынан 
өмір бойына айырыла отырып, 2 жыл 
мерзімге бас бостандығынан айыру 
жазасына сотталды.

Келесі мысал: К. деген сотталушы 
да бұрын 3 жыл мерзімге көлік жүргізу 
құқығынан айырылса да, биыл 25 ма-
усымда осындай әрекетін тағы да қай-
талап, яғни алкогольді ішімдік ішкен 
көлік жүргізгені үшін полиция қызмет-
керлеріне ұсталған. Айыптау органы 
К.-ны ҚК-нің 346-бабының 1-бөлігімен 
сотқа берді. Соттың үкімімен К. кінәлі 
деп танылып, көлік құралын басқару 
құқығынан өмір бойына айырылып, 
10 ай мерзімге бас бостандығынан ай-
ырылды.

Сотталушыға қолданылған үйқамақ 
түріндегі бұлтартпау шарасы күзетпен 
ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына 
өзгертіліп, дереу қамауға алынды.

Бұл келтірілген деректер біреу-
лер үшін жәй ғана құрғақ статистика-
лық мәліметтер болуы мүмкін. Бірақ, 
осындай мәліметтердің арғы жағын-
да адамдардың тағдыры тұрғанын 
ескерсек, қаншама адамдар жол-көлік 
оқиғаларының құрбаны болып, зардап 
шекпес еді?

Қоғамның арасында осындай істер-

дің қаралу нәтижесі бойынша «Неге 
біреуіне 10 ай, екіншісіне 2 жыл бас 
бостандығынан айыру жазасы тағайын-
далды?» деген сұрақ туындайды.

Сот әрбір қылмыстың жасалуына, 
әрбір сотталушының мінездемесіне 
жеке көзқараспен баға беріп қарайды.

Яғни, Ш.-ның жеке басының мінез-
демесіне қарағанда, ол бұрын бірнеше 
рет әкімшілік жауаптылыққа тартылған 
және қылмыстық жауаптылыққа дәл 
осындай баппен жүйелі түрде (4-ші рет) 
тартылып отыр.

Осы әкімшілік, қылмыстық жаза-
лардан дұрыс қорытынды шығармай, 
түзелу жолына түспей, одан әрі құқыққа 
қарсы өмір салтын жалғастырып, адам-
ның денсаулығы мен өміріне қауіп 
тудыратын қылмыс жасады. 

Бұл дегеніміз сотталушының жа-
саған әрекеті қасақана, сол себептен 
оны жеке тұлға ретінде қоғамға қауіп-
ті деп тануға негіз бар.

Қазір арқаны кеңге салып, заң та-
лаптарын ескермей жүрудің құқықтық 
салдары ауыр болатындығын түсінетін, 
заңды сыйлауды тереңінен сезінетін 
уақыт. Әкімшілік жауаптылықтан ке-
йін қайталап мас күйінде көлік жүгізсе, 
қылмыстық жауаптылық бар екенін әр 
адам есінде ұстаса екен дейміз.

Е. ЖЕТКЕРГЕН,
Байғанин аудандық 
сотының төрағасы
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ 

ала сот отырысында, осы сатыда даудың 
мәні бойынша шешім шығарылатын 
жағдайларды қоспағанда, хаттама сот-
тың қалауы бойынша жүргізіледі.

Сот отырысының барысын түсіріп 
алуды қамтамасыз ететін дыбыс-бейне-
жазба құралдарын пайдалануды сот 
отырысының хатшысы іске асырады.

Сот отырысының хатшысы сот оты-
рысы басталғанға дейін сот отырысы-
ның барысын түсіріп алуды қамтамасыз 
ететін жазба құралдарының жұмысқа 
жарамдылығын тексереді.

Сот отырысының хатшысы ды-
быс-бейнежазба құралдарын қолдану 
мүмкін болмаған жағдайда, қолданбау 
себебін сот отырысының хаттамасында 
міндетті түрде көрсете отырып, бұл ту-
ралы судьяға баяндайды. Сот отырысы 
аяқталғаннан кейін сот отырысының 
хатшысы техникалық құралдардың 
ақау лары туралы кеңсе меңгерушісіне 
хабардар етеді, ол өз кезегінде облыс-
тық және оған теңестірілген сот кеңсе-
сінің ақпараттық технологиялар бойын-
ша бас маманына хабарлайды.

Сот отырысының хатшысы аудио-, 
бейнежазба құралдары жүйесінде сот 
отырысының жазылуын, сондай-ақ сот 
отырысының қысқаша хаттамасынан 
кейін тізбеде көрсете отырып, іске қоса 
тіркелген материалдық (электрондық) 
жеткізгіштің бір дана көшірмесін жазуды 
қамтамасыз етеді.

Сот отырысы аяқталғаннан кейін 

автоматты режимде сот отырысының 
жазбасы сот отырысы хатшысының 
электрондық цифрлық колы қойылып, 
дыбыс-бейнежазба құралдары жүйе-
сінің серверінде сақталады.

Дыбыс, бейнежазба бар материал-
дық (электрондық) жеткізгіштер ора-
мада іс номері, сот отырысының күні 
көрсетіліп, оралған күйінде (конвертте) 
іс материалдарына қоса тіркеледі, сон-
дай-ақ, сот отырысы хатшысының қолы 
қойылады.

Сот отырысы барысының ды-
быс-бейнежазбасын одан әрі жазу 
мүмкін болмаған жағдайда, бұл туралы 
сот талқылауының қатысушыларына 
хабарланады. Егер техникалық ақау-
лықтар салдарынан сот отырысы бары-
сының дыбыс-бейнежазба құралдарын 
пайдалану арқылы хаттамалау мүмкін 
болмағаны немесе сот отырысының 
дыбыс-бейнежазбасы жүргізілмегені 
анықталса, акт жасалады.

Бірінші сатыдағы сотта актіге сот 
отырысының хатшысы мен аудан-
дық және оларға теңестірілген сот 
кеңсесінің меңгерушісі қол қояды және 
сот отырысының хаттамасына қоса 
тіркеледі.

Б.МЕҢДІҚОЖАЕВ,
Қызылорда облысының 

қылмыстық істер жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық 

сотының бас маманы, 
сот отырысының хатшысы

«Е-ӨТІНІШ» АҚПАРАТТЫҚ 
ЖҮЙЕСІ ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ

ПАЙЫМ

БАЛА ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 
БӘРІНЕН БИІК

БІЛГЕН ЖӨН

СОТ ОТЫРЫСЫН
ДЫБЫС-БЕЙНЕЖАЗУ ШАРТТАРЫ

АЛКОГОЛЬДІ ІШІМДІК– 
ҚОҒАМ ҮШІН ҚАСІРЕТ. 
АЛ АЛКОГОЛЬДІ ІШІМДІК 
ІШІП КӨЛІК ЖҮРГІЗУДЕН 
ЖҮРГІЗУШІЛЕРДІҢ ӨЗ-
ДЕРІНЕ ДЕ, ӨЗГЕЛЕРГЕ ДЕ 
ТИЕТІН ЗАРДАП АЗ ЕМЕС. 
МАМАНДАР СТАТИС
ТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕРДІ 
АЛҒА ТАРТЫП ДАБЫЛ 
ҚАҒЫП ЖҮРГЕЛІ БІРАЗ 
БОЛДЫ. ЗАҢ ТАЛАПТАРЫ 
2020 ЖЫЛДЫҢ БАСЫНАН 
БАСТАП КҮШЕЙТІЛДІ.  
ДЕСЕК ТЕ, АЛКОГОЛЬ-
ДІ ІШІМДІК ІШІП КӨЛІК 
ЖҮРГІЗУШІЛЕР ҚАТАРЫ 
АЗАЯР ЕМЕС.

Биылғы жылдың 9 айында аудан-
дық сотта көлік құралын алкоголь-
дік масаң күйдегі адамның басқару 

спирттік ішімдіктерге немесе есірткі, психотроптық заттарға және сол тектес 
жолдарға салынса, олар ата-аналық құқықтарынан айырылады.

Ата-ана құқықтарынан айыру сот тәртiбiмен жүргiзiледi. Ата-ана құқықта-
рынан айыру туралы iстер прокурордың және қорғаншылық немесе қамқор-
шылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын органның қатысуымен 
қаралады. Ата-аналық құқықтарынан айыру туралы iстi қарау кезiнде сот ата- 
аналардан алимент өндiрiп алу туралы мәселенi де шешедi. Егер сот iстi қарау 
кезiнде ата-аналардың iс-әрекетiнен қылмыстық жазаланатын әрекет белгілерін 
байқаса, ол мұны жеке қаулымен прокурордың назарына жеткiзуге мiндеттi.
Ата-аналық құқықтарынан айыру туралы сот шешiмi заңды күшiне енген күн-
нен бастап үш күн iшiнде сот бұл шешiмнiң үзінді көшiрмесiн баланың тууын 
мемлекеттiк тiркеу орны бойынша тіркеуші органға және баланың тұратын жері 
бойынша қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге 
асыратын органға жіберуге мiндеттi.

Құқықтан айыру баламен туыстық фактiсiне негiзделген барлық құқықтар-
дан, оның iшiнде одан күтіп-бағу қаражатын алу, сондай-ақ балалары бар 
азаматтар үшiн белгiленген жеңiлдiктер мен мемлекеттiк жәрдемақыны алу 
құқықтарынан айырылуға әкеп соғады. Ата-ана құқықтарынан айыру ата-ана-
ларды өз баласын күтіп-бағу мiндетiнен босатпайды, бұл міндет оны асырап 
алуға байланысты тоқтатылады. Бала мен ата-ана құқықтарынан айырылған 
ата-ананың одан әрi бiрге тұруы туралы мәселе сот тәртiбiмен шешiледi.
Ата-анасы ата-аналық құқықтарынан айырылған бала тұрғын жайға меншiк 
құқығын немесе тұрғын жайды пайдалану құқығын, сондай-ақ ата-аналарымен 
және басқа да туыстарымен туыстық фактiсiне негiзделген мүлiктiк құқықта-
рын, оның iшiнде мұра алу құқығын сақтайды.Баланы басқа ата- анаға беру 
мүмкiн болмаған кезде немесе ата-аналарының екеуi де ата-ана құқықтарынан 
айырылған жағдайда, бала қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі 
функцияларды жүзеге асыратын органның қамқоршылығына берiледi.Егер 
бұл балаға теріс әсер етпесе, ата-ана құқықтарынан айырылған ата-аналардың 
өтініші бойынша қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды 
жүзеге асыратын орган баламен жолығуға рұқсат етеді.Ата-аналары ата-аналық 
құқықтарынан айырылған жағдайда бала асырап алуға соттың ата-аналарды 
ата-ана құқықтарынан айыру туралы шешімі заңды күшіне енген күннен бастап 
алты ай өткен соң жол берiледi.Ата-аналарының біреуі ата-аналық құқықта-
рынан айырылған баланы асырап алуға екінші ата-анасының келісімімен жол 
беріледі.

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

А.ИСКАКОВА, 
Жаңақала аудандық сотының кеңсе 
меңгерушісі 
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СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

Мансұрхан МАХАМБЕТОВ, ҚР Парламентаризм институтының директоры:

«ЗАҢДАР ӘДІЛЕТТІЛІККЕ 
ҚЫЗМЕТ ЕТУІ КЕРЕК» 

Олар осы құрылымдардың күшімен 
заңдарды толыққанды жасай алады. Ал 
депутаттық корпустың заң әзірлеу бо
йынша конституциялық құқықтарын 
іске асыру мүмкіндігі әлсіздеу. 

Біздің институт осы олқылықты тол
тыру мақсатында құрылды. Негізгі мақ
сатымыз – заң жасау, депутаттық кор
пустың заң шығару бастамашылығын 
қолдап, заң жобаларын әзірлеуге көмек
тесу. Бұл үшін бірінші кезекте қолда
ныстағы заңдарды сараптап, өзгерістер 
мен толықтырулар қажет ететін құжат
тарды айқындаймыз. Бұл тұрғыда арыз
шағымдар ескеріледі, қатысушылардың 
құқықтары мен міндеттері қаншалықты 
орындалып отыр ғаны назарға алынады, 
қайшылықтар, олқылықтар анықталады. 
Өйткені, осындай кемшіліктер заңдар
дың қолданылу барысында тиімсіз 
тәжірибе қалыптастырып, көптеген өзек
ті мәселелердің шешілуіне кері ықпал 
етіп, халықтың  билікке наразылығын 
тудырады. Бұл елдің, мемлекеттің қа
уіпсіздігіне қатер төндіретін құбылыс 
екенін білесіз. Жалпы, заңның сапалы 
болуы елдегі әлеуметтікэкономикалық 
мәселелердің дер кезінде шешіліп, алға 
қойған міндеттердің орындалып, өрке
ниетті даму белесіне көтерілудің бірден 
бір кепілдігі. Бәсекеге қабілетті сапалы 
ұлт болып қалыптасуымыздың сара 
жолы. Заң адамзат тәжірибесін қоғам 
игілігіне пайдаланатын даналықтың  ең 
жоғарғы көрінісі болу керек деген тәмсіл 
бар. Біздің заңдарымыз осындай деңгей
ге жету керек. 

– Олай болса, институт құрылғалы  
бері біраз жұмыс атқарылған сияқты.

– Иә, 2021 жылдың III тоқсанының 
қорытындысы бойынша, Парламента
ризм институты депутаттық корпусқа 
заң шығаруға бастамашылық жасау  
құқығын іске асыруға жәрдемдесу, сон
дайақ, кәсіпорынның жарғысында көз
делген басқа да міндеттер шеңберінде 
бірқатар жұмыстар жүргізді. Мәселен, 
депутаттармен бірлесіп 17 заң жобасы 
әзірленді, оның ішінде 10 заң жобасы 
депутаттар тарапынан ҚР Үкіметінің 
қарауына жіберді. Бүгінгі таңда  5 заң 
жобасы ҚР Үкіметінің оң бағасын алды. 
Олардың арасында соңғы кезде қоғамда 
алаңдау шылық тудырып отырған атқа
рушылық іс жүргізуді жетілдіру, от
басы институтын нығайту мәселелері 
бойынша еліміздің кейбір заңнамалық 
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар 
жасалған  заң жобалары бар. Үкіметтің 
қарауында 5 заң жобасы жатыр. Олар 
негізінен  еліміздегі жарты миллионнан 
асатын мүмкіндігі шектеулі жандардың 
өзекті мәселелерін шешуге бағытталған 
түзетулер. 

Бұлардың сыртында бастамашылық 
жасау үшін ҚР Парламенті палаталары
ның бейінді комитеттерінде алдын ала 
келісуге жіберілген 7 заң жобасы бар. 
Олар жануарларды қорғау, қылмыс тық 
процестегі тараптардың жарыс па лы
лығы мен тең құқылығын арттыру, 
ғылым саласын дамыту секілді еліміз 
үшін маңызды мәселелердегі түйткіл
дерді шешуге, жаңа басымдықтарды 
айқындауға бағытталған. Сонымен қатар 
Парламентаризм институты Парламент 
Мәжілісіне баланың құқықтарын қорғау, 
бюджет заңнамасын жетілдіру, өнер
кәсіптік саясат мәселелері бойынша заң 
жобаларына салыстырма кестелері бар 
негізді ақпараттық хаттар енгізді.Салалар 
бойынша қолданыстағы заңнамаларға, 
атап айтқанда, мемлекеттік жастар сая
саты, ғылым, жәбірленушілерге қылмыс
тан келтірілген зиянды өтеу, ақпараттық 
қауіпсіздік,цифрлық активтер мәселелері 
бойынша талдау жүргізді. Олардың қо
рытындылары мен тиісті заң жобалары 
әзірленетін болады. Парламентаризм 
институты бұл жұмыс тардың барлығын 
отандық, шетелдік және халықаралық 
ұйымдармен, жоғары оқу орындарымен  
тығыз іскерлік байланыста жүзеге асы
руда. 

– Жаңа бір сөзіңізде заңнамаларға 
сот орындаушыларға қатысты түзету
лер енгізілетіндігі жайлы айтып қал
дыңыз. Бүгінгі таңда осы сала қыз
мет керлеріне соның ішінде жеке сот 
орындаушыларға қатысты қоғамда 
базына көп. Жуырда Алматыда сот 
орын даушылардың өз қызметін жүзеге 
асыру барысында қазаға ұшырауы сол 
нарызылықтардың негізсіз емес екен
дігін көрсетті. Аталмыш заң жобасы 
аясында атқарушы қызметке қатысты 
шетін мәселелер ескерілген болар...

– Иә, Парламентаризм институты 
қолданыстағы атқарушылық іс жүргізу 
тетігіне азаматтар тарапынан жаппай 
наразылықтың туындау себеп терін 
анықтау мақсатында талдау жүргізді. 
Осы шараның нәтижесінде оның теория
лық тұрғыдан азаматтардың құқықтарын 
қорғауға бағытталғанымен, іс жүзінде 
көптеген сыбайлас жемқорлық әрекет
теріне жол беріп, Конституцияда ай
қындалған адам құқына кереғар шешім

дердің қабылдануына себеп болатынын 
анықтады. Жалпы, «Атқарушылық іс 
жүргізу және сот орындаушыларының 
мәртебесі туралы» заң – қатысушылар
дың екі тарабы, яғни өндіріп алушы мен 
борышкердің мүддесін көздейді. Атқа
рушылық іс жүргізу тоқтатылған кезде 
қарызды өтеген борышкер автоматты 
түрде құрметті адам мәртебесіне өтеді. 
Жекеменшік құқығын қорғаудың консти
туциялық кепілдігі барлық субъектілер 
құқына қол сұғылмаушылықты мүлтіксіз 
сақтауға және олардың бұзылуына жол 
бермеу ге міндеттейді. Осыған байла
нысты сот орындаушысының борышты 
толық өтеген кезде мәжбүрлеп орындату 
шараларын қолдану туралы қаулылар
дың (оның ішінде алдыңғы сот орындау
шылар шығарған қаулылардың) күшін 
жою құқығы емес, міндеті деп санаймыз. 
Заңда атқару шылық іс жүргізу борышты 
толық өтеу ге байланысты тоқтатылған 
жағдайларда, сот орындаушысының 
барлық алдыңғы сот орындаушылары
ның қаулыларын жою жөніндегі міндеті 
жоқ.Бұл берешекті толық өтеген адамды 
бұрын осы іс жүргізген әрбір сот орын
даушысынан өзі шығарған қаулы ның 
күшін жоюын сұрауға мәжбүр етеді. 
Қарызды өтеген сәттен бастап тұлға 
борышкер болып табылмайтындықтан, 
оның мүлкіне қатысты шектеу шара
ларының болуы оның заңды түрде са
тып алынған мүлікке конституциялық 
құқықтарын бұзады және адам өзінің 
жекеменшік құқығына билік ету мүм
кіндігінен заңсыз айырылады. Бұл сы
байлас жемқорлыққа да қолайлы жағдай 
жасайды. Осыған орай біз сот орын
даушысының мәжбүрлеу шараларын 
қолдану туралы барлық қаулылардың, 
оның ішінде алдыңғы орындаушылар 
шығарған қаулылардың күшін дереу 
жою міндетін енгізуді ұсынып отырмыз. 

Бүгінгі таңда қарызын өтеген борыш
керлерді  сот орындаушылары қадаға
лап, есепке алып отырмайды. Осының 
салдарынан негізсіз істер қозғалып, бұл 
азаматтардың уақытын алып,  қалыпты 
өмір сүру жағдайларын бұзып жатыр. 
Расында азықтүлік сатып алуға, шығын
дарды төлеуге және т.б. тірлік қамын жа
сау үшін 12 күнге төлем карточкаларын 
бұғаттау жеткілікті. Ал, атқарушылық 
құжат ұсынылған сәттен бастап атқару
шылық іс жүргізу қозғалғанға дейін 
кемінде 3 жұмыс күні өтеді. Осы уақыт 
ішінде борышкер өз қарызын өтеуі мүм
кін. Олай болса, қарызды өтеген адамға 
атқарушылық іс қозғау және белгілі бір 
мәжбүрлеу шараларын қолдану қалайша 
әділетті болады? Бұл айналып келгенде  
азаматтардың наразылығы мен сенімсіз
дігін тудырады және тұтастай алғанда 
мемлекеттің имиджіне нұқсан келтіреді.  
Шын мәнінде атқарушылық іс жүргізуді 
бастамас бұрын берешектің болуын 
тексеру атқарушылық істі қозғауға 
және мәжбүрлеу шараларын қолдануға 
қарағанда әлдеқайда аз уақытты алады.
Өз уақытын ұтымсыз пайдаланудың 
осы фактілері сот орындаушыларының 
негізсіз жүктемелеріне әкеп соғады. Аза
маттардың  көпшілігі адамның немесе 
ұйымның өзіне  қатысты атқарушылық 

істің қозғалғанын құқықтарына неме
се мүлкіне қатысты шектеу шаралары 
қолданылған кезде ғана біледі. Мұндай 
жағдай көбінесе шетелге шығу кезін
де болады. Азаматтар өзіне сапарға 
шығуға тыйым салынғанын сол кезде 
ғана біледі. Құқықтық мемлекетке тән 
емес мұндай үрдіс сот орындаушы
сының қаулы көшірмесін борышкерге 
жіберу тәртібінің заңда нақты белгілен
беуінің салдары. Осы олқылықтың 
орнын толтыру және азаматтар мен ұй
ымдардың сот тәртібімен шағымдануға 
конституциялық құқықтарын іске асыру 
үшін сот орындаушысының борыш
керге олардың шағымдану құқықтарын 
түсіндіре отырып, атқарушылық іс жүр
гізуді қозғау туралы хабарлау міндетін 
енгіздік. Осы секілді толып жатқан 
ұсыныстар қостық. Олардың ішінде 
құқық қолдану тәжірибесінде пайдала
нылмай жүрген нормалар бар. Мысалы, 
сот орындаушылардың сот актілерін 
қасақана орындамайтындарды қылмыс
тық қудалау туралы ұсыныс беру құқы 
орындалмайтындықтан, бұл шараны 
міндеттеу ұсынылды. Сол секілді жеке 
сот орындаушысының үстінен шағымдар 
түскен жағдайда не оның міндеттерін 
адал атқармағандығын айғақтайтын басқа 
да ақпарат болған кезде, уәкілетті орган
ның аумақтық органы, жеке сот орындау
шыларының өңірлік палатасы жеке сот 
орындаушысының қызметіне жоспардан 
тыс тексеру жүргізу талабын белгіледік. 
Тәртіптік жауапкершіліктің лицензияны 
тоқтата тұру немесе айыру сияқты аса 
маңызды ықпал ету шараларынан аулақ 
болуға мүмкіндік беретін түрлерін алып 
тастау жөнінде де ұсыныс қостық.  

– Банкіден қарыз алу үшін қо
йылатын кепілдік – бүгінде көптеген 
борыш керлердің жанды жері. Жалпы, 
бізде кепілдік бойынша банкіге шексіз 
құқық беріп қойған секілді, келісесіз 
бе?

– Бұл мәселеге қатысты үлкен өзгеріс 
керек. Банктер де несие берген кезде 
бізде бағасын белгілеп, бірнеше мүлікті 
кепілдікке алады. Бірақ борышкер мін
детін орындамаған кезде одан әлдеқайда 
төмен баға қояды. Бұл ретте тұтынушы
ның келісімін қажет етпейді. 

– Бұған тосқауыл қою мүмкін емес 
пе?

– Әрине, бұған жол бермеуге бола
ды. Бұл орайда мүліктердің нарықтық 
бағасы негізге алынуы керек. Сонымен 
қатар, оларды сатуда меншік иесінің 
келісімі болу керек. Бұл мәселені осы
дан алты ай бұрын көтергенбіз. Қазір ол 
бойынша талдау жасап, жұмыс жүргізіп 
жатырмыз. Мұнда қосымша кепілдіктің 
бағалануы, олардың электронды саудаға 
шығару үрдістерінде меншік иесінің 
құқы бұзылмайтын өлшемдерді қарас
тыруға басымдық беріп отырмыз. Бұл 
өте қажет. Өйткені, адамдардың құқы 
бұзылмауы тиіс. Әрине, ол өз міндетін 
орындау керек, бірақ құқы да тапталма
уы қажет. Бұл үшін заң әділетті болу ке
рек. Мысалы, Алматыда болған оқиғада 
негізгі қарыз 118 мллион теңге. Ол үшін 
кепілдікке банк тарапынан екі мүлік 
алынған. Бір кепілдіктің өзі 180 млн 

теңгеге бағаланған. Тұтынушыларды 
ашынтып отырғаны – осы бағаны түсіріп 
жіберіп, кепілдікке қойылған мүліктің 
қымбатқа сатылуы. Алғашқы белгілен
ген бағаны елу пайызға түсіріп, басқа 
бағаға сату деген шынында да өзекті 
өртейтін жағдай ғой. Негізінде алынған 
кепілдікті сату құқын белгілі бір уақыт 
ішінде сатып, қарызын өтеу үшін меншік 
иесінің өзіне беру керек. Сатқан ақшасы 
қарызды жапса, қалғанын өзі ала берсін, 
ал борышты өтеуге жетпесе, онда екінші 
кепілдігін тағы сатсын. Бірінші кепілдік 
қарызды жабуға толық жетсе, екінші 
кепілдігінің өзінде қалу мүмкіндігі 
берілу керек. Сол кезде әділетті бола
ды. Өкінішке орай біз банктерге шексіз 
құзырет беріп қойғанбыз. Заңда барлық 
тараптың құқы, мүмкіндігі қамтылуы ке
рек. Сонда ғана ол әділеттілікке қызмет 
ететін болады.

– Сот жүйесін жетілдіруге қатыс ты 
қандай мәселелерді анықтап, ұсыныс 
қостыңыздар?

– Өздеріңізге белгілі, ҚР судьялары
ның VIII съезінде Мемлекет басшысы 
сот төрелігін әділ әрі заңды жүзеге 
асыруға мемлекет те, бүкіл қоғам да 
мүдделі екенін айтты. Адам құқықтары 
мен заңның үстемдігін қамтамасыз етуді 
бірінші кезектегі міндет деп белгіледі.

Сондайақ, 2021 жылғы 15 қаңтар
да өткен ҚР Парламентінің жетінші 
шақырылымының бірінші сессиясының 
ашылуында Президент сот билігінің 
тәуелсіздігін нығайту жөніндегі заң 
жобасын әзірлеуді тапсырды. Бұл өте 
орынды талап. Өйткені, қолданыстағы 
заңдардың жекелеген нормалары ара
сында жоғары тұрған инстанцияларға 
төмен тұрған соттардың мүдделеріне 
ықпал етуге немесе негізсіз қолдау 
көрсетуге мүмкіндік беретін коллизия
лар мен олқылықтар бар. Бұл сайып 
келгенде, сот төрелігін іске асыру са
пасына теріс әсер етеді. Атап айтқанда, 
тәртіптік теріс қылық ұғымы тарылған, 
«судьялық қате» ұғымы нақтыланбаған, 
судьяны тәртіптік жауаптылыққа тарту 
үшін материалдарды сот жюриіне беру 
тәртібі жоқ. Мәселен, конституциялық 
заңның 39бабына сәйкес, судьяның 
«сот билігінің беделін төмендетуге және 
судьяның беделіне нұқсан келтіруге» 
әкеп соққан әрекеттері, яғни қызмет
тен тыс кезде сот этикасына қайшы 
келетін теріс қылық жасаған кездегі мі
незқұлқы тәртіптік теріс қылық болып 
табылады. Алайда, бұл «азаматтардың 
конституция лық құқықтары мен бостан
дықтарын бұзу» әділетсіз сот актілерін 
шығарған кезде судья жауапкершілігінің 
дербес негізі ретінде қарастырылмаған.
Сонымен қатар, конституциялық заңға 
сәйкес заңдылықты өрескел бұзуға жол 
берген судьяны жауапкершілікке тарту 
үшін жоғары тұрған сот сатысының сот 
актісінде тиісті талап қажет. Бұл ретте 
судьяны тәртіптік жауаптылыққа тарту 
мәселелері апелляциялық немесе кас
сациялық сатының нысанасы болып та
былмайды. Судьяны жауапқа тарту үшін 
«заңдылықтың өрескел бұзылуы» қажет, 
бірақ Қылмыстық, Азаматтық процестік 
кодекстермен бірге Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексте аталған 
норма жоқ, тек «заңды елеулі бұзу» 
немесе «азаматтардың конституциялық 
құқықтары мен бостандықтарын бұзу» 
деген ұғымдар айқындалған. Көрсетіл
ген мәнжайлар жоғары тұрған сотқа 
төмен тұрған соттың ісәрекеттеріне өз 
бетінше баға беруге мүмкіндік береді.

«Судьялық қателік» ұғымы да нақты
лауды да қажет етеді. Себебі, қолда
ныстағы бұл норма екі жақты түсінік 
қалыптас тырады. Бұл «Құқықтық ак
тілер туралы» ҚР заңының 24бабының 
3тармағына қайшы. Сот қателігі ұғы
мының нақтыланбауы соттардың бірдей 
кінәлі жағдайына немесе кінәсіздігіне 
әртүрлі шешім шығуына, яғни бір сот
тың жауапкершілікке тартылып, ал 
басқаларының одан тыс қалуына жол 
береді. Бұл жағдай судья ларды жоғарғы 
сатыдағы сотқа тәуел ді етеді және еркін
дігін шектейді. Сондайақ, конституци
ялық заңда материалдарды сот жюриіне 
жіберу тәртібі реттелмеген, бұл жоғары 
тұрған сотқа субъективизм мен сыбай
лас жемқорлық тәуекелдерін туындата 
отырып, қандай материалдың қаралуға 
жататынын, ал қайсысы жатпай тынын 
шешуге мүмкіндік береді. Бұл мәселе
лерді реттеу, біздің ойымызша, заң 
бұзушылықтардың баржоғын бағалау 

кезінде субъективті қөзқарасты жоюға, 
судьялардың жауапкершілік аймағын 
ажыратуға, олардың тәуелсіздігін кү
шейтуге мүмкіндік береді. Бұл сайып 
келгенде, азаматтардың сот жүйесіне 
және тұтастай алғанда, мемлекетке деген 
сенімін арттырады.

– Сот процестерінде некені сақтап 
қалуға мүдделік аз, бұл ретте балалар 
тағдыры ескеріле бермейтін сияқ
ты. Бұл да біздің заңдарымыздағы 
олқылықтың салдары емес пе?

– Иә, расында, соңғы жылдары не
кенің бұзылуы жиілеп кетті. Бұл отбасын 
нығайту рәсімдеріне қатысты заңдар 
өлшемдерін қайта қарауды қажет ететін 
үрдіс. Құқық қолдану тәжірибесіне жүр
гізілген талдау нәтижесі соңғы 15 жылда 
ажырасу саны 45 пайызға  артқанын көр
сетті. Егер 2006–2010 жылдар кезеңінде 
188 876 ерлізайыптылар екі жаққа 
кетсе,  2015–2019 жылдар кезеңінде бұл 
көрсеткіш  274 505ке жетіпті. Бұзылған 
неке саны жыл сайын өсе түсуде. Біз 
бұл мәселені сараптау барысында бір
неше мәселені зерделедік. Біріншіден, 
тіркеуші органдарда некені бұзу ресми 
рәсімге айналған, яғни оның барысында 
ажырасудың уәждері мен мәнжайлары, 
себептері анықталмайды. Атап айтқанда, 
қазіргі уақытта тіркеуші органдарда не

кені бұзу даусыз және балалардың қаты
суынсыз, сондайақ ерлізайыптылардың 
біреуінің өтініші бойынша екіншісіне 
сот тарапынан хабар берілмей, әрекетке 
қабілетсіз, әрекет қабілеті шектелген 
деп тану және қылмыс жасағаны үшін 
кемінде үш жыл мерзімге бас бостан
дығынан айыруға сотталған жағдайында 
да жүргізіледі. Бұған  Неке және отбасы 
кодексінің 17бабы мүмкіндік беріп 
отыр.  Осылайша біздегі шаңырақтар оп
оңай шайқалып, оның зардабын, әсіресе, 
еш жазығы жоқ балалар шегіп жатыр. 
Бұған жол беруге болмайды. Мысалы, 
адамның жалғыз кемістігі – спирттік 
ішімдікке салынған болуы мүмкін.  Сот 
жұбайына жалақысын алуға мүмкіндік 
бере отырып, қабілеті шектеулі деп 
танығанымен, ол бала тәрбиесіне назар 
аударатын қамқор әке шығар. Мұндай 
жағдай іс жүзінде жиі кездеседі. Тағы 
да бір мысал, адам ауырлығы орташа 
қылмыс жасағаны үшін, атап айтқан
да, өзіне байланысты емес объективті 
мәнжайлар бойынша лицензиясыз заң
сыз кәсіпкерлікті жүзеге асырғаны үшін 
сотталуы мүмкін. Мұндай жағдайларда 
ерлізайыптылардың бірінің өтініші бо
йынша некені сөзсіз бұзу әділетсіз және 
адамгершілікке жатпайды ғой. Жалпы, 
мұндай жағдайлар тіркеуші органда 
некені біржақты тәртіппен бұзуға негіз 
бола алмайды.Олар объективті және 
субьективті себептері толық анықтала 
отырып, сот тәртібімен қаралуға тиіс. 
Осыған орай Парламентаризм институ
ты некені бұзу ісінің  барлық жағдайда 
тек сот тәртібімен жүзеге асырылуы 
керектігі жөнінде ұсыныс енгізді.

Екіншіден, бүгінгі таңда сотта неке
ні бұзу рәсімінде балалардың пікірі 
ескерілмейді. Негізінде бұл олардың 
құқықтарын бұзатын маңызды мәселе. 
Бізде кәмелетке толмаған балалар бар  
некені бұзу істері әртүрлі соттарда, 
олар дың қатысуынсыз қаралады. Бұл 
қате және зардапты тәжірибе. Ажырасу 
про цесінде балалардың (1018 жас) 
қатысуы міндетті болуы керек, өйткені 
бұл атааналардың отбасын сақтау тура
лы шешіміне әсер етуі мүмкін. Осыған 
орай, Парламентаризм институты та
раптарды татуластыру мерзімін 1 айдан 
6 айға дейін ұзартуды және істерді бір 
сотқа біріктіруді ұсынады. Бұл ерліза
йыптыларға отбасында балалары болған 
кезде отбасын сақтау үшін ойланып, 
дұрыс шешім қабылдауына қосымша 
уақыт береді. Өз кезегінде сот шешім
дерінің де сапалы шығып, балалардың 
мүдделері мен құқықтарын ескере оты
рып, отбасының сақталуына ықпал ету 
мүмкіндігін арттырады. Әлемнің да
мыған елдеріндегі ажырасу процесі өте 
күрделі, қымбат және ұзақ рәсім болып 
табылады, оған барлық мүдделі тұлғалар 
(әлеуметтік қызметтер, психологтар, 
медиаторлар, педагогтар, әріптестер, 
отбасы мүшелері) отбасын сақтау және 
балалардың құқықтарын сақтау мақса
тында қатысып, жұмыс істейді. Біз де 
осы жолға түсуіміз керек. 

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ, 
«Заң газеті»
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Ермек ӘБДІРАСҰЛОВ, 
ҚР Заңнама және құқықтық ақпарат институтының бас ғылыми кеңесшісі:

АДАМ ӨМІРІН САҚТАУ — 
ӘЛЕМДІК 
ТАЛАП

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ КЕСЕЛ

МАҚСАТЫМЫЗ – 
ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ 

АЛДЫН АЛУ

засына толық тыйым салынуында болып 
табылады.

– Демек, «Қылмыстық кодекстің 
нормаларын үйлестіру» деген осы 
құжаттың аталмыш хаттама та-
лаптарына сәйкестендірілуі деп ұққан 
дұрыс қой.
– Әрине, Қылмыстық кодекстің норма-

ларын үйлестіру өлім жазасына қатысты 
Қылмыстық кодекстің барлық ережелері 
мен нормалары Екінші факультативтік 
хат таманы ратификациялау туралы заң-
ның ережелеріне сәйкес келтірілуі тиіс 
дегенді білдіреді. Қолданыстағы Қылмы-
стық кодекс те «өлім жазасы» деген сөз 42 
рет қолданылады. Осыған орай кодекстің 
үйлестірілуіне байланысты өлім жазасы 
түріндегі жазаны соғыс уақытында жа-
салған әскери сипаттағы аса ауыр қылмы-
стар үшін көзделген санк цияларда ғана 
қалдыру қажет.

– Жалпы, Екінші факультативтік 
хаттаманы ратификациялау Қа-
зақстан үшін қандай құқықтық нәти-
же береді?
– Қазақстан өзіне міндеттеме алады 

және соғыс уақытында аса ауыр әскери 
қылмыстар үшін қолдануды қоспағанда, 
өлім жазасы түріндегі жазаны қолданудан 
толық бас тартады.

– Қылмыстық кодекстің нормала-
рын үйлестіру үшін бүгінгі күні нақты 
қандай шаралар қажет?
– Заң дайындау жұмыстарын жүргізу 

және соғыс уақытында жасалған әскери 
сипаттағы аса ауыр қылмыстарды жасаға-
ны үшін көзделген ҚР ҚК баптарының 
санкция ларында ғана өлім жазасы түріндегі 
жазаны қалдыра отырып, ҚР ҚК-не тиісті 
өзгерістер енгізу бойынша іргелі жұмыстар 
жүргізуіміз қажет. 

А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»

Еліміздің 2015–2025 жыл-
дарға арналған сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы стратегия сында 
қоғамда жемқорлыққа төзбеу 
мәдениетін қалыптастыру баса 
көрсетілген. «Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
заңында жегіқұртқа қарсы іс-қи-
мыл саласындағы қоғамдық 
қатынастарды реттеумен қатар, 
сыбайлас жемқорлық тәуекел-
деріне сыртқы және ішкі мо-
ниторинг жүргізу қағидалары 
бекітілген. 

Сыбайлас жемқорлықтың ал-
дын алуда, жалпы, мемлекеттік 
қызметкерлерге, оның ішінде 
сот қызметкерлеріне, қатысты 
талаптар қатайтылған. Себебі, 
сот қызметкерлері қызметінің 
мінсіздігі, заң нормаларын сақ-
тап, адамгершілік-моральдік 
әдептен аттамауы жалпы мемле-
кеттік билікке деген сенімді арт-
тыратыны белгілі. Бұл – Мемле-
кет басшысы қойған маңызды 
міндеттердің бірі. 

Қазір мәселенің ақ-қарасын 
анықтау үшін сотқа жүгінетін 
азаматтардың саны артқан. Бұл, 
жалпы алғанда, сот жүйесіне де-
ген сенімнің артып келе жатқа-
нының көрінісі. Әйтсе де, бұған 
дейінгі тәжірибеде мұндай құн-
дылыққа селкеу түскен жайттар 
елде кездескенімен, Шымкент 
қалалық соттары құрылған үш 
жылдан бері мұндай жағымсыз 
жағдайлардан ада. Бұл алдын 
алу жұмыстарының нәтижесі 
деп білеміз. 

Мәселен, ағымдағы жыл-
дың 6 айында қала соттарында 
қыз мет ететін 8 судья мен 8 сот 
ма манының іс-әрекеттеріне, 
Шым кент қалалық сотының ішкі 
қауіп сіздік және соттарда сыбай-
лас жемқорлықтың алдын алу 
бөліміне 16 шағым түсті. Оның 
біреуі Соттар әкімшісінің сенім 
телефоны арқылы түскен. Су-
дьялар мен сот мамандарының 
қызметіне байланысты азамат-
тардан түскен әрбір шағым жіті 
тексеріледі.

Сыбайлас жемқорлықтың ал-

дын алу жұмыстарының бір тар-
мағы – адам санасына жемқор-
лықтың құрдымға батыратынын 
жеткізу. Сондықтан, қала сотта-
рының ұжымдарында жемқор-
лық қылмысының қаншалықты 
ауыр екенін, оның мемлекетке 
үлкен зиян келтіретінін түсін-
діру үшін тұрақты түрде лек-
ция мен семинарлар өткізіліп 
тұрады. Аталған семинарлар 
мен лекциялар Судьялары съез-
дерінде қабылданған «Судья 
әдебінің кодексі» мен «ҚР Мем-
лекеттік қызметшілерінің әдеп 
кодексі» талаптарын насихат-
тауды қамтиды.  

Сотқа жүгінушілер тара-
пынан судьялар мен сот маман-
дарының қызмет көрсету сапа-
сын және  олар тарапынан қандай 
да бір теріс қылықтардың орын 
алуын анықтау мақсатында са-
уалнама жүргізіліп, оның нәти-
жесін қорытындылап, аудандық 
және оған теңестірілген соттарға 
ұсынымдар беріледі. Сонымен 
қатар, жаңадан қызметке орна-
ласқан сот приставтарын оқыту 
мақсатында Соттар әкімшісінің 
атына ұсыныс келтіріп, оларды 
бөлімнің жұмысымен танысты-
рып, іс-тәжірибеден өткіземіз. 
Сондай-ақ, приставтардың мін-
деттеріне кіретін құжат жүргі-
зу, әкімшілік хаттама толтыру, 
сот қызметкерлері мен іске қа-
тысушы тараптардың арасын-
да процестен тыс қатынасқа 
түсу жолдарын тыю жөніндегі 
тәжірибеден өткізу де жүргізіл-
ді. Қала соттарында тәжірибелік 
оқудан өтетін судьяларға да сы-
байлас жемқорлық көріністеріне 
жол бермеу тақырыбында лек-
циялар оқылады.

Ең бастысы, бүгінгі күні сот 
төрелігінің сапасын арттыру – 
халықтың сенімі мен құрметіне 
ие болудың басты жолы екенін 
қаперде ұстау шарт. 

Еркін СЕЙТҚҰЛОВ, 
Шымкент қалалық сотының 

ішкі қауіпсіздік және соттарда 
сыбайлас жемқорлықтың 

алдын алу бөлімінің басшысы

Қазақстанда қабылданған бағдарламалық 
құжаттарда сыбайлас жемқорлықпен күре-

ске айрықша мән беріледі. Өйткені, өркениеттің 
тамырына балта шабатын, еліміздің қауіпсіздігіне 
қауіп төндіретін  кеселдің бастысы – сыбайлас 
жемқорлық екені белгілі. 

ГЕНДЕРЛІК САЯСАТ

СОТ САЛАСЫНДА ӘЙЕЛДЕРДІҢ ҮЛЕСІ БАСЫМ

– Ермек Баяхметұлы, Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
өзінің 2021 жылғы 1 қыркүйекте жа-
саған жолдауында ҚР Қылмыстық 
кодексінің нормаларын халықаралық 
Екінші факультативтік хатта-
маның ережелерімен үйлестіруді 
міндеттеген болатын. Сіздіңше, бұл 
шараның қажеттілігі, маңыздылығы 
неде?
– Иә, Мемлекет басшысының жолдауын-

да ҚР Қылмыстық кодексін Екінші факуль-
тативтік хаттаманың ережелерімен сәйкес-
тендіру қажеттілігі туралы айтылған. Бұл 
Қазақстанның БҰҰ жанындағы тұрақты 
өкілі 2020 жылдың 23 қыркүйегінде өлім 
жазасын жоюға бағытталған Азаматтық 
және саяси құқықтар туралы халықаралық 
пактінің Екінші факультативтік хаттамасын 
қабылдауына байланысты туындап отыр. 
2021 жылғы 2 қаңтарда Мемлекет басшысы 
өлім жазасын жоюға бағытталған «Азамат-
тық және саяси құқықтар туралы халықа-
ралық пактіге Екінші факультативтік хат-
таманы ратификациялау туралы» заңға қол 
қойды. Заң 2021 жылдың 16 қаңтарында 
күшіне енді. Қазақстан Хаттамаға қол қой-
ған және ратификациялаған тарап ретінде 
өлім жазасына қатысты қылмыстық заңның 
нормаларын Факультативтік хаттаманың 
ережелеріне сәйкес келтіруі тиіс. 

– Азаматтық және саяси құқық-
тар туралы халықаралық пактіге 
Екінші факультативтік хаттама 
жайлы түсінік беріп кетіңізші. Екін-
ші факультативтік хаттаманы 
ратификациялау туралы заңның 
қабылдануы мемлекеттің құқықтық 
саясатының белгілі бір бағытына сай 
шара ма әлде бұл қадамның басқа бір 
себебі бар ма?
– ҚР Конституциялық Кеңесінің 2020 

жылғы 15 желтоқсандағы қаулысында 
Конституция мен халықаралық актілер де-
мократиялық қоғамның негізгі құндылығы 
ретінде өмір сүру құқығын таниды, оның 
үстем мәртебесін айқындайды және қандай 
да бір айырмашылықтарсыз барлық адамдар 
үшін осы құқыққа кепілдік беру жөніндегі 
мемлекеттің міндеттемелерін белгілейді. 
Конституцияның 1-бабының 1-тармағы-
на сай адам, оның өмірі, құқықтары мен 
бостандықтары мемлекеттің ең қымбат 
қазынасы болып табылады. Халықаралық 
құқықта өлім жазасын жою үрдісі айқын 
көрсетілген. Негізінде адамның өмірі мен 
құқықтары ерекше құнды болып табылуы 
–  демократиялық мемлекеттерге тән үрдіс. 
Ешкімнің, тіпті мемлекеттің де адамның 
өмірін қиюға құқығы жоқ. Ол бұл құқықты 
тек соғыс уақытында және аса ауыр әске-
ри қылмыстар үшін пайдалана алады. 
«Заңға қарсы қылмыспен де (адам өлтіру 

түріндегі қылмыс жасау), заң 
бойынша да (заңда көзделген 
жаза ретінде) ешкім өмірінен 
айырылуға тиісті емес» де-
ген даусыз қағида адам мен 
қоғамның санасына терең 
енуі керек.

Қазақстан әлемдік қа-
уымдастықтың тең құқықты 
мүшесі ретінде ішкі заңна-
маны құру кезінде о бастан 
осындай жаһандық тенден-
цияны басынан бастап еске-
реді. Стратегиялық және 
бағдарламалық құжаттарда 
қылмыстық құқықтық саясат 
өлім жазасы көзделген қылмыстардың 
санын шектеуге бағытталған. Бұған өмір 
бойына бас бостандығынан айыруды оның 
баламасы ретінде енгізу, 2003 жылы өлім 
жазасын орындауға мораторий енгізу, 
кейіннен қылмыстық заңнаманы соған 
сәйкес келтіре отырып, 2007 жылғы кон-
ституциялық реформа арқылы қылмыстық 
саясатты елеулі ізгілендіру, осы санаттағы 
қылмыстық істерді қарау кезінде процестік 
кепілдіктерді нығайту және басқалар дәлел 
бола алады. Осылайша, Қазақстанда өлім 
жазасы ұзақ уақыт бойы орындалмады, бұл 
айрықша жаза шарасын қолданбау үшін 
қалыптасқан тұрақты құқықтық режимнің 
бар екенін білдіреді.

Екінші факультативтік хаттаманың 
1-бабында осы Хаттамаға қатысушы мем-
лекеттің юрисдикциясындағы бірде-бір 
адам өлім жазасына ұшырамайды делінген. 
Әрбір қатысушы мемлекет өз юрисдик-
циясы шеңберінде өлім жазасының күшін 
жою үшін барлық қажетті шараларды қа-
былдайды.

Екінші факультативтік хаттаманың 
2-бабының 1-тармағы, осы Хаттамаға, 
ратификациялау немесе қосылу кезінде 
жасалған, соғыс уақытында жасалған әске-
ри сипаттағы аса ауыр қылмыстарды жа-
сағаны үшін кінәсін мойындағаннан кейін 
соғыс уақытында өлім жазасын қолдануды 
көздейтін ескертпені қоспағанда, ешқандай 
ескертпелер жасауға жол берілмейтіндігін 
бекітеді. 

Қазақстан Хаттамаға қол қою кезінде: 
«Қазақстан Республикасы, Екінші факуль-
тативтік хаттаманың 2-бабына сәйкес, 
соғыс уақытында жасалған әскери сипат-
тағы аса ауыр қылмыстарды жасағаны 
үшін кінәсін мойындағаннан кейін соғыс 
уақытында өлім жазасын қолдану құқығын 
өзіне қалдырады», – деген ескертпемен 
оның ратифика циялануын көздеді.

Екінші факультативтік хаттаманы рати-
фикациялау туралы заңның мәні тек әскери 
сипаттағы аса ауыр қылмыстар жасағаны 
үшін оны соғыс уақытында қолдану мүм-
кіндігін қоспағанда, Қазақстанда өлім жа-

Гендерлік саясат – нәзік жанды-
лардың мемлекеттік қызметте, 

билік басында, басқа да салалар-
да ерлермен тең жұмыс істеуіне 
кепілдік беріп қоймайды, сонымен 
бірге отбасында, күнделікті тұр-
мыстық, экономикалық, адамгер-
шілік-тәрбиелік, қорғаушылық және 
басқа да маңызды функцияларын 
орындаудағы жауапкершілікті, те-
пе-теңдікті көрсетеді. 

Қазақстанда демографиялық өсімді қамтама-
сыз етуде әйелдердің үлесіне баға жетпейді, се-
бебі, балалардың туылуы, олардың тәрбиесі нәзік 
жандылар жауаптылығында. Сонымен қатар, олар 
өмірлік маңызды салаларда еңбек етеді, мемле-
кеттік басқару жүйесінің көп бөлігі солардың ен-
шісінде. Әйел отбасы құндылықтарының мүддесін 
қорғайды. Күнделікті байқалмайтын тірлік және 
өз жанұясы үшін жайлы жағдай жасау – әйел үшін 
абзал міндет.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ең-
бек және жұмыспен қамту мәселелері бойынша өт-

кізген жиын барысында Үкіметтің алдына шұғыл 
шешілуі тиіс жеті міндет қойған болатын. Соның 
бірі – гендерлік тең құқықты нығайту. Президент 
біртіндеп әйелдердің еңбегін қорғау, оларды мем-
лекеттік басқарудың барлық деңгейіне қатыстыру 
шараларын әзірлеу қажеттігін айтқан болатын.

Елімізде гендерлік саясаттың міндеттеріне 
мыналар жатады: билік құрылымына әйелдер мен 
ерлердің тең қатысуы, экономикалық тәуелсіздік 
үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету, отбасын-
дағы тең құқықтар мен міндеттер үшін талаптар 
құру және біздің қоғамымыздың дамуында әйел-
дердің рөлін бұдан әрі дамыту үшін жаңа мүмкін-
діктер ашатын шешімдер.

Ал енді гендерлік саясаттың бір ғана тармағы 
– мемлекеттік қызметтегі, оның ішінде сот сала-
сындағы әйелдердің рөлі қандай? Еліміздегі мем-
лекеттік қызмет саласындағы әйел адамдардың 
еңбегі ұшан-теңіз. Сот жүйесінде ерлермен иық 
тірестіре әйел адамдар да ел игілігі жолында тер 
төгуде. Соның ішінде Шығыс Қазақстан облысы 
бойынша сот саласында әйел адамдардың үлес 
салмағы басым. Облыс бойынша 40 сот болса,  
онда 242 судья, 506 мемлекеттік қызметкер, 218 
техникалық қызметкер бар. Соның 288-і ер азамат-

тар болса, 617-сі – әйел адамдар, яғни  ұжымның 
73 пайызын нәзік жандылар құрайды. 

Облыс аумағындағы 40 соттың кеңсе мең-
герушілерінің 7-уі ғана ер азамат болса, қалған 
33-і қыз-келіншектер. Олар аудандық және оған 
теңестірілген соттардың кеңсесін абыроймен 
басқарып келеді. Мемлекеттік қызметтегі нәзік 
жандылар сот саласында ер азаматтармен бір-
ге белсенді қызмет етіп жүр. Көбінесе кеңседе 
отырып істейтін жұмыстарды әйел адамдар өз 
міндетіне алған.

Әйелдердің екінші бір жауапты қызметі – от-
басы. Мемлекеттік қызметте де жемісті жұмыс 
атқарып, отбасының тірлігін де үйлестіріп отыр-
ған әріптестеріміз бізге үлгі.  Сот саласында 39 
жыл бойы адал еңбек етіп келе жатқан әріптесіміз 
– Зайсан аудандық сотының кеңсе меңгерушісі 
Камила Советбекқызы Игілікованың есімін біз  
мақтанышпен айтамыз.  

Камила Советбекқызы аталған соттың кең-
сесінде 10 жыл бас маман, сот отырысының 
хатшысы болып, кейінгі  29 жылын Зайсан ау-
дандық сотының кеңсе меңгерушісі қызметіне 
арнаған. Ағымдағы жылдың 25 желтоқсаны күні 
зейнеткерлікке шығатын әріптесім – 3 баланың 

анасы, отбасының тұтқасын берік ұстаған жан. 
Зайсан аудандық сотының шежіресіне енген 

Камила Советбекқызының еңбек жолы жас маман-
дарға үлкен тәжірибе мектебі іспеттес. Әріптесіміз 
тұрақтылықтың, жұмысқа адалдықтың, зор жауап-
тылықтың өнегесін көрсетіп келеді. 

Өткен тарихымызда қазақ әйелдерінің қиын- 
қыстау кезеңдерде ерлермен тең дәрежеде еңбек 
еткен кездері аз болмаған. Қырық шырақты әйел 
адамдардың ер-азаматтармен бірге талай жұмыс-
тарды атқара алатынына сенімім зор.

Гендерлік саясатты жүзеге асыруды ілгеріле-
ту мақсатында әйел адамдарға заңмен көбірек 
жеңілдіктер қарастырылу керек. Осы мәселені 
еңбек заңнамасының нормасымен бекіту қажет. 
Егер әйел адамдарға көмек көрсетілетін болса, 
еліміздің гендерлік саясаты да ілгерілей түседі 
деген ойдамын.

Ш.ИСЛЯМОВА,
Шығыс Қазақстан облысы 

Өскемен қаласының әкімшілік
құқық бұзушылықтар жөніндегі

мамандандырылған соты
кеңсесінің меңгерушісі 
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«Sokrat-PV» Юридическое агенство» ЖШС, Павлодар қала-
сы, Крупская көшесі, 61, кеңсе 23. 

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 
«KAIROS» ЖК, Алматы қаласы, Жібек жолы даңғылы, 55, Пушкин 

көшесімен қиылысы, «Алма» СО, 4 қабат, ресепшн, тел.: 271-49-39, 
8707 705-92-22. E-maіl: kaldybayeva@maіl.ru. Барлық хабарланды-
руды What’s app бойынша қабылдаймыз.

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

www.gazetyіsaіty.kz, e-maіl: vsegazety@maіl.ru
Алматы қ., Абылай хан даң., 60, Мақатаев көш.қиылысы, 208 кеңсе. 
Арлан-консалтинг ЖШС, Семей қ., К.Мұхамет ханов көшесі, 23 

«А»,104-бөлме. Тел.: 8 (705) 798-58-18, 8(708)4672701 

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН ОРЫНДАР:

ҚОЛАЙЛЫ, ТЕЗ әрі АРЗАН

«ЗАҢ ГАЗЕТІ» ЖӘНЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА» БАСЫЛЫМДАРЫНА 

хабарламаларды енді біздің zanreklama.kz 
сайтымыз арқылы беруге болады. Қазақстанның 

кез келген түкпірінен, құжаттар саны өте аз. 
Барлық сұрақтар бойынша: 

87089299874 (Аян) 

ДҮҢГІРШЕКТЕРДЕ САТЫЛЫМДА

«Заң газеті» және «Юридическая газета» 
басылымдары енді «Караван-Престің» Алматы 
қаласындағы 64 дүңгіршегінде сатылымда 
болады. Дүңгіршектердің мекенжайларын 
ғаламтордан табуға болады. 

Нұр-Сұлтан қаласында газеттерді «Алты Алаш» сауда 
нүктелерінен таба аласыз. Тел.: 87015728847.

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

ЖК «TRade and service», Алматы қ., ш/а Жетісу-3, 55/133.
ЖК «Gold Capital» Нұр-Сұлтан қ., Абай көше сі, 78, 105-кеңсе. 

Тел.: 8 (7172) 52-02-11, 8(702)839-90-86.
«Грация» ЖШС, Атырау қаласы, Махамбетов көшесі, 107-а, 

2-бөлме, тел.: 32-14-29, 30-65-24, 8701 920 4538.
«ЮрСлужба» ЖШС, Көкшетау қ., Е. Әуелбеков көшесі, 129. 

Тел.: 8 (7162) 25-77-17, 8(747)8097074.
«Версия-Пресс» ЖШС, Павлодар қ., Естай көшесі 40. Тел.: 8 

(7182) 32-47-67, 32-49-04
«Айди» ЖШС, Қарағанды қ., Жамбыл кө шесі, 11. Тел.: 8 (7112) 

42-00-71.
Қалиасқаров Нұрлан Нұрғисынұлы ЖК, Петропавл қ., К.Сүті-

шов көшесі, 58, 30-бөлме, 3-қабат. Тел.: 8 (7152) 46-02-57, ұялы 
тел.: 8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОТБАСЫ ҚҰНДЫЛЫҒЫ

ҮЙЛЕНУ ОҢАЙ...

ТАРАТУ
2. «Асетан Инвестментс» ЖШС, БСН 000540006254, өзінің таратылатыны 

туралы хабарлайды. Хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде 
талаптарды мына мекенжайда қабылдайды: Қазақстан Республикасы, Алма-
ты қаласы, Медеу ауданы, Баишев көшесі, 3А үй.

6. «Ел Нур» ЖШС, БСН 030540002059, өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру шыққаннан кейін екі ай 
мерзімде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, БҚО, Орал қаласы, Нұрпейі-
сова көшесі, 16/1 үй.

8. «АВТО ЮРИСТ» ЖШС, БСН 081240007398, өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру шыққаннан кейін 
екі ай мерзімде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы, 
Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Октябрь ауданы, Сталелитейная 
көшесі, 1-1А, 48 кеңсе. Тел.: 87017378630.

ӘРТҮРЛІ

Қазақстан Республикасы Судьялар одағының Орталық Кеңесі  
Түркістан облысы Сайрам аудандық сотының судьясы 

Ертаев Ақылбек Қайыпұлының 
және Түркістан облысының мамандандырылған ауданаралық экономи-
калық сотының судьясы 

Машрапов Тасболаттың  
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, 
туған-туыстарына көңіл айтады.

Өмірде болып жатқан қателіктер мен түсініспеушілік-
тер көбіне адамдардың өз құқы мен заңды білмеуі-

нен туындайды. Соңғы кездері отбасын ерте құру мәселесі 
бойынша жиі пікірталастар туындап жүр. Бұған себеп, 15 
жастағы жасөспірімдердің шаңырақ көтерулері. 

ҚР неке және отбасы туралы заңын-
да неке және отбасы қатынастарын 
реттеу мақсаттары мен міндет, қағи-
даттарын және құқықтық негіздерін 
айқындайды. Отбасы дамуын елдің 
әлеуметтік саясатының басым бағыты 
ретінде көрсете отырып, оның құқықта-
ры мен мүдделерін қорғауды қамтама-
сыз етеді. 

Заң бойынша ер азаматтар мен 
әйелдер үшін неке жасы 18 жастан бас-
талады. Десе де заң екі жағдайда бұл 
жасты төмендетуге мүмкіндік береді. 

Біріншісі – қыз жүкті болғанда, екіншісі 
– ортақ бала болған кезде. Неке қию-
мен және оны тіркеумен айналысатын 
орган шаңырақ құруға болатын жасты 
екі жылға, яғни 16 жасқа дейін шегере 
алады. 

Неке жасын төмендету үшін ерлі-за-
йыпты болуға ниет білдіріп отырғандар 
және олардың ата-аналары не қамқор-
шылары белгіленген неке жасын төмен-
дету қажеттігі туындайтын себептерді 
көрсете отырып, өтініш жазуы керек. 
Бұған тек болашақ ерлі-зайыптының 

келісімімен ғана жол беріледі. Ал кәме-
лет жасына толмағандар арасындағы 
немесе неке жасына толған адам мен 
толмаған адамға тұрмыс құруға рұқ-
сат кәмелетке толмаған адамның ата-
ана сы не қамқоршысының жазбаша 
келісімімен ғана беріледі. 

Некелесуге бір жынысты адамдар-
дың, басқа тіркелген некесі барлардың, 
жақын туыстардың арасында, бала 
асырап алушылар мен асырап алынған 
баланың, асырап алушылардың балала-
ры мен асырап алынған бала арасында, 
соттың заңдық күшіне енген шешімі 
бойынша олардың бреуі болса да пси-
хикалық ауруы немесе ақыл-есі кемдігі 
салдарынан әрекетке қабілетсіз деп 
танылған адамдардың арасында жол 
берілмейді. 

С.ТАНАТАРОВА, 
Жаңақала аудандық сотының 

бас маманы
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

БАЙҚАУҒА ҚАТЫСЫҢЫЗ! 
Әр байқаудың мақсаты, межесі бар. Қазіргі шырқалып жүрген 

патриоттық әннің, алдаспан жырдың, көркем шығарманың 
біразы сол байқауларда дүниеге келген. 

Байқау – ой қозғаушы, шабытты қамшылаушы. Сондықтан 
мұндай шығармашылық додаларды өткізіп, сынақты түрлен-
діріп, жандандырып отырудың маңызы зор. Биылғы детектив 
шығармалар байқауының да шартына біраз өзгеріс енгізуіміздің 
себебі осы. 

Тәуелсіздіктің 30 жылдығына тұс па-тұс келген байқау жүл-
дегерлерін бұл жолы қасиетті Түркістанда анықтамақпыз. 
Әрі биылғы додаға Түркістан облыстық соты қолдау көрсетіп 
отыр. Соған орай түркістандық судьялардың еңбегін шығарма-
ларға өзек етсек, деректі детективті дамытуға қадам жасасақ 
дегенбіз. Байқаудың өн бойына қан жүгіртсек әрі осы өңірдің 
шытырман 
шығарма ше-
берлерін ын-
таландырсақ 
деген де ойы-
мыз болды. 

Мұндай қа-
дамға баруы-
мыздың тағы 
бір себебі: 

Біріншіден, 
кейбір үміт-
керлер бұрын 
жазған  дү-
ние лерін қай-
талап жібереді. Тіпті, биыл жүлде алмаған шығармасын келесі 
жылы бәйгеге қайта қосқандар да болды. 

Екіншіден, қырық жыл бұрын жаз ған кітабынан үзінді 
ұсынғандарды да көрдік. 

Үшіншіден, біреудің шығармасын сәл өзгертіп жолдағандар 
да бар.

Ал мына шарт – байқауға жаңа туындылар жаздыруға 
таптыр мас мүмкіндік. Әрі ол үшін арнайы жүлде де қарасты-
рылған. Сондықтан, қаламдарыңызды сайлап, шабыттарыңы-
зды шақыра беріңіздер!

Ескерте кетейік, БҰЛ БАСҚА ШЫҒАРМАЛАР БАЙ ҚАУҒА 
ҚАБЫЛДАНБАЙДЫ ДЕГЕН СӨЗ ЕМЕС!!!

Біздің байқау үшін жазылған, ең мықты, ең шебер, ең көркем 
шығарма иесі – ЖҮЛДЕГЕР болады!

Шығармаларыңызды «БАЙҚАУҒА!» деген белгімен 
zangazet@mail.ru поштасына жолдаңыздар.

12. 05.10.2021 жылы Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық эко-
номикалық сотының 25.08.2021 жылғы « Capital Bank Kazakhstan « АҚ (бұдан әрі 
– Банк) қызметін мәжбүрлеп тоқтату (тарату) туралы шешімі заңды күшіне енді.

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 
төрағасының 05.10.2021 ж. №313 бұйрығымен Банктің тарату комиссиясы тағай-
ындалды.

Банк кредиторларының талаптары тарату комиссиясының төрағасы А. Л. Отцо-
ва атына жұмыс күндері сағат 09.00-ден 18.00-ге дейін Қазақстан Республикасы 
Әділет министрлігінің ресми баспа басылымдарында Банк қызметін мәжбүрлеп 
тоқтату (тарату) туралы хабарландыру орыс және қазақ тілдерінде жарияланған 
күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде келесі мекенжайлар бойынша қабыл-
данады:

- Алматы қаласы, Н.Назарбаев даңғылы, 187Б, Тел.+7(727) 331 66 77;
- Нұр-Сұлтан қаласы,  М.Габдуллина көшесі, 18 үй, Е блогі, домофон 111. 
тел. +7(776) 192 28 38, + 7 (771) 996 46 56, + 7 (771) 371 50 70;

3. «Гарант Ломбард» ЖШС, БСН 130440023287, Қазақстан Респуб-
ликасы Қаржы нарығын дамыту және реттеу агенттігіне 15.03.2021 ж. 
микроқаржылық қызметті жүзеге асыруға рұқсат беретін №10.21.0019.Л ли-
цензиясының әрекетін тоқтату туралы ерікті түрде жүгінгенін хабарлайды.

4. «Востокцветмет» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі (Атқарушы ор-
ганның мекенжайы: Шығыс Қазақстан 
облысы, Өскемен қаласы, Александр 
Протозанов атындағы көше, 121) өз 
қатысушыларын Серіктестік Басқарма-
сының шешімі негізінде 2021 жылғы 12 
қарашада 11 сағат 00 минутта Шығыс 
Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, 
Александр Протозанов атындағы көше, 
121 мекенжайында Қазақстан Респуб-
ликасының «Жауапкершілігі шектеулі 
және қосымша жауапкершілігі бар 
серіктестіктер туралы» заңының 44-ба-
бына сәйкес, «Востокцветмет» ЖШС 
қатысушыларының кезекті (жылдық)  
жалпы жиналысының өткізілетіні тура-
лы ескертеді. 

Қатысушыларды тіркеу 2021 жылғы 
12 қарашада көрсетілген мекенжайда 9 
сағат 30 минуттан 10 сағат 45 минутқа 
дейін жүргізіледі. 

Жиналысқа қатысу құқығы бар қаты-
сушылардың тізімі 2021 жылғы 12 қара-

шаның 00 сағат 00 минуттағы жағдайы 
бойынша жасалады. 

Жиналысты өткізу, сырттай дауыс 
беру тәртібі Қазақстан Республикасы-
ның «Жауапкершілігі шектеулі және 
қосымша жауапкершілігі бар серікте-
стіктер туралы» заңының 47, 48-бапта-
рымен реттеледі. 

Күн тәртібіндегі мәселелер:
1. Серіктестіктің 2021 жылдың 

бірінші жартыжылдығының қаржылық 
есебін бекіту;  

2. Серіктестік қызметінің қорытын-
дысы бойынша таза табысты бөлу.

Бірінші жиналыста кворум жинал-
мауы себепті қайта жиналыс өткізу 
күні – 2021 жылғы 19 қараша, 11 сағат 
00 минут.

Серіктестік қатысушыларының ке-
зектен тыс жалпы жиналысының күн 
тәртібіндегі мәселелер бойынша ақпа-
ратпен (материалдармен) «Востокцвет-
мет» ЖШС-нің Атқарушы органы ор-
наласқан мекенжайда танысуға болады.

5. Ақмола облысы МАЭС-нің 05.10.2021 ж. ұйғарымымен «Тас инжини-
ринг» ЖШС-не, БСН 141040003857, қатысты оңалту рәсімдерін қолдану 
туралы №112-21-00/2347 азаматтық іс қозғалды. 

7. Ақмола облысы Жақсы ауданының әкімдігі Жақсы ауданының келесі 
мемлекеттік мекемелерін бірігу жолымен қайта ұйымдастыру туралы хабар-
лайды:

4) «Жақсы ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі», БСН: 130440019467, ин-
дексі 021000, Ақмола облысы, Жақсы а., Дружба к-сі 14, тел. 8 (716-35)79-0-84;

5) «Жақсы ауданының кәсіпкерлік бөлімі», БСН: 060140014569, индексі 
021000 Ақмола облысы, Жақсы а., Дружба к-сі 3, тел. 8 (716-35)21-0-71;

6) «Жақсы ауданының жер қатынастары бөлімі», БСН: 130440019318, 
индексі 021000, Ақмола облысы, Жақсы а., Дружба к-сі 14, тел.8 (716-35) 
22-0-11.

Қайта ұйымдастырылған заңды тұлғалардың құқықтары мен міндеттері 
жаңадан пайда болған заңды тұлға – «Жақсы ауданының ауыл шаруашылығы, 
жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесіне өтеді.

4) «Жақсы ауданының ішкі саясат бөлімі», БСН: 130440019318, индексі 
021000, Ақмола облысы, Жақсы а., Дружба к-сі 3, тел. 8 (716-35)21-5-44;

5) «Жақсы ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі», БСН: 
940540000805, индексі 021000, Ақмола облысы, Жақсы а., Дружба к-сі 14а, 
тел. 8 (716-35)22-3-31;

6) «Жақсы ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі», БСН: 
970240002473, индексі 021000, Ақмола облысы, Жақсы а., Дружба к-сі 3, тел. 
8 (716-35)21-4-72.

Қайта ұйымдастырылған заңды тұлғалардың құқықтары мен міндеттері 
жаңадан пайда болған заңды тұлға – «Жақсы ауданының ішкі саясат, мәдени-
ет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесіне өтеді.

1) «Жақсы ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы-
лар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі», БСН: 040440005656, индексі 
021000, Ақмола облысы, Жақсы а., Дружба к-сі 14, тел. 8 (716-35)22-2-75;

2) «Жақсы ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі», БСН: 
131040007035, индексі 021000, Ақмола облысы, Жақсы а., Дружба к-сі 3, тел. 
8 (716-35)21-0-56.

Қайта ұйымдастырылған заңды тұлғалардың құқықтары мен міндеттері 
жаңадан пайда болған заңды тұлға – «Жақсы ауданының тұрғын үй-комму-
налдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс, 
сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесіне өтеді.

Кредиторлардың талаптары осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 
жоғарыда көрсетілген мекенжайлар бойынша екі ай ішінде қабылданады.

10. «Grand Hotel «Tien-Shan» ЖШС (БСН 040340009794) жарғылық 
капиталының азайғаны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабар-
ландыру шыққаннан кейін 1 ай мерзімде мына мекенжайда қабылдана-
ды: ҚР, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Бөгенбай батыр көшесі, 115 үй.  
Тел.: 8 (727) 2449600. 

МҰРАГЕРЛІК
9. 20.07.2021 жылы қайтыс болған Муратова Аширкуль Индемесовна-

ның мүлкіне мұра ашылды. Мұрагерлер нотариус Муратов Абдукадирге 
мына мекенжай бойынша Түркістан қаласы, А. Сабырханов көшесі, тел. 
87029261636 хабарласу керек. 

Іс материалдары бойынша сот-
талған Н. Жаңақала аудандық пробация 
қыз метіне есепке тұрған, жазасының 
жартысын өтеген. Сотталған жағым-
ды жағынан мінезделеді, алкогольдік 
ішімдікке әуестігі жоқ, жазаны өтеу 
кезінде қоғамдық тәртіпке және иман-
дылыққа қол сұғатын әкімшілік құқық 

бұзушылық жасамаған, қайта қылмыс 
жасау фактілері орын алмаған. Жазасын 
өтеу кезінде сотталған сот жүктеген 
міндеттерді уақытылы орындап, тірке-
луге келіп, бақылаудан жасырынбай, 
өзінің түзелу жолына түскенін дәлел-
деген. 

Сот пробация қызметінің сотталған 

Н-ға қатысты бас бостандығын шектеу 
түріндегі жазасын өтеуден мерзімінен 
бұрын шартты түрде босату туралы 
қолдаухатын қанағаттандырды. Қаулы 
заңды күшіне енді.

Г.ӘБДІҒАЛИҚЫЗЫ,  
бас маман 

ПРОБАЦИЯ

ҰСЫНЫС 
ҚАНАҒАТТАНДЫРЫЛДЫ

Жаңақала аудандық соты  ҚР Қылмыстық кодексінің 293-бабы 3-бөлігі 2-тармағымен 
3 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығын шектеу жазасына сотталған Н-ға қатысты бас 

бостандығын шектеу түріндегі жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы 
пробация қызметінің қолдаухатын қарады. 
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ШЫТЫРМАН

БАЙҚАУҒА!

Бүгін де аспан жерге айналып 
түскендей ыстық болары анық. 
Арқан бойы көтерілген шартабаққа 
көз салған Райс Сапарұлы солай 
ойлады. Тамшы тамбағалы қа-
шан. Есікке таянғанда, есінен тарс 
шыққан бір жапырақ маскасын қолы-
на ұстап, жатын бөлмеден жұбайы 
асығыс шықты. Күнде осы. Осыны 
жанында алып жүруге үйренбей-ақ 
қойды. «Жер ортасына келгенде 
атың өлмесін, жас ортасына кел-
генде қатының өлмесін» деген қазе-
кеңнің мақалының мән-мағынасын 
жан жарынан айырылғанда ұққан 
бас тергеуші Шолпанды кездестірген 
тағдырына дән риза. Шығарда жаны 
басқа. Тіпті, тас құрсағын жібіткен 
балаларынан гөрі отағасының қа-
мын көп ойлайтын болып алған. 
Осы жұрттың екінші әйелді «жолдан 
қосылған» деп жазғыратыны да бар. 
Ал, мұнікі болса, жолыңа құрбанмын 
деп тұрады. Оған да шүкір. Бетпер-
дені алып жатып:

– Алмасам да болар еді. Гене-
ралға барам. Науқастанып қалыпты. 
Халін сұрап шығайын, – деуі мұң 
екен, әйелінің жүзіне үрей ұялап 
шыға келді.

– Әлгі атың өшкір індет емес пе? 
О не еткеніңіз? Ол сексеннің ішіндегі 
үлкен кісі ғой. Жұқтырып алсаңыз 
қайтесіз? 

– Қылмыспен күресіп шыныққан 
жүректі қайдағы бір қаңғыған вирус-
тан қорқады деп кім айтты? Жалпы, 
қорықпаған адамға бәле жоламай-
ды.

– Жоқ, Реке, «сақтансаң сақтар-
мын» деген бар. Маскаңызды шеш-
пеңіз. Бұл пәле майдай жұғады деп 
жатыр. Не ауру екен сұрап, анықтап 
білмедіңіз бе?

– Жүрегі. Ол кісінің бұрыннан 
жүрегі ауырады.

– Дегенмен, сақ болғаныңыз жөн.
– Қартайғанда жалғыз қалармын 

дейсің ғой.
– Әрине, қазақ атамыз «отыз ұлың 

болғанша, осырақ шалың бол  сын» 
деп не үшін айтып кеткен дейсіз...

– Иә, жалпы біздің ата-бабалары-
мыз философ болған ғой. Не айтса 
да, біліп, терең мағынамен айтқан. 
Әттең, қазіргі жастардың солардан 
алыстап кеткені өкінішті. Сөздің 
маңызын түсінбейді ғой. Жарайды. 
Мүмкін түскі асқа келе алмаспын.
Ана кісінің көңілін аулап, әңгімелесіп 
отырып қалармын.

Күн күшіне еніп барады. Соңғы 
жобамен салынған элита үйлердің 
ауласындағы жас ағаштар мен 
гүлдер қолдан суарылып күтілетін 
болғандықтан, жайқалып, көздің 
жауын алады. Көлігіне отырған 
тергеуші жүргізушісіне «саябақтағы 
көкжалдың үйіне» деп белгі берді. 
Жас жігіт бірден түсініп:

– Супермаркетке соғайын ба? – 
деді.

– Әрине, «Қазақстан» конягін ал, 
бал болса, қарарсың. Жеңгең дүкен-
нің балы да жаман емес деген.

– Мусихиндер балы. Иә, базар-
дағыдан супермаркеттегілер тәуір 
деп жатыр.

Өткен заманда салынған сая жай 
күннің ыстығы жетпейтін, желдің 
ызылы естілмейтін су жағасында-
ғы емен мен қайыңның ортасын-
да. Кеше кешкілік ескертіп қойған-
дықтан, отыз-қырықтардағы ашаң 
жүзді орта бойлы жігіт қарсы алып, 
алға түсті. Саяжай үйі екі қатар, 
бүгінгі үлгімен жабдықталған. Іші 
жарық, кең. Атшаптырым бөлмедегі 
ағаш кереует үстінде жатқан ірі де-
нелі генерал басын көтеріп, тұрудың 
қамын жасады. Ол кісінің бәйбіше-
сінің бұдан бірер жыл бұрын о дү-
ниелік болып кеткенін білетін Райс:

– Саушылықта болыңыз, – деп 
ресми амандасты да, – қозғалмай-ақ 

КӨКЖАЛ

қойыңыз. Жүрегіңіз ауырса, қозғал-
мағаныңыз дұрыс, – деп жанына 
жақындады.

– Көп рақмет! Райс, шынында 
қай жерім ауыратынын өзім де біл-
меймін. Маған тым жақындамаға-
ныңыз дұрыс. Маскаңызды да киіп 
отырыңыз.

– Дәрігерге көрінбедіңіз бе?
– Міне, жүр ғой дәрігер, – жаңағы 

есік ашқан жігітті көрсетті.
– Бұл сіздің балаңыз емес пе?
– Дәрігер де сол.
– О..онда сенімді қолда екенсіз. 

Тез сауығып кетесіз.
– Мықты болса, анасын алып 

қалар еді...
– Әке, ол кісінікі тіпті өзге ауру. 

Сіз...
– Менікі пандемия, солай ма?!
– Жоқ. Сіздікі қант диабеті, сосын 

жүрек...
– Жарар. Онда бізді оңаша қал-

дыр.
Бұрын келгенде жүзін бермей-

тін кәрі тарланның бұл жолы жағы 
суалып, сарғайған бет-әлпетіне, 
кіртиген көзіне, тарамыстанған арық 
қолына назар аударған Райс «сірә, 
науқасы жанына батқан болар» 
деп ойлады. Бұл жолы үстел үстіне 
қойылған коньякқа да көңіл аудар-
мады. Сәлден соң зорланғандай, 
қарлығыңқы үнмен:

– Ал, қалайсындар? – деді. – 
Қылмыс азайды ма, ашылып жатыр 
ма? Қалай жұмыс жасап жатырсы-
здар? Сіздер де онлайндасыздар 
ма? Милиция онлайнмен жұмыс 
жасай ала ма?! – деп сауалын түй-
дектете қойды.

– Полиция деңіз?
– Математикада әлгі бір ереже 

бар еді ғой «қосылғыштардың орны 
өзгергенімен, қосынды өзгермейді» 
деген. Есіңде ме?

– Иә, аты өзгергенмен, нәтижесі 
өзгермейді дейсіз ғой.

– Солай болып жүрмесін.
– Дұрыс айтасыз, аты өзгерген-

мен, заты өзгермейді ғой. Негізі сол 
сіздер салған сүрлеумен келеміз.

– Ол сүрлеу тозды ғой. Қазір жа-
һандану дәуірі. Солай емес пе?!

Кәрі тарлан кеудесін көтеріп, 
тіктеліп отырды. Райс оның шешіліп 
бір нәрсе айтқысы келіп отырғанын 
сезініп, құлағым сізде дегендей ықы-
лас білдірді.

– Сүрлеу дейсің. Ол сүрлеуді 
біздің алдымыздағылар салған еді. 
Біз сонымен жүрдік. Біздің уақыты-
мызда кісі өлімі деген ең маңызды 
қылмыс болып есептелетін. Белгісіз 
біреудің мәйіті табылса, тіптен ол 
көшеде жүрген қаңғыбас, қайыр-
шы болсын, бүкіл құқық қорғау ор-

гандары аяғынан тік тұратын. Ол 
қылмыс ашылмайынша, бізге күндіз 
күлкі, түнде ұйқы болмайтын. Бір-
біріміздің қанымызды теспей сорып, 
ешкімге тыныштық бермейтінбіз. Тап 
сол қылмыстың болғанына өзіміз 
кінәлідей, иығымыздағы погоны-
мызды біреу сыпырып алатындай 
аласұратынбыз. Осы күні сондай 
хал-ахуал бар ма?! Әлде кісі өліміне 
кірпіні басып кеткендей болып қа-
райтын болдыңдар ма?!

– Сауалыңыз өте орынды. Қазіргі 
хал-ахуалды өзіңіз біліп, өзіңіз жауап 
беріп отырсыз.

– Иә, теледидар көріп отырмын, 
телефонды оқып отырмын. Сол 
жағдайды білген соң, өзі дімкәс 
жүрегім ауырған үстіне ауырады.

– Енді өзіңіз білесіз, бір қоғам-
дық формациядан екінші қоғамдық 
формацияға өту кезеңдерін ба-
сынан кешірген адамдар ең ауыр 
психологиялық күйзелістен өтіп, сан 
құбылған заманның ұрымтал тұ-
сын тап баса алмай, әуре сарсаңға 
түседі. Біз сондай өткелдерден 
титықтаған жолаушы тәріздіміз. Иә, 
қазіргі кезде ауыр қылмыс көбейді. 
Жасыратыны жоқ, оған кеңес ке-
зеңіндей сергектікпен селт етпей, 
салғырттықпен үйреншікті нәрсе деп 
қарайтын болдық. Әйтсе де, оның 
себеп-салдарын ашу мақсатында 
тергеу жұмыстары жүріп жатыр. 
Қылмыс кеш болса да ашылып, қыл-
мыс жасаушылар жазасын алады.

– Сонда, қылмыс толық ашылып, 
қоғамда толық әділдік орнайды деп 
айтпақшымысыз?!

– Меніңше, бұл екеуі екі бағыт-
тағы нәрсе. Тек қана қылмыс ашу-
мен қоғамда әділдік орнайды деп 
айту қиын.

– Ал, сіздіңше, қылмыс неден бо-
лады? Әділетсіздіктен болмай ма?!

– Әрине, бірақ оны зерттеу керек.
– Ол түсінікті. Зерттемей-ақ, кез 

келген қылмыстың мотиві неде жа-
тыр деп ойлайсыз?

– Әділетсіздікте.

– Міне, мәселе қайда жатыр. Кез 
келген қылмыстың түп-тегі – әділет-
сіздікте. Қоғамда орнаған әділет-
сіздікте.

– Демек, қылмысты болдырмау 
үшін немен күресу керек?!

– Әділетсіздікпен. 
Райс өзін қатал мұғалімнің ал-

ма?! Міне, қазіргі өмір осынысымен 
қауіпті. Біз тәрбиеден кемшілік жі-
бердік, адамдар тек қана өзін сүюге, 
арсыздыққа, тойымсыздыққа, тоғы-
шарлыққа, бюрократтыққа бой ал-
дырып алды. Айтпақшы, қазіргілерді 
бюрократ дейді. Бюрократ емес, 
олар да өркөкірек. Өздерінен басқа-
ны ойламайды. Көрмейді. Естімейді.

 Кезінде «көкжал» атанған атақты 
із кесушінің бұл сөздері Райстың 
құлағына өсиеттей, өзіңнен кейін-
гілерге сен жеткіз деп айтқандай 
сезіліп, жүрегі суынды.

«Еее, сіздей басы ашық шын-
дықты басып-басып айтатын азулы 
абыздар қалмай бара жатқанда, 
әділдік туралы сөзді әріден қозғау 
да мін» деп ойлады. Кәрі көкжал 
шаршады ма, қалғып кетті. Тұла бо-
йын ауырлық басып, орнынан әрең 
көтерілген Райс қарттың суалып, 
сарғылт тартқан өңіне тесіле қарады 
да, басын иіп, қош айтысты. 

 Көше бұрынғыша күйіп тұрды. 

* * *
Көлігіне отыра бергенде қалта 

телефоны дыз етті. Тергеу басқар-
масының полковнигі ресми түрде 
амандасты да:

– Жолдас генерал, бір бойжет-
кеннің із-түзсіз жоғалғанына үш күн 
болыпты. Ең бірінші жігіті келіп арыз 
берген. Бүгін анасы келді.

– Үш күннен бері іздемеген бе?
– Келеді деп үміттенген. 
– Енді айналысыңдар.
Райстың есіне көкжалдың «тәр-

биеден» деген сөзі түсті. Шынында, 
осы күні жастар ата-аналарына ес-
кертпей, беталды құла түзде жүре 
береді. Өзі би, өзі қожа. Ата-анасына 
айтпай, бірнеше жыл бойы жоғалып, 
тұрмысқа шығып кеткен қыз қан-
шама? Отау құрып, балалы болған 
соң табылған жігіттер қаншама? 
Ал оларды іздеп, зар қақсап жүрген 
ата-аналары қаншама?! Бәрінің 
суреттері, арыздары құқыққорғау 
органдарында қаттаулы. Олардың 
қылуасын неге жоруға болады. Бұл 
да жаңағы қарт із кесуші айтқан 
өзімшілдіктің әсері ме? 

Кәрі тарланның сөзінен кеудесін 
зіл басып, оңала алмай келеді. 
Жаңа заман лебін бірден қабылдай 
алмаған, әлі де қабылдап үлгер-
меген, солай болса да, сол заман-
ның ығына еніп, соның сойылын 
соғып кеткенін бажайлай алмай 
қалғандардың бірі өзі. Әуелгіде 
бәрі түрпідей тиген. Бара-бара еті 
өліп, бай мен жарлысына, базары 
мен супермаркетіне, түрлі маркалы 
көліктеріне, элиталық үйлеріне, ой-
ын-сауық орталықтарына, түрлі-түсті 
су бұрқақтары мен неон шамдарына 
– бәрі-бәріне үйрене бастаған. Сол 
тәрізді, уақыт өткен сайын кісі өлімі, 
кісі жоғалуы, бала зорлануы тәрізді 
қылмыс түрлеріне де таң қалудан 
қалған. Адам тозаққа да үйренеді 
деген рас екен-ау....

 Осы кезге дейін қарамағындағы-
лардың қаққанда қанын, соққанда 
сөлін шығарып, «қылмысты аша ал-
майсыңдар, алдын алмайсыңдар» 
деп тықақтайтыны есіне түсті. Енді 
қалай? Сонда не деуім керек? Олар-
ды тәрбиелеңдер деуім керек пе? 
Жалпы, бұл құқық қорғау органдары 
айналысатын іс пе? Қаны бұзылған 
залымды қайта тәрбиелеу мүмкін 
бе? Олардың қаншасы абақтыда? 
Ол жақтан түзеліп шығып жатыр ма? 
Керісінше, жамауына жамау қосып, 
бұзылып шығып жатыр ма, оны да 
кім зерттеп жатыр дейсіз... 

Ал енді жоғалған қызды табу 
керек...

(шығарманың толық нұсқасын 
zanmedia.kz сайтынан оқи ала-
сыздар) 

Зияш ТЕЛЕУОВА,
журналист-жазушы, 

аудармашы

дында сабаққа жауап беріп тұрған 
шәкірттей сезінді. Іштей «енді неге 
әділет орнатпайсың дейтін болар» 
деп қысылды. Бірақ, өңі сәл жіпсіп, 
қызыл шырай енген генерал ол са-
уалды қоймады. Жеңіл тыныстап, 
терезеден төніп тұрған қайыңның 
жапырағына көз салды.

– Солай, – деді, – әділетсіздік көп 
болса, қылмыс та көп болады. Ал 
әділеттілікті орнату сіздердің қолдан 
келмейді.

– Қатал заң керек, – деді тергеу-
ші генерал қарап отырған терезеге 
бұрылып.

– Жоқ. Ол дұрыс емес. Сталин 
қатаң заң шығарып, елдің қаймағын 
қырып тастаған жоқ па?! Адамның 
сана-сезімін жетілдіретін тәрбие 
керек. Сол тәрбие арқылы адам өзі 
өмір сүріп отырған ортаға, заңға, 
адамға, өзге көзбен қарауды үйренуі 
керек. Өзімшілдіктен жеру керек. 
Адамды бағалай білуді үйренуі ке-
рек.

– Солайы солай ғой. Бірақ өмірде 
түрлі жағдайлар болады. Адамдар 
соның қысымына шыдамайды. 
Қиындықтарды жеңе алмайды.

– Демек, жеңуге тәрбиелей ал-
май отырмыз деген сөз.

Райс сәл қобалжып, кібіртіктеп 
қалды. 

– Сіз сияқты мен де екі дәуірдің 
жемісін де, жеңісін де, жеңілісін де 
көрдім. Мен де көбі неге олай, неге 
бұлай деген сауалдарға жауап іздеп 
қиналамын. Мысалы, қазір жол-көлік 
оқиғасы бұрынғы кездердегіден екі-
үш есе өсті. Бұл жоқшылықтан бо-
лып жатыр ма? Жол-көлік оқиғасын 
жасаушылар қымбат джиптердің 
рөлінде отырғандар.

– Ал, мен сіздің бұл сауалыңыз-
дың жауабын тауып берем. Өр-
көкіректік! Ол екеуі жолға таласып, 
бір-біріне жол бермейді. Сосын 
өркөкіректік екеуінің де түбіне же-
теді. Кімді соттайсыз?! Кім кінәлі?! 
Өркөкіректік! Соны соттайсыз. Сот-
таңыз!!!

– Мысалы, тұрмыстық қылмыс. 
Ері мен әйелі төбелесіп, ері әйелін 
өлтіріп алды. Немесе әйелі ерін өл-
тіріп алды. Қазір мұндай көп. Матри-
архат. Тағы да кім кінәлі? Ері әйелін 
тыңдамайды. Әйелі ерін тыңдамай-
ды. Ақыры ұрыстың аяғы төбелеске 
ұласады. Төбелестің ақыры өлімге 
ұласады. Кім кінәлі?! Өзімшілдік. 
Басқа кім кінәлі?! Ал сіздер болсаңы-
здар, тергеу жүргізіп, жауап алып, 
сараптамаға салып, шала сабыла-
сыңдар... Ақыры тірі қалған кінәлі 
болып шығады. Өлінің өзімшілдігі 
өзімен кетеді. Ал, кінә тәрбиеде ме? 
Әрине, тәрбиеде. Қазір шет елден 
көріп отырмыз, шет ел емес, мына 
тұрған Қазанда мектептің бұрынғы 
шәкірті жазықсыз оқушыларды атып, 
қырып тастады емес пе?! Әлімсақта 
оны осы мектепте оқып жүргенде 
мұғалімдер шеттетті-міс. Ау, сол 
мұғалімдерді тауып алып, солардан 
өшіңді алмаймысың. Жазықсыз 
жандарда нең бар?! Себебі, оның 
кеудесін тек қана өзін сүйетін өр-
көкіректіктің уы жайлап алған. Сол 
у өн бойын улап, көзіне дейін шел 
басып кеткен. Ол тек өзін ғана ой-
лап, өзгелерге өлім уын шашқан улы 
жылан. Ондай улы жыландардың кө-
шеде толып жүрмесіне кепілдік бар 


