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Атаулы әлеуметтік көмек – бұл кешенді көмек. 
Ол табысы аз отбасыларға, оның ішінде көп балалы 
отбасыларға қаржылай көмек берумен шектелмейді. 
Мұнда жұмыспен қамтуға көмектесу жағы да қарас
тырылған. Сондайақ, әлеуметтік қолдауды қажет 
ететін отбасыларды қолдау мақсатында – мемлекет
тік жәрдем ақы, әлеуметтік төлем, жұмыспен қамту 
шаралары мен салық салу кезіндегі жеңілдіктер 

Мемлекет пен аза-
маттардың арақа-
тынасы – күрделі 
мәселе. Тұрғындар 
түрлі салықтар мен 
алымдар төлейді, ал 
мемлекет сол алымдар 
есебінен азаматтар-
дың Ата Заңда бекітіл-
ген құқықтарын, 
қауіпсіздігін, білім, 
ем алуын және тағы 
басқаларды қамтама-
сыз етуі тиіс. Бірақ, 
бұл мәселе өзгере 
бастағандай. Мемлекет 
ең бірінші зейнетақы-
ны толықтай азамат-
тардың өз мойнына 
іліп қойды. Зейнетіңе 
өзің жинайсың, мемле-
кет бюджеттен ештеңе 
бөлмейді. Жақында 
медициналық көмек 
те соның кебін киді. 
Медициналық сақтан-
дыру қорына әрбір аза-
мат және әрбір жұмыс 
беруші жарна төлеуге 
көшті. Ал енді кезек 
автокөлік жолдарына 
да келіп жетті. Биыл-
дан бастап еліміздегі 
маңызды жолдардың 
бәрі дерлік  ақылы 
болмақ. 
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ЖАЛДАМАЛЫ ПӘТЕРДЕ ӨСКЕН БАЛА 
ЖАЛТАҚ 

БІЛІМІ МЕН БІЛІГІ ҮЙЛЕСКЕН 
МАМАНДАРДЫҢ БӘСІ БАСЫМ

2-бет

ЖАЗАНЫҢ ӘЛСІЗДІГІ 
ТҰРМЫСТЫҚ ЗОРЛЫҚТЫ 
ТОҚТАТУҒА КЕДЕРГІ
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Назгүл БАЙТУМАНОВА, «Отбасы банктің» 
қаржы кеңесшісі:

– Қазіргі таңда мемлекет тарапынан көп балалы 
отбасылардың тұрғын үй жағдайларын жақсарту 
мақсатында көптеген іс-шаралар ұйымдас тырылып 
жатыр. Көп балалы, тұрмысы төмен, мүмкіндігі 
шектеулі баласы бар немесе толық емес отбасы-
ларға тұрғын үй көмегі екі түрде беріледі. Біріншісі 
– сатып алу құқығынсыз жалдамалы пәтерлермен 
қамту. Екіншісі – 2% ипотекамен берілетін тұрғын 
үйлер. Алғашқысы әкімдіктің Тұрғын үй басқармасы 
арқылы іске асырылса, кейін гісі «Нұрлы жер» бағдар-
ламасының «Бақытты отбасы» атты бағыты бо-

Айжан МОЛДАҒАЛИЕВА, заңгер:
– Көп балалы отбасылар заң аясында үлкен қолдауға 

ие. Президент Жолдауында да мемлекетіміздің басты 
мәселесі – демографияны көбейту және көп балалы 
отбасыларға көмек көрсету екені айтылған. «Неке 
(ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» кодекстің 
1-бабына сәйкес, көп балалы отбасылардың тізіміне 
кәмелетке толмаған төрт және одан көп баласы бар 
(оның ішінде кәмелет жасқа толғаннан кейін білім беру 
ұйымдарын бітіргенге дейін (бірақ 23 жасқа толғанға 
дейін) орта, техникалық және кәсіптік, жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі оқу 
нысаны бойынша білім алатын балалары бар) отба-
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БАҒДАРЛАМА ТҰРҒЫН ҮЙ МӘСЕЛЕСІН ТОЛЫҚ ШЕШЕ АЛА МА? 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ 

МӘСЕЛЕОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

ЕЛІМІЗДЕ ТҰРМЫСЫ ТӨМЕН, КӨП БАЛАСЫ БАР ОТБАСЫЛАРДЫ ҚОЛДАУ МАҚ-
САТЫНДА ТҮРЛІ БАҒДАРЛАМА, ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК ЖҮЗЕГЕ АСУДА. РЕСМИ 
СТАТИСТИКАҒА СҮЙЕНСЕК, ҚАЗАҚСТАНДА КӨП БАЛАЛЫ 343 МЫҢ ОТБАСЫ БАР. 
ОЛАРДЫҢ ІШІНДЕ: ТӨРТ БАЛАЛЫ – 61 %, БЕС БАЛАЛЫ – 27 %, АЛТЫ БАЛАЛЫ – 
9%, ЖЕТІ ЖӘНЕ ОДАН КӨП БАЛАСЫ БАРЛАР – 3%-ДЫ ҚҰРАЙДЫ. АЛ ЕҢБЕК ЖӘНЕ 
ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ МӘЛІМЕТІНШЕ, 2021 ЖЫЛҒЫ 
1 НАУРЫЗДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША, 128,8 МЫҢ ОТБАСЫНДАҒЫ 649 МЫҢ 
АДАМҒА АТАУЛЫ ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК ТАҒАЙЫНДАЛҒАН.

қарастырылып отыр. Бұдан басқа, АӘК көрсетудің 
жаңа тетігін іске асыру шеңберінде еліміздің барлық 
өңірінде табысы аз отбасылардың мектеп жасына 
дейінгі балаларын әлеуметтік топтамамен қамтама
сыз ету бойынша жұмыстар да қолға алынған. 2021 
жылғы 1 наурызға дейін 1 жастан 6 жасқа дейінгі 
154,3 мың бала азықтүлік және тұрмыстық химия 
жиынтығымен қамтылған екен. 

Бірақ көп балалы отбасылардың көпшілігін қинай
тыны – баспана жайы. Иә, бұл тақырып кімді болсын 
мазалайтыны анық. Дегенмен, бір емес төрт, одан да 
көп баласы бар отбасылар үшін бұл күрмеуі қиын 
мәселе. Өйткені, пәтер иелері баласы көп отбасыларды 
қабылдай бермейді. Бала болғасын кішкентайлардың 
қимылқозғалысы көп, ал оны пәтер иелері жақтыр
майды. Одан бөлек пәтер ақысы да удай қымбат. 
Сондықтан көп балалы отбасылар аядай болса да, өз 
үйлері болғанын қалайды. Әрине, оны шешудің әр 
түрлі жолы бар: жеңілдікпен сатып алу, банктердің 
ипотека бағдарламалары, қызметтік тұрғын үй алу, 
мемлекеттік бағдарлама бойынша баспана алу немесе 
әкімдіктен азаматтардың жекелеген топтары үшін 
баспана алу. Бұған кез келген адамның жағдайы жете 
бермейді. 

Көп балалы отбасылар халықтың әлеуметтік 
тұрғыдан әлсіз тобына жататындықтан, тұрғын үй 
кезегіне есепке тұруға құқылы. 

ЖҮРГІЗУШІЛЕР – 
ЕКІНШІ МҰНАЙ МА?

сылар кіреді. Мемлекет тарапынан көп балалы отбасыларға жәрдемақылар, 
әлеуметтік төлемдер, жұмыспен қамту шаралары, салық салу жеңілдіктері 
қарастырылған.

Асхат АНАРҚҰЛОВ, 
Алматы қаласы, Алатау ауданы 
3-мамандандырылған 
өрт сөндіру бөлімінің бастығы: 

ТІЛСІЗ ЖАУДЫҢ 
«ТІЛІН» 

ТАУЫП КЕЛЕМІЗ

Статистикалық дерек -
тер көрсеткендей, Қа-
зақстандағы тұрғын үй 

тапшылығы 28 миллион шаршы 
метрді құрайды. Демек, кем де-
генде 400 мың отбасының жеке 
баспанасы жоқ. Ал көп балалы 
отбасылардың баспана мәселесі 
қалай шешілуде?

Өзгенің өмірін құтқаруға 
ұмтылатын өрт сөндірушілер 
үшін құтқару, көмектесу 
деген ұғым бірінші орында 
тұрады. Сондықтан тілсіз 
жаудың «тілін табуға» тыры-
сатын маман иелерінің қыз-
меті шын мәнінде оңай емес. 
Ендеше өрт сөндірушілердің 
бір күні қалай өтеді? Өрт 
өтіндегі өмір туралы ҚР 
ТЖМ Алматы қаласы, Ала-
тау ауданы ТЖМ ӨС және 
АҚЖҚ 3-МӨСБ бастығы, 
азаматтық қорғау майоры 
Асхат АНАРҚҰЛОВ айтып 
берді. йынша «Отбасы банк» арқылы жүзеге асырылып жатыр. Сатып алу құқығынсыз 

жалдамалы үйлер көп балалы, жағдайы төмен, мүгедек баласы бар, толық емес 
жергілікті әкімдікте кезекте тұрған отбасыларға беріледі. 
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Бүгінде полиция мен дәрігер-
лердің ковидпен күрестегі еңбегін 
көрген соң жөн-жосықсыз айтыла-
тын сын да кеми бастаған.  Әрине, 
батпандап кірген аурудың мысқыл-
дап шығатыны секілді, мамандықты 
жүрек қалауымен таңдап келме-
ген және оның ерекшелігін толық 
сезінбей, тек  күнкөріс көзі ретінде 
ғана қарастыратын адамдардың 
ой-санасын қысқа уақытта өзгерту 
оңай емес. Адам түзелмей, заман 
түзелмейтінін мемлекеттік және 
азаматтық қоғам институттары да 
мойындап, саланың кем-кетігін 
түзету үшін түрлі әдіс-амалдарды 
іздестіре бастады. Оны бұл салаға 
жетекші болып тағайындалған соң 
бір өзгеріс әкелуге тырысқан бас-
шылар мен олардың қосшылары да 
әрдайым ашық айтып жүр.  Деген-
мен, мамандықтың абыройын көтеру 
үшін арнайы мәртебе беріп, жеке заң 
шығару да жеткіліксіз болатынын 
және кәсіби мамандар тарапынан 
қолдау таппаған, жұртшылық талқы-
сынан өтпеген реформалардың да 
аяқсыз қалатынын уақыттың өзі 
дәлелдеп берді.

Ұлттық статистика бюросының 
ресми деректеріне қарағанда, 10 
мың адамға шаққанда тіркелген 
қылмыс саны 1991 жылы – 104, 

2001 жылы – 103, 2011 жылы – 
125, ал 2015 жылы – 221-ге дейін 
жетіп, кейінгі жылдары ғана біртін-
деп кеміп, былтыр – 87-ге түскен. 
Осыған қарамастан, қылмыстан 
келген материалдық шығын соңғы 
бесжылдықта 1,5 млрд-тан 46,7 млрд 
теңгеге ұлғайған.  

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев 
2019 жылғы Жолдауында: «По-
лицияның мемлекеттік күштік 
құрылымы бейнесі бірте-бірте өз-
геріп, қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
үшін азаматтарға қызмет көрсе-
тетін органға айналады. Полицейлер 
жұмысының тиімділігі полиция 
қызметінің беделді болуына бай-
ланысты. Ішкі істер министрлігін 
реформалауға алдағы үш жыл ішінде 
173 миллиард теңге бөлінеді. Бұл 
қаражат еңбекақыны көбейтуге, 
баспананы жалға алуға, халыққа 
қызмет көрсету қағидаты бойынша 
полицияның заманауи фронт-офис-
терін ашуға жұмсалады», – деген еді. 
Ал былтырғы Жолдауында: «Жұртқа 
жақын полиция» қағидаты бойын-
ша жергілікті полиция қызметінің 
мейлінше тұтас реформасын жасау 
қажеттігі пісіп-жетілді. Осыған орай 
учаскелік инспектордың рөліне баса 
мән берілетін болады. Учаскелік 
инспектордың мәртебесін заңнама 

ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

АДАМ ТҮЗЕЛМЕЙ, 
ЗАМАН ТҮЗЕЛМЕЙДІ

ПАЙЫМ

Бүгінгі сот реформасы татуластыру 
рәсімін қолдануды кеңейту мақсатында 
ауқымды жобаларды іске қосуда. Жалпы, 
«Медиация туралы» заңның 1-бабына 
сәйкес, егер Қазақстан Рес публикасының 
заңдарында өзгеше белгіленбесе, жеке және  
заңды тұлғалар қатысатын азаматтық, ең-
бек, отбасылық және өзге де құқықтық қа-
тынастардан туындайтын, сондай-ақ онша 
ауыр емес және ауырлығы орташа қылмы-
стар туралы, қылмыстық теріс қылықтар 
туралы істер бойынша қылмыстық сот ісін 
жүргізу барысында қаралатын даулар меди-
ация рәсімімен қаралады.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодексте келісім жасасу кезінде тараптарды 
медиация тәртібімен татуластыру рәсімі 
қарастырылмаған. Алайда іс жүзінде «Ме-
диация туралы» заң нормаларын қолдану 
әкімшілік сот ісін жүргізуде әкімшілік 
заңнама қағидаттарына қайшы келмейді 
және процеске қатысушылардың құқығын 
бұзбайды.

Соның ішінде, әкімшілік тәртіп бұ зу-
шылықтар бойынша істі келісіммен аяқтау 
ең алдымен тараптар үшін аса тиімді. От-
басында жанжал шығарып, оларға құр-
метсіздік көрсету, былапыт сөйлеп, қорлап 
тиiсу, кемсiту, үй тұрмысындағы заттарды 
бүлдiру және олардың тыныштығын бұзған-
дарға медиацияны қолдану мүмкіндігі бар. 

Яғни, ӘҚБтК-нің 64-бабының нормаларына 
сәйкес, ӘҚБтК-нің 73-бабында көзделген 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс 
жәбірленушінің өтініші бойынша қозғалып, 
әкімшілік құқық бұзушылық жасаған адам-
мен татуласуына байланысты қысқартылуы 
мүмкін. 

Ақтау қаласының мамандандырылған 
әкім шілік сотында жоғарыда көрсетілген 
әкімшілік істерді қарау барысында та-
раптар өзара татуласып, келісімге келіп 
жатады. Ондай істер медиация тәртібімен 
тоқтатылуда.

Әдетте, денсаулыққа қасақана жеңіл 
зиян келтіру, ұрып-соғу, отбасылық-тұр-
мыстық қатынастар аясындағы істерді 
бітімгершілікпен аяқтауға болады. Он-
дай даулар бойынша азаматтар уақытын, 
күш-қуатын, қаражатын шығындамай, 
дауды сотсыз да шеше алады. «Тәртіпке 
бағынған құл болмас», «Заңын сыйлаған ел 
озар» деген аталы сөздерді әр азамат ұста-
нып, өз елінің алға жылжуына үлес қосу 
үшін жеке басының тыныштығын басты 
орынға қойғаны абзал. Сонда ғана қоғамда 
тәртіп, әр шаңырақта шаттық, әр адамда 
даму болары сөзсіз.

Ернар ТҰРСЫНҚҰЛ,
Ақтау қаласының 

мамандандырылған әкімшілік 
сотының судьясы

«ЗАҢЫН СЫЙЛАҒАН 
ЕЛ ОЗАР»
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МЕДИАЦИЯДА ЖЕҢІЛГЕН ТАРАП 
БОЛМАЙДЫ 

Медиация – дауды соттан тыс шешудің тиімді тә
сілі. Медиа цияда «жеңген» және «жеңілген» тарап бол
майды. Сондықтан, тараптар арасында келіспеушілік 
болмау үшін және дауды тиімді шешу жолын табу үшін, 
медиаторға жүгіну ең тиімді және дұрыс шешім саналады. 
Медиаторға жүгіну қарымқатынасқа теріс әсерін 
тигізбейді. 

Медиация өткізілген уақытта тараптардың пікірі 
ескеріледі әрі бұл жеке сипатта, тараптарға бағытталған 
ресми емес рәсім. Ол тараптардың келісімі бойынша 
ерікті түрде өткізіледі. Тараптар медиацияның қай 
сатысында болса да, одан бас тартуға құқылы. Медиация 
барысында тараптар өзінің қажеттілігіне байланысты 

материалдық және процессуалдық құқықтарын пайдалана 
алады, талаптың көлемін ұлғайта немесе азайта алады 
және даудан (жанжалдан) бас тарта алады.  

Бұл рәсім уақыт пен қаржыны үнемдейді. Себебі, 
тараптар сот шығынына қаражат жұмсамайды, іске 
қатысу үшін маманды тартпайды (сараптама өткізу 
үшін), адвокаттар қызметіне ақы төлемейді. Шығын тек 
медиаторға сыйақы төлеумен шектеледі.  

Медиация рәсімі барысында барлық ақпарат құпия 
сақталады, оны тараптардың жазбаша рұқсатынсыз 
жариялауға болмайды. Тараптар және медиатордың 
сот отырысында бұл ақпараттарға сілтеме жасауға, 
сонымен қатар ақпаратты басқа жолмен таратуға 
құқығы жоқ. Бұл рәсім бүгінде біртіндеп соттардың 
күнделікті тәжірибесіне енді.          

Тараптар медиативті келісімге келген болса, ол 
өз шешімін жазбаша түрде бекіту қажет. Олар сотқа 

медиативті келісімді ұсынады, сот оны бекіткенге дейін 
тараптарға келісімді бекітудің процессуалдық салдарын 
түсіндіреді және егер ол заңға қайшы келмесе, кімнің 
болса да құқықтары мен заңды мүдделерін бұзбаса, 
онда сот дауды (жанжалды) медиация тәртібінде шешу 
туралы келісімді бекітеді және істі өндірістен қысқарту 
туралы ұйғарым шығарып, мемлекеттік бажды талап 
қоюшыға қайтарады.  

«Медиация туралы» заңның қабылданғанына биыл 
он жыл толды. Осы аралықта заң тиімділігін көрсетті. 
Сонымен бірге тараптар арасында адами және қыз
меттік қарымқатынасты сақтауға, соттағы іс қарау 
жүктемесін төмендетуге мүмкіндік береді.  

Гүлзия ХАМИТОВА,  
Май аудандық сотының судьясы

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ 

«Күніңді полиция мен дәрігерге түсірмесін» деген
ді халықтың аузынан жиі еститін едік. Алайда 

төтенше жағдай бұл екі мамандық иелеріне деген теріс 
көзқарасты өзгерткендей. 

Қай кезеңде болса да, іргелі ел болудың басты шарты татулық екені белгілі. 
Бұл ретте биыл туғанына 100 жыл толып отырған академик С.Зиманов 

«Қазақ құқығын бағалау тарихы туралы» еңбегінде  «Қазақ құқығы бойынша сот 
әділдігін іске асыру әділдік, халықтық және адамгершілік идеологиясына негізде-
леді және оның түп мақсаты дауласушы жақтарды татуластыру болып табылады» 
деп жазған. Расында да, дала заңына негізделген әрбір дау әу бастан-ақ билердің 
кесімімен бітімгерлікпен аяқталатын. Ол қылмыстық іс болса да, азаматтық не 
әкімшілік дау болса да, қос тарап қол алыспай, іс бітпейтін. 

Бүгінде әлемде үлкен өзгерістер 
орын алуда. Жаңалығы желмен жа-
рысқан жаһан жаңа тарихи кезеңнің, 
соны сүрлеудің табалдырығында тұр. 
Осыған сәйкес біз де өз сана-сезіміміз 
бен дүниетанымымыз ға сіңісті болып 
қалған ескі таптаурын қағидалар мен 
ұстанымдардан арылмасақ, дамыған ел-
дердің қатарына ілесе алмай қалуымыз 
мүмкін. Бұл турасында Елбасы Нұрсұл-
тан Назарбаев «Болашаққа бағдар: Руха-
ни жаңғыру» атты мақаласында кеңінен 
талдап, жұртшылыққа жете түсіндірген 
болатын.

Елбасы: «Қазіргі таңда жеке адам 
ғана емес, тұтас халықтың өзі бәсекелік 
қабілетін арттырса ғана табысқа жету-
ге мүмкіндік алады», – деп атап өтіп, 

өзгермелі дүниенің алдыңғы сапында 
жүру үшін бәсекеге қабілеттілік бірінші 
кезектегі мәселе болатынын қадап айт-
ты. Ал бәсекеге қабілеттілікті қалып-
тастырып, оны ұдайы арттырып отыру 
үшін білімнің атқаратын рөлі айрықша 
зор екені белгілі. Сондықтан да, еліміз-
де білімнің салтанат құруы – ешқандай 
дәлелдеуді қажет етпейтін теория.

Қазақта «Білімдінің жүзі жарық...» 
деген қанатты сөз бар. Егемендіктің 
елең- алаң кезінен бастап еліміз білім 
беру саласына ұдайы назар аударып 
келеді. Осы орайда, еліміздің білім беру 
жүйесінде оңтайлы өзгерістер енгізуде 
жоғары оқу орындары елеулі рөл атқа-
рады.

Жоғары оқу орындары тек білім 

ордасы ғана емес, олар – білім мен 
ғылымды капитализациялаудағы негізгі 
күш. Бүгінгідей жаһандану жағдайында 
мемлекет пен адам озық, бәсекеге сай 
болуы үшін, ең бірінші білім мен ғылым 
өркендеуі қажет. Баршамызға белгілі, 
ғылым мен техникалық прогресс күн 
өткен сайын әлемге өзіндік жаңашыл-
дығымен, инновациялық жаңа жобала-
рымен, заманауи технологиялық өзге-
рістерді алып келуімен ерекшеленуде. 
Кез келген технологиялық өзгеріс қай 
мемлекеттің болса да, экономикалық 
дамуына белгілі бір деңгейде серпіліс 
алып келері сөзсіз.

Ал ғылыми жаңашылдыққа ілесе 
алмаған мемлекеттің экономикалық 
дамуда қандай да бір қиыншылықтарға 

ҚАРА ШАҢЫРАҚ

БІЛІМІ МЕН БІЛІГІ ҮЙЛЕСКЕН 
МАМАНДАРДЫҢ БӘСІ БАСЫМ

арқылы арттырып, оның өнімді жұ-
мыс істеуіне мол мүмкіндік берген 
жөн. Ол азаматтар алдында таны-
мал, қолжетімді әрі беделді болуға, 
солардың құқықтарын қорғауға 
тиіс. Құқық қорғау органдары қыз-
меткерлерін жұртпен ашық әңгіме 
жүргізуге үйретудің маңызы зор. Бұл 
бағыт кадрларды даярлау және ірік-
теу жүйесінде басымдыққа айналуы 
қажет», – деп саладағы реформаның 
бағыт-бағдарын тағы бір пысықтап 
берді. 

Ұлттық статистика бюросының 
полиция органдарына респондент-
тердің сенімділік дәрежесін анықтау 
мақсатындағы зерттеуінде 44 па-
йызға жуығы «толық сенемін», 45,5 
пайызы «ішінара келісемін», 3,2 
пайызы «келіспеймін»;  7,4 пайы-
зы «ішінара келіспеймін» деген. 
Бір қызығы, «толық және ішінара 
келісемін» дегендердің ішінде ерлер 
басым болғанымен, «толық және 
ішінара келіспеймін» дегендердің 
ішінде әйелдердің үлесі басым. Ал 
жас ерекшелігі бойынша, 19 жасқа 
дейінгілер мен 60 жастан жоғарылар 
полицияға көбірек сенім артса, ең 
көп сенімсіздік білдіргендер 50-54 
жас аралығындағылар болып отыр. 

Сол сияқты полицияға толық 
сенім білдіргендердің ұлттық құра-
мына көз жүгіртсек, қазақтар 46,1 
пайыз, ұйғырлар 42,2 пайыз, орыстар 
39,6 пайыз, өзбектер 38,4 пайыз, 
украиндар 36 пайыз, басқа ұлттар 
38,5 пайызды құраған. 

Полиция қызметкерлерінің саны 
жағынан Қазақстан қазір әлемде 
алғашқы топтың ішінде жүр. Бір кез-
дері түрмедегілердің саны жағынан 
көшбасшы елдің бірі болған респу-
блика енді «Жұртқа жақын полиция-
сымен» елді таңғалдырып жатса, 
қанеки.   

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»

жар қын болашағына үлес қосу – әрбір 
саналы да білімді жастың басты па-
рызы болуы тиіс. «Білекті бірді жыға-
ды, білімді мыңды жығады» деген 
тәмсілдің бүгінде маңызы  зор. Ресми 
деректерге сүйенер болсақ, еліміздегі 
жас ғалымдар саны 60 пайызға артты. 
Жастарымыз болашақтың кілті сапалы 
білім мен ғылым екенін айқын түсініп 
келеді. 

Көрнекті ғалым, академик Қаныш 
Сәтпаевтың: «Ғалымға азық берер 
қайнар көзі кітап бетімен, лаборатория 
аумағымен ғана шектелмейді, өмірді 
танумен, еңбек адамының жасампаз ісін 
танумен кең өрісін табады»  деген сөзі 
де өміршеңдігін дәлелдеп келеді. 

Білікті кадрлар даярлауда және тех-
нологиялық дамыған елдердегі ғылыми 
жұмыс жүйесінде жоғары оқу орында-
ры маңызды рөл атқарады. Осы орайда, 
Қазақстанда педагогикалық кадрлар 
шоғырын дайындауға сүбелі үлес қосып 
келе жатқан Қыздар университетінің 
алатын орны ерекше. Оқу орнындағы 
Жаратылыстану институты – Қыз ПУ-

да алғаш ашылған білім ошақтары ның 
бірі. Институттың басты миссиясы – 
білім мен ғылымды дамытып, педагоги-
калық білім беру, белсенді азаматтық 
ұстанымы бар маман даярлау, қазақ 
халқының ұлттық дәстүрі мен әдет-ғұр-
пын сақтай отырып, білімді, ғылымды 
және инновацияларды интеграциялау 
үшін қолайлы жағдай жасау. Институт 
бакалавриат, магистратура және доктор-
антура деңгейі бойынша жоғары білікті 
кадрлар даярлайды.

Жаратылыстану институтында білім 
алудың артықшылығы ретінде жоға-
ры білікті профессор-оқытушылар 
құрамын, белсенді және инновация-
лық әдісті қолдану арқылы оқытуды, 
түлектердің жоғары сұранысын, екі 
дипломдық білім алу мүмкіндігін, ка-
дрларды бірлесіп даярлауға қатысатын 
ұйымдармен тығыз байланысын және 
университеттің елімізде тек арулар 
білім алатын дара оқу орны екендігін 
атап өтуге болады.

Жаңа мыңжылдықта білімі мен білі-
гі үйлескен мамандардың бәсі басым 
болмақ. Бұны уақыттың өзі айқындап 
отыр. Осынау ауқымды жауапкершілік-
ті абыроймен атқару – педагогтарға 
жүктелген мәртебелі міндет. Дамудың 
даңғыл жолына бағыт алған болашағы 
баянды елдің өрісі қашанда білікті де 
саналы ұрпағымен кеңеймек. Өскелең 
жасты еліміздің тұтқасы, қатарының 
көшбасшысы етіп тәрбиелеу ғасырға 
жуық үздіксіз кадр даярлап келе жатқан 
Қыздар университетінің басты бағдары, 
жол сілтер шамшырағы іспеттес. 

Әділхан МӘУИ,
Қазақ ұлттық қыздар 

педагогикалық университетінің 
профессоры, 

биология ғылымдарының
 докторы

Қоғамның зияткерлік әлеуетін іл
герілетуді жүзеге асыру педагог 

кадрларға тікелей байланысты. Бұл 
тұрғыда Қазақ ұлттық қыздар педагоги
калық университеті ғылым мен білімді 
өзара үйлестіріп, ғылыми зерттеу жұ
мыстарын ғылым мен технологияның 
жаңа нысандарына бағыттап жүргізу
ді басты мақсат етіп келе жатқанын 
ерекше атап өткен жөн. Білім мен 
ғылымды дамыту және ұлт ұстазы бо
лар қыздарға педагогикалық білім 
беру, белсенді азаматтық ұстанымы 
бар мамандар даярлау басты мис
сиясы болып табылатын оқу орнының 
бүгінгі жетістіктері мен іске асырып 
жатқан нәтижелі жұмыстары 80 жылға 
жуық тарихы бар білім ордасы ұжымы
ның білімі мен білігін байқатса керек.

тап болатынды ғын 
әлемдік  тәжіри -
бе жиі көрсетуде. 
Мемлекетіміздің 
ғы лыми жаңашыл-
дыққа ұмтылуына 
серпін берер күш 
– жастарымыз. Са-
насы сергек, жаңа 
технологияларды 
меңгерген өскелең 
ұрпақ Қазақстан ды 
бәсекеге қабілетті 
елдерінің сапы на 
қосуға үлес қоса-
тынына кәміл се-
німдіміз .  Халық 
се німі мен үмітін 
ақ  т ау,  ел ім і зд ің 
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– Ол үйлерді жекшелендіруге болмайды, бірақ, жанұялар балалары неше жасқа 
толса да, өздері үй сатып алғанша осы баспанада тұра береді. Дегенмен үйдің комму-
налдық төлемін алты айдан астам төлемесе немесе басқа мақсатты жұмыс тарға 
пайдаланса, үйді бүлдірсе немесе көршілері арызданса, басқа үй сатып алып, жалда-
малы үйді біреуге жалға берсе, үкімет үйді қайтарып ала алады. 

Ал «Отбасы банктің» «Бақытты отбасы» мемлекеттік бағдарламасы бойынша 
өтінімдерді қабылдау биылғы жылдың 12 сәуірінде басталды. Оған жоғарыда ай-

– Жуырда ғана көп балалы отбасыларға көмек 
беру тұрғысынан тиісті нормативтік-құқықтық 
актілерге өзгерістер енгізілді. Үй беру мәселесі 
бірінші кезекте «Тұрғын үй қатынастары тура-
лы» заңға байланысты реттеледі. Көп балалы 
отбасыларға (4 және одан көп балалы), «Алтын 
алқа», «Күміс алқа» иегерлеріне баспана бірінші 

Сауалнаманы дайындаған Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ

Назгүл БАЙТУМАНОВА, «Отбасы банктің» қаржы кеңесшісі: Айжан МОЛДАҒАЛИЕВА, заңгер:

тылғандай, әкімдік кезегінде тұрған келесі санаттағы азаматтардың қатысуына болады: көп балалы от-
басы, мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған отбасы және  толық емес отбасы (неке бұзылған сәттен 
бастап кемінде 3 жыл өтуі керек). Бұл бағдарлама бойынша отбасының бір мүшесіне шаққандағы табысы 3,1 
ең төменгі күн көріс деңгейінен (106 336,2 теңгеден) аспауы тиіс. Әкімдік кезегінде тұрғандар бұл әлеуметтік 
жоба арқылы сатып алатын үйдің құнының 10%-дық алғашқы жарнасын төлеп, қалғанын 2%-дық несиеге ала 
алады. Несие сомасы Алматы қаласы бойынша 15 миллион теңгеден аспауы керек және үйді бірінші нарықтан 
(жаңа үйлер) немесе екінші нарықтан сатып алуға болады. Ескере кететін жағдай, мемлекеттік бағдарла-
маларға тек бір рет және тек бір бағыты бойынша қатысуға болады.

БАҒДАРЛАМА ТҰРҒЫН ҮЙ МӘСЕЛЕСІН ТОЛЫҚ ШЕШЕ АЛА МА?
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кезекте беріледі. «ҚР мемлекеттік наградалары туралы» заңының 36-ба-
бына сәйкес, «Алтын алқамен» наградталған немесе бұрын «Батыр ана» 
атағын алған көп балалы аналар белгіленген нормалар бойынша тұрғын 
үй алаңымен бірінші кезекте қамтамасыз етіледі. Мұның өзі мемлекет-
тің көп балалы жанұялардың әлеуметтік мәселелерді шешуге түбегейлі 
бет бұрғанын көрсетеді.

ЖАЗАНЫҢ ӘЛСІЗДІГІ ТҰРМЫСТЫҚ 
ЗОРЛЫҚТЫ ТОҚТАТУҒА КЕДЕРГІ

Тұрмыстық зорлық-зом-
былыққа тосқауыл болмай 
тұр. Биыл жуан жұдырықтан 
жәбір көріп, көмек сұраған-
дардың қатары былтырға қа-
рағанда екі есе көбейген. Сол 
үшін құқық қорғаушылар 
әлімжеттікті азайтудың тетік-
терін қарастырып, кешенді 
жұмыс жүргізбесе, агрессор-
ларды азайту мүмкін еместі-
гін айтады. Жақында психо-
логтар, құқыққорғаушылар 
мен арнайы мамандардан 
құралған топ отбасынан 
береке кеткен бірнеше отбасы 
мүшелерін шақырып, ортақ 
шешімге келуге тырысты.

«Отбасы мәселесі – ортақ құпия» 
деп санайтын біздің қоғамда көрген 
қорлығын ашып айтуға арланатындар 
көп. Айтқысы келгендер үйдегі агрес-
сордың айбатынан сескенеді. Бізде 
күйеуінен теперіш көргендер тағдырға 
мойынсынып, өзекті өртеген өкінішпен 
өмір бойы қалуға даяр. Оның соңы 
қоғамдағы талай отбасында тұрмыстық 
зорлық-зомбылықтың орнауына түрт-
кі болады. Әке-шешенің айғай-шуы, 
ұрыс-керісі қалыпты жағдайға айналса, 
бала өскенде осы көріністі өзі де қайта-
лауы мүмкін. Қызымыз жасық, ұлымыз 
ұр да жық болып өспес үшін, агрессор-
лардың әрекетіне әзірден тоқтау салуға 
әйелдер батылдығы  барынша қажет. 

Алғашында «сүйдім-күйдім» деген 
Бағым жолдасынан экономикалық, 
одан кейін психологиялық қысым көре 
бастаған. Екі баланы дүниеге әкелген 
соң, үйдегі жарына жұдырық сілтеуге 
көшкен күйеуі отбасының тынышын 
кетірген. «Бірінші некемнен бір балам 
бар. Алғашқы кезде отбасымыздағы 
кикілжіңнің басты себебі сол балаға 
келіп тіреле беретін. Үйленетін кезде 
ешқандай қарсылығы болмаған жолда-
сымның артынша тез өзгеруін өзім де 
түсінбей жүрдім. Өз қанынан тараған 
балаларына бөлек, ал бірінші балама 
көзқарасы басқа. Туған-туыс пен дос- 
жаранның ортасында бірінші баламды 
бірге алып жүруге үзілді-кесілді қар-
сы. Қазір декретте отырғандықтан, 
оның айтқанын істеп, айдауына жүруге 
мәжбүрмін. Ол осындай шарасыз-
дығымды бетіме басып, күн сайын қол 
көтеретінді шығарды», – дейді Бағым. 
Мемлекеттік қызметте тәп-тәуір қыз-
мет жасайтын жолдасы отбасын құрып, 

Индустрия және инфрақұрылым-
дық даму министрлігінің мәліметіне 
сүйенсек, республика бойынша баспа-
на кезегінде 487 756 адам тұр. Оның 
ішінде 216 мыңнан астамы – әлеуметтік 
жағынан аз қамтылғандар. Соның ішін-
де 28 126 көп балалы ана бар екен. 

Естеріңізде болса, Елбасы Нұрсұл-
тан Назарбаев Nur Otan партиясының 
XVIII сьезінде көп балалы отбасы мен 
жұмыс істейтін жастарды тұрғын үй-
мен қамтамасыз ету бойынша нақты 
тапсыр ма берген болатын. Нәтиже-
сінде көп балалы отбасыларды жалға 
берілетін тұрғын үймен қамтамасыз ету 
мақсатында «Нұрлы жер» бағдарлама-
сы бойынша жыл сайын 50 млрд теңге 
қаражат бөлініп, жылына кемінде 6 мың 
пәтер тапсыру қолға алынған болатын. 
Сондай-ақ, көп балалы отбасылар-
ды қолдау шараларын күшейту үшін 
«Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 

материалдық жағдайын түзеп алғаннан 
кейін әйеліне мін артудан қолы тимей-
тін болыпты. Қазір ортақ мүлікті өз 
атына аударып, ажырасуға ұсыныс жа-
саған. Бәрінен қорқыныштысы, мұндай 
шартына келісім бермейтінін айтқан 
сайын жұдырықтың астына қалатын 
Бағымның аянышты халіне үш бірдей 
баласы күн сайын куә болуда.

«Отбасында  тұрмыстық  зор -
лық-зомбылықтан жанұяның басқа мү-
шелері де зардап шегеді. Мысалы, осы 
оқиғада әйелмен бірге үш бала пси-
хологиялық зардап шегіп жатыр. Сол 
үшін отбасы мәселесін адамдардың 
өзіне қалдырмай, кешенді түрде көмек-
тесе отырып, қоғамдағы зорлық-зом-
былыққа тосқауыл қою керек. Бүгін 
жыл басынан бері 102-ге бірнеше рет 
қоңырау шалған отбасыларды шақы-
рып, сол кездесуде осы проблеманың 
түйінін тарқатып, мәселенің мәнісін 
ашуға, отбасында ұрыс-керістің үнемі 
орын алуының себебін іздеп, түбіне 
жетуге тырысып жатырмыз. Отба-
сылық психологтар екі тараппен бірге 
жұмыс жасайды. Қоғамның назарына 
зорлық көрген адам емес, зорлық көр-
сеткен адамның қысылуы керек екенін 
ұғындыру керек», – дейді Нұр-Сұлтан 

қаласы Полиция департаменті жер-
гілікті полиция қызметі басқармасы 
әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау 
бөлімінің аға инспекторы Гүлмира 
Шрахметова.

Өкінішке қарай, ажырасумен іс 
бітетіндей көрінгенімен, бұрынғы жа-
рының бостандығына мойынсынғысы 
келмейтіндер көп. Сот арқылы жолы 
екіге айырылғаннан кейін бұрынғы 
жарының қыр соңынан қалмай, соңы 
қастандықпен аяқталатын оқиғалар 
соңғы жылдары жиі болуда. Осындай 
орны толмас өкінішке жол бермес үшін, 
отбасында зорлық көріп жүргендер ау-
руын жасырмай, мамандардың кеңесіне 
көбірек жүгінгені абзал. Осылай деген 
Гүлмира Шрахметова жыл басынан 
бері «Рухани қоғам әлемі» қоғамдық 
қорының отбасылық психологтарына 
жүгінген 63 ерлі-зайыпты өз отбасын 
аман сақтап қалған. Ажырасқан күннің 
өзінде ауыртпалығын тигізбей, қа-
рым-қатынасын сақтап ажырасқандар 
да бар. Мұндай жағдайда адам өлімімен 
аяқталатын қайғылы жағдайдың алдын 
алып, тығырықтан шығудың жолын 
көрсетуге болады. 

Екіншіден, заңдағы осалдық та от-
басында болатын зорлық-зомбылықтың 

болмағанда қайтеді?»,–  дейді Гүлмира 
Шрахметова.

Отбасында зорлық-зомбылық 
орын алған жағдайда қорғау нұсқа-
масы жасалып, агрессордың 30 тәулік 
бойы жақындауына тыйым салына-
ды. Зардап шеккен адамның еркінен 
тыс аңдуға, қорқытуға, сөйлесуге, 
смс-пен тілдесуге болмайды. Бұл 
талап орындалмаса, ескерту беріледі 
немесе 5 күнге қамалады. Ал бес 
күннен кейін отбасына оралған кей-
бір жанжалқойлар жарына еселеп 
жұдырық жұмсауы мүмкін. Жуыр-
да ғана Алматы облысында болған 
оқиға – соның айқын дәлелі. Елуге 
келгенше ерінен таяқ жеудің салда-
ры әйелдің қылмыс жасауына түрткі 
болған. Қылмыс орын алған күні де 
араққа сылқия тойған күйеуі ұйқыда 
жатқан әйелін сабап, пышақ алып 
жүгірген. Өз жанын аман сақтап қа-
луға тырысқан әйелдің ендігі өмірі 
тар қапаста өтуі мүмкін. Отбасында 
талай жылдан бері таяқ жеген әйел 
алдағы өмірінде де бақытты ғұмыр 
кеше ала ма? Рас, осыған ұқсас орны 
толмас оқиғаның талайының алдын 
ала алмадық. Неге? Осындай сауал-
ды Нұр-Сұлтан қалалық Полиция 

әкімшілік жауапкершілікке, ауыр және 
аса ауыр жарақат салса, қылмыстық 
жауапкершілікке тартылады. Пышақ 
салып, оның ішкі мүшелеріне залал ти-
гізсе аса ауыр қылмыс, ұрып-соғу, бірақ 
дененің ешбір жері сынбаса, жеңіл 
дәрежеге жатады. Ауыр қылмысқа бі-
раз жеріне дене жарақатын келтіру, 20 
күннен астам ауруханада жату кіреді. 
Ол сот-медициналық сараптама қоры-
тындысымен шығарылады. Ал осындай 
отбасылардың жағдайын көре тұрып, 
жұмыс жүргізбеген инспекторлар жа-
уапкершілікке тартылады. Ол ескерту, 
сөгіс, қатаң сөгіс, жұмыстан босатуға 
дейін барады», – дейді Азамат Сапар-
ханұлы. 

Тәртіптік жауапкершілік тұрмыс-
тағы зорлық-зомбылыққа түбегейлі 
тосқауыл болмайды. Өйткені, тұрмыс-
тық зорлық-зомбылық – қылмыстық 
іс емес. Әйелдерді жыныстық зор-
лық-зомбылықтан қорғауға арналған 
«НемолчиKZ» қозғалысының негізін 
қалаушы Дина Смаилова бұрын қоңы-
раулардың 60-70 пайызы сексуалдық 
зорлық-зомбылық болса, қазір 80 пайы-
зы тұрмыстық зорлық-зомбылық екенін 
айтады. 

Жадыра МҮСІЛІМ 

жүйесі арқылы жылдық 2-3 пайызбен 
тұрғын үй қарызын берудің жеңілдік 
тетіктері де әзірленген еді. 

Ал «Сындарлы қоғамдық диалог – 
Қазақстанның тұрақтылығы мен өркен-
деуінің негізі» атты Қазақстан халқына 
арнаған Жолдауында Мемлекет бас-
шысы Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде 
отбасы табысының түрлі деңгейлеріне 
сәйкес келетін бірыңғай тұрғын үй 
саясатын әзірлеуді тапсырған еді. Ке-
зекте тұрған аз қамтылған көп балалы 
отбасыларға баспана беру мәселесін 
үш жыл ішінде шешу қажет, ал баспана 
сатып алуға жағдайы жоқ азаматтарға 
әлеуметтік жалға алу тәртібімен қоныс-
тану үшін мүмкіндік беру керектігін 
де айтып өткен. Аталған тапсырмалар-
дан кейін «Нұрлы жер» бағдарлама-
сы аясында көп балалы отбасыларға 
жалдамалы пәтер беру басталды. Бұл 
жердегі басты шарттың бірі: сатып алу 
құқығынсыз берілген арендалық үйде 
көп балалы отбасылардың мүшелері 

ғана, яғни әке-шешесі мен балалары 
тіркеуде тұрып, өмір сүруі тиіс. Басқа 
туыс, бөтен адамдар тұра алмайды. Ба-
лалары 18 жасқа толып, көп балалы от-
басы мәртебесінен айырылса да, олар-
дан ешкім үйді тартып алмайды. Бұл 
сатып алу құқығынсыз жалға берілетін 

үй болғандықтан, өздері жеке үй алған-
ша тұра береді. Ал, бағасы – Қазақстан 
бойынша шаршы метрі 115 теңге, яғни, 
60 шаршы метр үй алса, айына 6500 
теңге шамасындағы ақысын төлейді 
екен. Бұл – біздің елімізде жүзеге асып 
жатқан игі бастамалар.

Интернет парақшаларындағы ақпа-
раттарға сүйенсек, Францияда көп ба-
лалы отбасын қолдау және жәрдемдесу 
мақсатында 1921 жылы қабылданған 
«Үлкен отбасы» мемлекеттік бағдарла-
масы әлі күнге дейін табысты жұмыс 
істеп тұр. Ал Біріккен Араб Әмірліктері 
болса, шаңырақ көтерген жас отбасына 
елдің неке қорынан 20 мың доллар өсім-
сіз несие және кішігірім вилла кілтін 
қоса тапсырады. 

Не десек те, Елбасының тапсыр-
масына сәйкес, 7 жылдың ішінде жыл 
сайын 6 мың жалдамалы пәтердің 
құрылысы жүргізіліп, 2025 жылға де-
йін 40 мыңнан астам жалдамалы пәтер 
салынады деген жоспар жүзеге асуда. 
Яғни, бүгінгі күні кезекте тұрған аз 
қамтамасыз етілген көп балалы отбасы-
лардың мәселесі толық шешілетін 
болады. Демек, алдағы уақытта қоныс 
тойын тойлайтын отбасылар қатары 
арта түспек.

Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ

ОҢ ҚАДАМ

ЖАЛДАМАЛЫ ПӘТЕРДЕ ӨСКЕН БАЛА ЖАЛТАҚ
(Соңы. Басы 1-бетте)

жолын кесуге кедергі. «Былай қарасаң, 
құқықбұзушылық бар, бірақ заңда 
көрініс таппаса, ешқандай жаза қол-
данудың реті келмейді. «Полиция не 
қарайды? Шара қолданбайды» деп сө-
геді. Бірақ, заңда көрсетілмеген шараны 
қолдануға біздің құқығымыз жоқ. Әре-
кет жасасақ, ол заңға қарсы болып са-
налады. Сол себепті, кері қайтарылған 
заң жобасынан көп үміт күтіп отырмыз. 
Шындығында, тұрмыстағы зорлық-зом-
былыққа қатысты жауапкер шілікті қа-
таңдату қажет. 2014 жылы қабылданған 
Қылмыстық, Әкімшілік кодекстерді із-
гілендіруде. Алайда қазір отба сындағы 
зорлық-зомбылық басқа қылмыстардың 
алдына түсіп кетті. Одан жалғыз әйел 
ғана емес, үйдегі ег де адамдар мен 
бала лар да зиян көріп жа тыр. Отбасын-
да озбырлықты көріп өс кен бала озбыр 

департаментінің жергілікті полиция 
қызметі басқарма бөлімінің бастығы 
Азамат Садықовқа қойған едік. 

«Мұндай оқиғалар орын алған 
жағдайда тікелей сол аумаққа жауапты 
учаскелік инспектор тәртіптік жауап-
кершілікке тартылады. Отбасындағы 
жанжал тек жетіспеушіліктен орын 
алмайды. Біреу тойып, біреу тоңып 
секіреді. Ішімдік, көзге шөп салуға 
байланысты да күн сайын ұрыс-керіс 
болатын отбасылар бар. Ал олар басын-
дағы қиындықты құқық қорғаушыларға 
айтпайды. Ар-намысы жібермейді. 
Қорғау нұсқамасын құлаққа ілмей, 
қайтадан құқықбұзушылық жасаса, 
тағы бір жылға дейін қорғау нұсқамасы 
беріліп, арақ ішпеу, әйелімен сөйлес-
пеу секілді ерекше талаптар қоямыз. 
Егер ол әйеліне жеңіл жарақат келтірсе, 
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Асхат АНАРҚҰЛОВ, 
Алматы қаласы, Алатау ауданы 3-мамандандырылған өрт сөндіру 
бөлімінің бастығы: 

«ТІЛСІЗ ЖАУДЫҢ «ТІЛІН» 
ТАУЫП КЕЛЕМІЗ»

– Асхат мырза, өрт сөндіру 
қызметі карантин кезінде өр-
шімесе, кеміген жоқ. Мұндай 
кезде жұмыс істеу қаншалықты 
қиын болды? 

– Карантин кезінде қиындық 
туындады деп айта алмаймын. 
Қауіпсіздік талаптарын сақтай 
отырып, жұмыс істедік. Залалсыз
дандыру жұмысы екі рет жүр
гізіледі. Жиналыстың барлығы 
онлайн өтіп жатыр. Жеке құрамда 
ауырған адам жоқ. Карантинге 
қарамастан, жұмысымыз бұрынғы 
режимде тынымсыз жалғасын 
тауып келеді. Дегенмен, карантин 
кезінде өрт санының азайғанын 
айтқан жөн. Бірақ жеке тұрғын 
үй секторында болатын өрт саны 
азаймай тұр. 

– Сіз басқарып отырған бө
лімшенің көлеміне қарамас тан 
қызыл жалынға оранған ау мақ
ты ауыздықтауға қауқары жете 
ме? Техникаларыңыз қаншалық
ты заманауи?

– Өрт сөндірушілердің жұ
мысы таңертеңгі 8.00ден баста
лады. Алдымен жеке құрамның 
сап түзеуі болады. Кезекшілікті 
тапсыру алдында барлық техника 
мен өрт сөндіру құралдары тек
серіледі. Саймандар кез келген 
уақытта жедел әрекетке дайын 
тұруы тиіс. Біздің бөлімде жалпы 
саны 98 адам, 8 техника және 3 
қызметтік көлік жұмыс істейді. 
Кезекшілікке 21 маман шығады. 
Өрттің көлеміне байланысты жеке 
құрам мен техника жұмылды
рылады. Мысалы, қоқыс жәшігі 
немесе автокөлік өртеніп жатса, 
4 адам көмекке шығады. Одан 
үлкен өрт болған жағдайда 4 тех
ника немесе одан да көп адам 
жұмылдырылады. 18 адам үлкен 
өрт болғанда шығады. Өрт сөн
діру көлігі екі санатқа бөлінеді: 
негізгі және қосалқы. Негізгіге су 
шашатын құрылғысы бар өрт сөн
діру көлігі жатады. Ал қосалқыға 
биік ғимараттарға көтерілетін 

баспалдағы бар көлік, адам тасы
малдайтын шағын автобус, тағы 
басқалары кіреді. Мысалы, егер 
өрт 3қабаттан жоғарыда болған 
жағдайда, арнайы баспалдағы бар 
техника оқиға орнына аттанады. 
Сондайақ, Алматы қаласының 
гарнизонына 30 жаңа техника 
келіп жатыр. Мамыр айында сол 
техниканы қабылдап аламыз. 
Қазіргі таңда жөндеуде тұрған 
техника жоқ. Барлығы сапта. Жыл 
басынан бері біздің ауданда 22 өрт 
шығу оқиғасы тіркелді. 

– Өрт сөндіруге аттанып 
бара жатқанда қорқыныш сезімі 
бола ма? Өйткені, тілсіз жау 
құр банын таңдап жатпайды 
ғой. 

– Қорқыныш сезімі болады. 
Өйткені, өрт кезінде түрлі жағдай 
орын алуы мүмкін. Әсіресе, адам
ның өмірін құтқара алмай қала
мын ба деп қорқасың. Сондықтан 
өрт сөндіру қызметкерлеріне қо
йылатын басты талаптың бірі 
– адамның психологиялық да
йын болуы. Екіншіден, өз үрейін 
жеңе білуі және дене шынықтыру 
дайындығы жоғары болуы қажет. 
Яғни, ол өртті көргенде, ештеңені 
ойламастан, тілсіз жауды ауыз
дықтауға кірісіп кету керек. Се
бебі, уақыт тапшы. Біздің бөлім
шеде қызметін атқару барысында 
қаза тапқан қызметкерлер жоқ. 
Осы қызметте жүргеніме он үш 
жыл толып отыр. Бүгінге дейін 
қайғылы жағдайдың орын алмаға
нына шүкір деймін. Ерекше есім
де қалған оқиғалардың бірі – 2011 
жылы 17 қазанда Алмалы ауда
нында жеке тұрғын үй секторында 
9 газ баллоны жарылып, өрттен 
5 адамды құтқарып қалған едік. 
Өрт сөндірушілер үшін бірінші 
міндет – адамдарды құтқару. Со
дан соң өртті ауыздықтайды. Біз 
өрт сөндіруді ерлікке баламаймыз. 
Тілсіз жаудан адамды құтқару 
әлдеқайда маңызды. Бұл – біздің 
жұмысымыз.

Кез келген заң адам мүддесіне, ел игілі
гіне бағытталып жазылады. Алаштың арда 
ұлы Әлихан Бөкейханов айтқандай «Заң адам 
пайдасына жазылады, адам заң үшін тумай
ды». Алайда, жеті рет өлшеп, бір рет кесілетін 
құқықтық құжаттардағы кемшілік тәжірибе 
барысында анықталатыны ешкімге жасырын 
емес. Өзіне жүктелген үдеден шықпаған, 
қоғамның қолдауына ие болмаған заңның ғұ
мыры қысқа. Заңдағы жетіспейтін тұстарды 
дер кезінде анықтау азаматтар құқығын әділ 
қорғауға жол ашады. Әділдік орнағанда ғана 
азаматтардың заңның пәрменіне, құзырлы 
органдардың әділдігіне көзі жетеді, сенімі ар
тады. Ендеше, Конституциялық Кеңестің бұл 
жұмысқа ерекше ден қойып, мән беруі орынды. 

АҚШ жазушысы Дейл Карнеги «Өз кем
шіліктерімізді көре білейік. Жетістікке жетудің 
басты жолы осы» дейді. Осы ретте заңдағы 
кемшілікті көріп қана қоймай, оны түзеуге 
қадам жасау, олқылыққа көз жұма қарамау 
маңызды. Өкінішке орай, Конституциялық 
Кеңестің міндетмүддесін түсінгенімен, бізде 
заңдағы шикіліктерді көрсетіп жүгінуге ынта 
аз. Қазақстан Конституциясында азаматтар
дың Конституциялық Кеңеске республика 
соттары арқылы жанама түрде жүгіну тетігі 
дәйектелген. Конституциялық бақылаудың 
қазақстандық моделі шоғырландырылған 
бақылаудың еуропалық моделіне мейлінше 
жақын. Алайда, тәжірибе көрсетіп отырғандай, 
бұл институттың қазіргі жұмыс істеу деңгейін 
өнімді деп айта алмаймыз. Олай дейтініміз, 
қазақстандық соттар құқықтық актілердің 
конституциялылығын тексеру жөнінде ұсыныс
тармен жиі жүгіне бермейді. Статистикалық 
деректерге қарап, оған нақты көз жеткізу қиын 
емес. Мәселен, соңғы 25 жыл ішінде Конститу
циялық Кеңеске соттардан 71 ұсыныс түсіпті. 
Кейінгі жылдардағы көрсеткіш тіпті төмен. 
Судьялар 2018 жылы 2 рет, 2019 жылы 1 рет 
жүгінсе, 2020 жылы қазылар тарапынан бір де 
бір ұсыныс түспеген. Өркениетті елдерді былай 
қойғанда, Қазақстан секілді Кеңес Одағының 
шекпенінен шыққан Молдовада 2019 жылы 
192, Әзербайжанда 12 рет Конституциялық 
Сотқа жүгіну дерегі тіркелген. 

Бұл біздің заңдарымыз мінсіз дегенді біл
дірмесе керек. Себебі, заман алға жылжып, 
қоғам ілгерілеген сайын құқықтық институт 
құралдары да ескіріп, жаңа тетіктерді талап 
ететінін тәжірибе көрсетіп отыр. Азаматтардың 
құқығы мен бостандығының бұзылуына кейбір 
жағдайда конституциялық талаптарға жауап 
бермейтін заңдардың қолданылуы түрткі болуы 
әбден мүмкін. Осы ретте мұндай келеңсіздік
тердің алдын алудың прогрессивті құралдары
ның бірі – конституциялық тексеріс. Тексеріс 
тек ұсынысқа негізделіп жасалатындықтан, 
бұл тұста соттардың белсенділігін арттыру өте 
өзекті болып отыр. 

Судьялардың Кеңеске аз жүгінуінің себебі 
неде? Жалпы, юрисдикциялы соттарға конс
титуциялық құқықты қорғаудың алдыңғы 
шебінде жүру міндеті жүктелген. Өйткені, бұл 
соттар, белгілі бір заңды қолдану барысында 
туындауы мүмкін конституциялық  мәселелер
мен  бетпебет келеді. Яғни, кемшілікті көрген 
соттардың тиісінше оны заңдық тұрғыдан 
шешу үшін Кеңес назарына ұсынуы да міндетті 
болуы тиіс. Бұл талаптың өз мәнінде орында
луы қарапайым судьялардың конституциялық 
емес болуы мүмкін нормативтік актілерді 
анықтау және Конституциялық Кеңеске алдын 
ала сұрау салу қабілеті мен дайындығына да 
байланысты екенін мойындауымыз керек. 
Көптеген посткеңестік елдерде, соның ішінде 

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ
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БАЛА ТАҒДЫРЫ –
БАСТЫ ОРЫНДА

Қазақстанда некенің бұзылуы жиілеп кеткен. Бүгін 
отбасы құрған жастардың уақыт өтпей ажырасуға 
тәуекел етуі – жақсылықтың нышаны емес. Сырт 
қарағанда, отбасының бұзылуы екі адамға ғана ортақ, 
ешкімнің араласуын қажет етпейтін мәселе секілді 
көрінуі мүмкін. Шын мәнінде, мұның салдары ауыр. Ең 
алдымен, ажырасу екі әулеттің арасына жік салады. 
Отау құрған жандардың арқасында туыс болып кеткен 
жандар бір сәтте бір-бірінің дұшпанына, қарсыласына 
айналады. Екіншіден, ажырасу өзара таласқа, дүниені 
бөлуге қатысты дүрдараздыққа алып келеді. Сонымен 
бірге, өз қалауларымен қосылған жандардың екіге кетуі 
соңдарынан ерген жастарға да жақсы үлгі болмаса 

керек. Бұл ажырасу жастарға қиындықтан  құтылудың, 
өз қалауымен өмір сүрудің, ешкімге бағынбай тірлік 
етудің құралындай болып көрінуі мүмкін.

Мұның барлығы негізгі мәселенің тек бергі жағы. 
Өкінішке қарай, ортақ баласы бар ерлі-зайыптылар да 
ажырасуға бел буып жатады. Ал бала ата-анасының 
ақылсыз шешімінің, өзімшілдігінің құрбаны болмауы 
керек. Кез келген ұрпақ әкесінің қамқорлығында, 
анасының мейіріміне шомылып өскісі келеді. Бұл 
– табиғи қажеттілік. Алайда ажырасқандар бала 
тағдырына көп көңіл аудара қоймайды. Неке бұзылған 
жағдайда баланың көбінесе анасында қалатыны белгілі. 
Мұны өз дегенін орындату, өз айтқанына көндіру үшін 
қолданатын келіншектер аз емес. Олар алимент 
төлеуді талап еткенімен, баланың әкесімен көрісуіне 
қарсы болып жатады. Осының кесірінен соттың 
да жүктемесі көбейіп, бір неке бұзудың соңы ортақ 

мүлікті бөлу, баланың тұрғылықты жерін анықтау, 
баланың кіммен тұратынын анықтау, алимент өндіру, 
баламен кездесу уақытын белгілеу секілді ұзын-
сонар сот істеріне жалғасады. Уақытының көп бөлігі 
соттасумен, күнкөріс үшін тынбай жұмыс істеумен 
өтіп жатқан әйелдің бала тәрбиесін қадағалауға 
кейде тіпті  мүмкіндігі де болмай жатады. Сондықтан, 
жақындарыңыз ажырасу туралы шешім қабылдағанда, 
ақыл қосуға, неке бұзудың теріс салдары барын айтып, 
дұрыс бағыт беруге тырысқан абзал. Бәлкім, сіз осы 
әрекетіңіз арқылы Қазақстандағы бір шаңырақты 
сақтап қалатын шығарсыз...

Құралай ДАРХАНОВА,
Алмалы аудандық сотының судьясы

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

МІНБЕР

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ 
ТЕКСЕРІС  ЗАҢСЫЗДЫҚТЫҢ 
ЖОЛЫН КЕСЕДІ

Конституция – азаматтардың құқығы мен бостандығына кепілдік беретін 
мемлекеттегі басты құжат. Ата Заңымыздың 1-бабында «Мемлекеттің ең 

қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары» 
деп көрсетілген. Конституциялық Кеңес мемлекеттiк орган ретiнде республи-
каның бүкiл аумағында Конституцияның жоғары тұруын қамтамасыз етедi. 
Сонымен бірге, Конституциялық Кеңес еліміздегі заңдарда кемшілік кетпеуіне, 
заңнамалардағы олқылықтан азаматтардың құқығы мен бостандығына нұқсан 
келмеуіне де жауапты. Ата Заңнан айнымау, оның талаптарының қатаң сақта-
луы – мемлекеттің өркениеттік дамуының бірден-бір жолы. 

Қазақстанда да юрисдикциялы соттардың 
заңның конституциялық еместігін қарау ісіне 
салғырттық танытатыны байқалады. Ал осы 
мақсатта құрылғандықтан, Конституциялық 
Кеңес бұл міндетті өз деңгейінде орындай 
алады. Сондықтан өзге елдер тәжірибесін не
гізге ала отырып, соттардың Конституциялық 
Кеңеске жүгіну тәртібін әлі де болса жетілдіре 
түсу керек. 

ҚР Конституциясының 13бабының 2бөлі
гіне сәйкес, әркiмнiң өз құқықтары мен бос
тандықтарын сот арқылы қорғауына құқығы 
бар. Егер сот заң немесе өзге де нормативтік 
құқықтық акт адамның және азаматтың Конс
титуцияда баянды етілген құқықтары мен 
бостандықтарына нұқсан келтіреді деп тап са, 
ол іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұруға және 
тараптардың өтініші бойынша не өз бастама
сы бойынша осы актіні конституциялық емес 
деп тану туралы ұсыныспен Конституциялық 
Кеңеске жүгінуге міндетті. Бұл үрдіс шетел 
тәжірибесінде кеңінен тараған. Венециялық 
комиссияның Қазақстан Республикасына бер
ген қорытындысында заңдар мен басқа да 
нор мативтік құқықтық актілердің конститу
ция лылығын бақылау қарқындылығын арт ты
ру арқылы адам құқықтарын қорғау тетіктері 
күшейтілетіні тиек етілген.

Сәйкесінше, комиссия заңдардың конс
ти туциялылығын тексеруге бастама жасау 
шең берін кеңейтуді ұсынуда. Себебі, шетел 
тәжі рибесі көрсеткендей, мұнда заңнамадағы 
олқы лыққа қатысты пікір білдіріп, ұсыныс айту 
тек сот судьяларымен шектелмейді. Өркени
етті елдерде азаматтарға да өздерінің құқығы 
мен бостандығын қозғайтын конституциялық 
шағым келтіруге мүмкіндік ұсынылған. Бұл 
институт шын мәнінде сапалы жұмыс істейді. 
Әрі азаматтардың құқығын қорғауда кедергі 
келтіретін кемшіліктерді дер кезінде анықтап, 
Конституциялық Кеңес назарына ұсынуға жол 
ашады. 

Ендеше, Венециялық комиссияның құқық
тық актілердің конституциялылығына баға беру 
бойынша Кеңеске жүгінетін субъектілер санын 
арттыру жөнінде берген кеңесі орынды. Шын
дығында, азаматтар құқығы мінсіз қорғалып, 
сапалы заңдар базасын қалыптастырғымыз кел
се, өркениетті елдер көшінен қалмай, құқықтық 
құжаттардағы кемкетікке қатысты ұсынысты 
Конституциялық Кеңес назарына жеткізу тетік
терін әлі де жетілдіре түскеніміз жөн.

Сәуле АХАНОВА,
Қазақстан Республикасының 

Конституциялық Кеңесі Аппаратының 
Құқықтық қамтамасыз ету және 

халықаралық ынтымақтастық бөлімінің 
бас кеңесшісі

Өзгенің 
өмірін 

құтқаруға 
ұмтылатын өрт 
сөндірушілер 
үшін  құтқару, 
көмектесу деген 
ұғым бірінші 
орында тұрады. 
Сондықтан тілсіз 
жаудың «тілін 
табуға» тыры-
сатын маман 
иелерінің қыз-
меті шын мәнінде 
оңай емес. Ен-
деше өрт сөн-
дірушілердің бір 
күні қалай өтеді? 
Өрт өтіндегі өмір 
туралы ҚР ТЖМ 
Алматы қаласы, 
Алатау ауданы 
ТЖМ ӨС жане 
АҚЖҚ 3-МӨСБ 
бастығы, аза-
маттық қорғау 
майоры Асхат 
АНАРҚҰЛОВ ай-
тып берді.

– Өрт көбіне неден шығады? 
Одан қалай қорғанамыз? 

– Қалада өрттің шығу себебі 
әр кезде әртүрлі. ТЖДның дере
гінше, негізінен қыс айларында 
от жағу мезгілінде тосын жағдай 
көбейеді. Одан кейін өртке үй
дегі арзан әрі сапасыз жалғанған 
электр құралдары себеп болады. 
Жеке тұрғын үй секторында өрт 
қауіпсіздігін сақтамау, газ бал
лонды дұрыс қолданбау секілді 
жағдайлар да қайғылы оқиғаға 
себепші боп жатады. Әсіресе, ап
тап ыстық күндері өрт оқиғалары 
жиілей түседі. Өртенген заттың 
иісі немесе түтіннің пайда бо
луы – басталған өрттің алғашқы 
белгісі. Мұндайда ең алдымен, 
өзөзіңізді қолға алып, өрт сөн
діру диспетчеріне қоңырау шалу 
керек. Жаңа ғана басталған өртті 
өз күшіңізбен, су, жамылғыш, 
өрт сөндіргіш арқылы тоқтатуға 
болады. Егер сіздің ыңғайыңызға 
көнбесе, дереу ол жерден қашып, 
кәсіби мамандарға жүгінген жөн. 
Жалпы, өрттің алдын алу үшін, 
үйде темекі шекпеу, газ плитасын 
қараусыз қалдырмау, электр тогы 
мен газ құбырларын үнемі тексеру 
секілді қарапайым қағидаларды 
ұстанып жүру қажет. 

– Күн сайын өмірін қатерге 
тігетін өрт сөндірушілерге мем-
лекет тарапынан қаншалықты 
жағдай жасалған?

– Мемлекет тарапынан көмек 
көрсетіліп тұрады. Жеңілдік
тер де қарастырылған. Өрт сөн
дірушілерге арналған ведомство
лық үйлер бар. Жеке құрамға, бала 
санына байланысты үйлер тегін 
беріледі. Тұрғын үй алу кезегіне 
де тұра аламыз. Сонымен қатар, 45 
жаста зейнетке шығуға мүмкіндік 
қарастырылған. 

– Бұл мамандықты таңда
ғаныңызға өкінген уақытыңыз 
болды ма?

– Өрт сөндіруші болу бала 
күнімнен арманым еді. Мектепті 
тәмамдаған соң, адам өмірін 
құтқару институты бар екенін 
естіп, азаматтық қорғаныс сала
сының мамандарын дайындайтын 
еліміздегі жалғыз оқу орны – Көк
шетау техникалық институтына 
оқуға түстім. Таңдаған маман
дығыма ешқашан өкінген емеспін. 
Осы салада он үш жылдан бері 
қызмет етіп келемін. Өрт сөн
діру қызметі – кез келген уақытта 
өз бойыңнан өзгенің өмірі үшін 
жан қиюға дайын тұратын қай
сарлық пен ерлікті талап ететін 
мамандық. Өрт сөндірушілердің 
әр минуты, әр секунды санаулы. 
Мамандарымыз әрқашан қандай 
жағдайға да сақадайсай болуы ке
рек. Біздің өміріміз спорт десек те 
болады. Тәулік бойы жаттығамыз. 
Ғимараттың ішінде де, сыртында 
да жеделқұтқару шараларына 
үздіксіз дайындаламыз. Өрт сөн
діруші кәсібі – басқа жұмыстарға 
қарағанда өте жылдам әрекет етуді 
әрі жауапкершілікті талап ететін 
қызмет. 

– Сұхбатыңызға рақмет!

Сұхбаттасқан 
Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ,

«Заң газеті»
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ЖҮРГІЗУШІЛЕР – 
ЕКІНШІ МҰНАЙ МА?

Қай жолдар 
ақылы?

Енді бір-екі айдан соң еліміздің 
негізгі деген жолдарымен тегін жүре 
алмайсыз. 

Атап айтқанда, Шымкент–Өзбек-
стан шекарасы (Ташкент), Орал–Ресей 
шекарасы (Саратов), Орал–Ресей шека-
расы (Самара), Ақтөбе–Ресей шекара-
сы (Орынбор),  Щучинск–Петропавл, 
Шымкент–Қызылорда, Шымкент–Та-
раз, Тараз–Кайнар, Капшағай–Тал-
дықорған, Қостанай–Ресей шекарасы 
(Троицк), Нұр-Сұлтан–Павлодар, Ақтө-
бе–Орал,  Атырау–Бейнеу –Өзбекстан 
шекарасы,  Ақтау–Бейнеу, Нұр-Сұлтан–
Қостанай, Павлодар–Омбы,  Павло-
дар–Семей–Қалбатау жолдары әне-міне 
ақылы болғалы тұр. Бір сөзбен айтсақ, 
егер осы шешім күшіне енсе, еліміздегі 
жаңадан салынған, заманауи жолдар-
дың барлығы дерлік ақылы болады. 
Қатты қымбат деп айту қиын, аталған 
жолдармен жүру құны жеңіл көліктерге 
әр шақырым үшін 1-2 теңге, жүк көлік-
теріне 15 теңгеден жоғары  болады. 

Жалпы, мемлекеттің бұл бағыт-
тағы жоспары тау қопарарлық. Алысқа 
ұзатпай-ақ  3 жылдан кейін, яғни 2025 
жылдан бастап жолдарды ұстап тұруға 
бюджеттен көк тиын бөлмейміз деп 
отыр. Оған кететін қаражат толықтай 
ақылы жолдардан түскен, яғни жүр-
гізушілердің қалтасынан алынған 
қаржымен жабылмақ. Салыстырып 
көру үшін айтайық, былтыр жолдарды 
ұстап тұру шығыны 46 миллиард теңге 
болған екен. 

Салық 
екі рет төлене ме?

Негізі автокөлігі барлардың 
барлығы жылма-жыл  көлік са-
лығын төлеп отыр. Ал бұл не үшін 
салынатын салық? Әрине, жолдар-
ды жөндеу мен жаңа жолдар салу 
үшін көлік иелерінен бюджетке 
төлейтін алым. Салық комитетінің 
мәліметіне салсақ, елімізде қазір 4,5 
млн шамасында көлік құралы бар 
екен. Солардан 2019 жылы 73 млрд 
теңге салық жиналған. Бұл қыруар 
қаражат. 

Біз ақылы жолдардан жиналған қа-
ражат қайда жұмсалады деген сұрақпен 
«ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы» 
АҚ-на хабарласқан едік. Басқарма 
төрағасы Ұ.Әліповтен келген жауап 
хатта «Автомобиль жолдары туралы» 
заңға сәйкес аталған қаражат:

1) ақылы автомобиль жолдарын 
жөндеуге және күтіп-ұстауға, жүріп өту 
үшін ақы алудың бағдарламалық-аппа-
раттық кешенін күтіп-ұстауға;

2) жүріп өту үшін ақы алудың 
бағдарламалық-аппараттық кешенін 
енгізу және орнату мақсаты үшін тар-
тылған инвестицияларды қайтаруға;

3) автомобиль жолдарында ақылы 
қозғалысты ұйымдастыруға;

4) ақылы автомобиль жолдарын 
күтіп-ұстау үшін жол-пайдалану тех-
никасын сатып алуға және оған қызмет 
көрсетуге байланысты шығыстарды 
қаржыландыруға бағытталады», – деген 
жауап алдық.

Бір сөзбен айтқанда, қаражат тағы 
да сол – жолды күтіп-ұстауға жұмсала-
ды екен. Осы арада сұрақ туындайды. 
Жүргізушілер жылма-жыл мемлекет-
ке көлік салығын төлеп отыр, ал ол 
салықты жинаудағы басты мақсат – 
жолдарды ұстап тұру шығынын жабу. 
Енді жолдар ақылы болады, оған ақы 
жинаудағы мақсат тағы да сол. Сонда 
жүргізушілер бір мақсат үшін екі рет 
ақы төлей ме? 

Балама болуы 
міндетті емес

Ақылы жолдар еліміздің барлық ай-
мағын қамтыған және көбі сол маңдағы 
елді мекендерді байланыстыратын 
бірден-бір автокөлік жолы болып та-
былады. Қарапайым тілмен айтқанда, 
жүргізушілерде ешқандай таңдау жоқ, 
ақылы жолды айналып өте алмайсың. 
Не төле, не мүлде көлігіңді қаңтарып 
қой. Осыдан келіп тағы сұрақ туындай-
ды. Бір бағыттағы жолды ақылы ету 
үшін дәл сол бағыттағы балама, ақысыз 
жол болуы тиіс емес пе? Біздің бұл 
сауалымызға да «ҚазАвтоЖол» ұлттық 
компаниясы» АҚ жауап берді. Онда  
«Автомобиль жолдары туралы» заңға 
сәйкес, автомобиль жолдары бойынша 
ақылы қозғалысты ұйымдастыру үшін 
балама жолдардың болуы міндетті шарт 
болып табылмайды», – делінген. Яғни, 
жолдың бойындағы елді мекендерде 
тұратын азаматтар үшін ешқандай 
таңдау жоқ. Ауылдан аттап шықсаң бол-
ды ақылы жолға ақша төлейсің. Деген-
мен, бұл арада ұлттық компания мұндай 
азаматтардың жағдайын ойластырған 
екен. Үйі аталған жолдың бойындағы 
азаматтар үшін жылына 1000 теңге 
шамасындағы жеңілдетілген абоненттік 
төлем енгізу жоспарланған. 

Адам өмірі 
неге құнсыз?

Автожолдар үшін ақы төлеуде 
тағы бір дүдәмал мәселе бар. Әуе, 
темір жол көлігіне мінген жолау-
шының өмірі сақтандырылады. 
Көп жағдайда сақтандыру құны 
билет ақысының ішіне енгізілген 
және сақтандыру автоматты түрде 
жасалады. 

Біздің жолдарда, оның ішінде «Қаз-
АвтоЖол» ҰК» АҚ-на қарасты жол-
дарда да апатты жағдайлар кездеседі.  
Әйтсе де, жолды пайдаланғаны үшін 
ақы төлегенмен, жүргізуші мен оның 
жолаушыларының өмірі сақтандырыл-
майды екен. Біздің бұл туралы сұрағы-
мызға компания басшысы қысқа ғана 
«ҚР заңнамасына сәйкес, жол пайдала-
нушылардың өмірін сақтандыру ақылы 
жолдар бойынша жол жүру құнына 
кірмейді», – деп жауап берді. 

Бұл жерде, мысал үшін 1991–2019 
жылдар аралығында Қазақстан бойын-
ша 432 мың жол-көлік апаты болып, 
оның кесірінен 84 мың адам қаза тапқа-
нын айта кетейік.

Жол – ақшаның көзі
Осы уақытқа дейін елімізде 

төрт бағыттағы жол ақылы болып 
келді. Олар Нұр-Сұлтан–Щучинск, 
Нұр-Сұлтан–Теміртау, Алматы–
Қапшағай, Алматы–Қорғас учаске-
лері. 

Олардың ұзындығы көп те емес, 
бар болғаны 680 шақырым. Әйткенмен, 
осы жолдардан былтыр 5,7 миллиард 
теңге қаражат түсіпті. Яғни, жолдың 
әр шақырымы бір жылда 8,4 млн теңге 
табыс түсірген. 

«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ жоспары 
бойынша, алдағы уақытта ақылы бо-
латын жол ұзындығы 11 мың шақы-
рымдай. Олардан ақша алу басталған 
кезде тек ақылы жолдың өзінен жылына 
60-72 млрд теңге түсім түсіп тұрады 
екен. 

Әділін айту керек, еліміз бойын-
ша жол салу қарқынды жүріп жа-
тыр. Тақтайдай жақсы жолдар жүр-
гізушілердің көз қуанышына айналып 
қана қоймай, экономикамызға да оң 
әсерін тигізіп жатқаны ақиқат. 

Бірақ, осы арада бұл жолдар қан-
дай қаражатқа салынған деген мәселе 
бар. Қазбалай келгенде, осы жол-
дардың дені шетелден қарызға алған 
қаражатқа салынғаны анықталды. 
«ҚазАвтоЖол»  ұлттық компания-
сының» жауабына сенсек, тек қана 
республикалық маңызы бар автомо-
биль жолдарын реконструкциялауға 
2017–2021 жылдары Еуропа қайта 
құру және даму банкінен, Азия даму 
банкінен, Қытайдың Экспорт-импорт 
банкінен АҚШ долларымен  2,6 млрд, 
ал теңгемен 202,0 млрд қарыз алы-
ныпты. Барлығы шамамен 3,1 млрд 
АҚШ доллары. Бұл аз ба, көп пе деген 
сауалға жауап беру үшін осы соманы 
автокөлік жолдарынан жылына жи-
налатын 60-72 млрд теңгеге бөлейік. 
Сонда ақылы жолдардан жиналатын 
бар ақшаны осы несиеге беріп отыр-
ғанның өзінде қарызды жабуға 20 
жыл керек екен. Немесе осы 3,1 млрд 
долларды Қазақстандағы барлық 4,5 

АДАМ ӨМІРІНЕ АРАША ТҮСУ 
ЕРЛІКПЕН ПАРА-ПАР

Ү
Л
ГІ

Адам өміріне араша түсу ерлікпен пара-пар. Сондай тосын 
жағдайдың бірі Түркістан облысында орын алған еді. Пышағын 
жалаңдатып, айналасының үрейін қашырған адамды сабасына 
түсірген полицейдің ісі біраз уақытқа дейін әлеуметтік желі-
ден түскен жоқ. Осы көріністің куәгері  болған Жасур Жұмабай 
Түркістан облысы Полиция департаментінің ресми istagram 

парақшасына хабарласып, Нұрлан есімді полиция инспекто-
рының батылдығына тәнті болып, алғыс айтқысы келетінін 
жеткізген еді. Халық іздеген қаһарманмен біз де тілдесіп 
көрмек болдық.

Ерлік көрсеткен жігіт – Түркістан облысы, Кентау қала-
лық полиция бөлімінің учаскелік полиция инспекторы Нұрлан 
Әбдиев.

– Сол күні әріптесім Біржан Әубәкір екеуміз кезекшілікке 
түскен болатынбыз. Көп қабатты үйдің бірінде ерлі-зай-
ыптылар арасында ұрыс шықты деген хабар келіп түсті. 
Көрсетілген мекенжайға барып, істің мән-жайын анықтап 
болған соң, әйелін соққыға жыққан жігітті алькоголді 
ішімдік, психотроптық заттарды пайдаланғанын немесе 
қолданбағанын тексеру үшін Түркістан қаласына алып бара 
жатқан едік. Кентау қаласынан шыға берістегі су қоймасына 
жақын жолда жиналып тұрған адамдарды көрдім. Қарасам, 
белгісіз бір жігіттің екінші азаматтың үстіне отырып алып 
пышағын сермеп жатыр. Ал, бергі жағындағы адамдар оған 

жақындай алмай үрейленіп тұр. Бар мақсатым өзге адамдарға 
зиян келтірмес үшін қылмыскердің қолындағы пышағын алу 
болды. Әрине, ондай сәтте ештеңе ойламайсың. Сын сағат-
та жедел әрекет етпесең, қылмыскер өзгенің болмаса өзінің 
өміріне зиян келтіруі мүмкін. Сонымен қатар, әркез жат-
тығып жүргеннің арқасында бірнеше әдіс-тәсілдерді қолда-
нып, оны құрықтап, әріптестерім келгенше ұстап отырдым. 
Күдіктінің қолына кісен салып, полиция бөліміне алып кетті. 
Сол кезде куәгерлердің бірі келіп қолымды қысып, алғыс айт-
ты. Бірақ, мен бұл әрекетімді батырлық немесе ерлік деп 
есептемеймін. Себебі, мен өзімнің қызметімді атқардым. 
Менің орнымда өзге полиция қызметкері болса, ол да осылай 
жасар еді, – дейді Нұрлан Әбдиевтің өзі. 

Отан үшін отқа да, суға да түсуге даяр, ел қауіпсіздігі мен 
тыныштығы үшін өз өмірін қатерге тігіп жүрген Нұрлан 
секілді батыл полицейлер елімізде көп болсын деп тілейміз. 

Раушан НАРБЕК

млн көлікке бөліп көрейік. Сонда әр-
бір көлікке 688 доллардан келеді екен. 

Жауапты 
«ҚазАвтоЖол» ма?

Келесі мәселе – осы ақылы 
жолдардағы қызмет. Әр көліктен 
әжептеуір ақша алынғанымен, осы 
ақылы жолдар жолаушыларға мүл-
тіксіз қызмет ұсынып отыр ма? 

Биылғы қыстың өзінде жүргізушілер 
«ҚазАвтоЖол» тарапына өткір сын айт-
ты. Басқасын айтпағанда, жолды қардан 
тазарту, көктайғақ кезінде жолға тұз, 
құм себу жұмыстары көңіл көншітпеді. 
Сол кезде компания өкілдері қажетті 
техниканың жетімсіздігін алға тартқан 
еді. Біз бұл мәселе бойынша да компа-
ния басшылығына сұрақ қойдық. Олар-
дың жауаптары мынадай:

 – Республикалық маңызы бар авто-
мобиль жолдарын ұстауды «Казахавто-
дор» ЖШС жүзеге асырады. 2019 жылы 
жекешелендірудің екінші толқынының 
аясында Қаржы министрлігінің Мем-
лекеттік мүлік және жекешелендіру 
комитеті мен «ARAI OIL» ЖШС ара-
сында кейіннен сатып алу құқығымен 
(2022 жылғы 14 ақпанға дейін) «Казах-
автодор» ЖШС-мен 3 жыл мерзімге 
сенімгерлік басқаруға беру туралы шарт 
жасалды.

Сенімгерлік басқару шартының 
талаптарына сәйкес, «Arai OIL» ЖШС 
өз есебінен «Казах автодор» ЖШС 
мұқтаждығы үшін 300 бірлік жол-пай-
далану техникасын және 200 бірлік 
арнайы жабдықты сатып алды. Қазіргі 
уақытта қоғам ақылы жолдарды өз 
күшімен ұстауды тоқтатады. Оларды 
тендерлік негізде аутсорсингке береді.

Яғни, осы жолдарды ұстап тұру жұ-
мыстарын «ҚазАвтоЖол» АҚ толықтай 
аутсорсингке немесе тендер арқылы 
жеке компанияларға таратып бермек-
ші. Бұл қаншалықты дұрыс?  Ақысын 
төлеген жүргізушілер дұрыс қызмет 
талап еткен жағдайда «ҚазАвтоЖол» 
жауапкершілікті тендерді ұтып алған 
компанияға ысырып салатыны айқын. 
Сосын әдеттегідей ол компания техника 
беру туралы тағы бір фирмамен келісім- 
шарт жасасқан болып шығады, ол тағы 
біреумен. Делдалдан кейін делдал. Ал 
қойшы көп болса, қойдың не болаты-
нын бәріңіз білесіздер. 

Бұл арада «ҚазАвтоЖол» АҚ ор-
талық аппаратында 118 бірлік барын 
айта кету де орынды. Егер барлық 
жұмыс аутсорсингке берілетін болса, 
бұл компанияға сонша қызметкер не 
үшін керек? Оның үстіне компания 
қызметкерлерінің жалақысы да жа-
ман емес екен. Бізге берген жауабына 
қарасақ, компания қызметкерінің 
орташа жалақысы  256 000 теңгені 
құрайды.

Жұрт электромобильге 
мініп жатса, 

біз дәретхананы 
армандап жүрміз

Біздің  жолдардың ең басты 
дертінің бірі – сервистік қызмет. 
Жолда жүру ақысын төлеген соң, 

жүргізушілер тиісті сервис талап 
етуге құқылы, әрине. Бірақ ол қалай 
болады? Біз компания басшыларына 
бұл сауалды да қойдық. Алынған 
жауап мынадай: 

– 2021 жылы жеке инвесторлардың 
есебінен 38 бірлік заманауи қызмет көр-
сету кешендерінің құрылысы жоспарла-
нуда. Ол үшін биылғы жылдың басында 
ҚР СТ 2476-2014 Ұлттық стандарт 
талаптарына сәйкес келетін заманауи 
жол кешендері мен жанармай құю 
бекеттерін салу бойынша іс-шаралар 
жоспары жасалды. Шағын кәсіпкерлікті 
дамыту үшін ақылы автокөлік алаңда-
рында жайлы дәретханасы бар модуль-
дік қызмет көрсету павильондарын 
орнатуға арналған демалыс орындарын 
қауіпсіз сақтауды ақысыз қамтамасыз 
ету механизмі әзірленді. Кәсіпкер дема-
лыс аймағының тазалығын қадағалап, 
жайлы дәретханасы бар модульдік па-
вильондарды орнатуы керек. Сонымен 
бірге «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ-на тиісті 
қаржы бөлінген жағдайда, электр қуа-
тын, құдықтар мен септиктерді тартып 
береді. 2021 жылы инвесторлар есебі-
нен 40-тан астам СМУ орнату жоспар-
ланған.

Сонымен, жолдардың дені ақылы 
болмақ. Тиісті органдар одан түсетін 
табысты да есептеп қойыпты. 

Жылына 60-72 млрд теңге. Ал, 
бензин бағасының қалай құбылатыны 
белгілі. Мұнай құны былтырғыдай 
барреліне 10 долларға дейін төмендесе 
де қыңқ етпей литріне 150 теңгеден 
түспей тұрып алды. Ал, биыл баррель 
60 доллардан сәл аса бастап еді, лезде 
литрі 10-20 теңгеге қымбаттап отыр. 
Осымен тоқтаса жақсы, сарапшылар әлі 
де қымбаттайды деп болжауда. 

Алматы көшелерінің 
бәрін басып алған ақылы 
тұрақтардың жылына қан-
ша ақша тауып жатқаны 
әзірге жұмбақ. Дегенмен, ол 
да жүргізушілер қалтасы-
на миллиардтаған шығын 
болып жатқаны анық. Ал, 
«Сергек» камералары бөлек 
әңгіме. Жақында «Литер» 
басылымына сұхбат берген 
Алматы қалалық полиция 
департаментінің басшысы 
Қ.Таймерденов тек Алма-
тының өзінде 2020 жыл-
дың 9 айында «Сергек» 
камералары арқылы жүр-
гізушілерге 3 млрд теңгеден 
астам айыппұл салынға-
нын хабарлады. Осыдан 
кейін қазір таксис тер айтып 
жүрген «Мемлекет жүр-
гізушілерді екінші мұнайға 
айналдырды» деген сөздің 
жаны жоқ деп көр.

Жәнібек КӘРІМ

БЕТ ҚАТТАЛЫП ЖАТҚАНДА: 
«ҚазАвтоЖол» басшысы Ұ.Әліповтің 
қызметінен алынғаны мәлім болды.
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АЗАЙТАДЫ 

Яғни, неке немесе неке одағы – ерлі-зайыптылардың тұлғааралық 
және жыныстық қатынастарын реттейтін ежелгі қоғамдық институт-
тардың бірі. Ол сонымен қатар ерлі-зайыптылардың өзара құқықтары 
мен міндеттерін тудыратын, отбасын құру мақсатында еркек пен әйел 
арасындағы қоғам мойындаған одақ.

Осыған байланысты қазіргі уақытта барлық елдердің заңнамасы 
ерлі-зайыптылардың, әсіресе, ажырасу жағдайындағы мүліктік қаты-
настарын реттейді. Барлық елде  бұл мәселе әр түрлі заңдылықтармен 
жолға қойылған. Сонымен бірге, некеге тұратын көптеген ерлі-зайыпты-
ларға, оның ішінде Қазақстанда, әсіресе, жұбайлардың бір-біріне деген 
ғашықтық оты басылмай тұрған кезеңде неке шартын жасасуы олардың 
сезімдеріне көлеңке түсіретін, тіпті ажырасуды жақындата түсетін дү-
ниедей көрінетіні рас.  Шын мәнінде, неке шарты ерлі-зайыптылардың 
бір-біріне деген өзара сезімін нығайтады. Қазіргі тәжірибе көбінесе 
мүліктік даулар ерлі-зайыптылардың басты проблемасына айналды. 
Ал егер, бәрі алдын ала анықталып, өзара келісілсе, онда бұл мәселеге 
қатысты жанжалдасудың  қажеті де болмайды. 

Неке шарты немесе неке келісімшарты бұрын Қазақстанда мүлдем 
болмаған. Бірақ бұл үрдіс соңғы жылдары бізге де келді. Енді оның Қа-
зақстан жағдайындағы заңдылықтарына тоқталайық.

Неке шарты неке қиюды мемлекеттік тіркегенге дейін де, неке ке-
зеңінде кез келген уақытта да жасалуы мүмкін. Неке қиюды мемлекеттік 
тіркеуге дейін жасалған неке шарты неке қиюды мемлекеттік тіркеген 
күннен бастап күшіне енеді. Неке шарты ерлі-зайыптылардың қолда бар 
мүлкіне қатысты да, болашақтағы ортақ мүлкіне қатысты да жасалуы 
мүмкін.

Неке шартында ерлі-зайыптылар бір-бірін күтіп-бағу жөніндегі 
өз құқықтары мен міндеттерін, әрқайсысының табыстарына қатысу 
тәсілдерін, олардың отбасылық шығыстарды өзара көтеру тәртібін ай-
қындауға, неке бұзылған жағдайда ерлі-зайыптылардың әрқайсысына 
берілетін мүлікті айқындауға, сондай-ақ неке шартына ерлі-зайыпты-
лардың мүліктік қатынастарына қатысты өзге де кез келген ережелерді, 
оның ішінде осы некеде туған немесе асырап алынған балалардың 
мүліктік жағдайын енгізуге құқылы.

Бұдан басқа, неке шартында көзделген құқықтар мен белгілі бір 
мерзімдерге шектелуіне белгілі бір жағдайлардың туындауына неме-
се туындамауына байланысты болуы мүмкін. Бұл ретте неке шарты 
келісімі бойынша кез келген уақытта өзгертілуі немесе бұзылуы мүмкін. 
Неке шартын өзгерту немесе бұзу туралы келісім неке шартының өзі 
сияқты нысанда жасалады.

Неке шартын орындаудан біржақты бас тартуға жол берілмейді. 
Сондай-ақ неке шарты ерлі-зайыптылардың біреуінің талап етуімен 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленген не-
гіздер мен тәртіп бойынша сот шешімімен өзгертілуі немесе бұзылуы 
мүмкін.  Егер шарттың талаптары ерлі-зайыптылардың біреуін өте 
қолайсыз жағдайда қалдырса, сот неке шартын ерлі-зайыптылардың 
біреуінің талап етуі бойынша толық немесе ішінара жарамсыз деп 
тануы мүмкін.

Әрине, Қазақстандағы неке келісімі бірқатар батыс елдеріне қараған-
да консервативті. Бірақ соған қарамастан, оның көмегімен өз құқықта-
рыңыз бен мүдделеріңізді қорғауға болады әрі қорғау қажет.   

С.ІРГЕБАЕВА,
Бурабай аудандық сотының судьясы                                                                                               

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

Бұған дейін мемлекеттік органдар 
мен азаматтар арасындағы әкімшілік 
құқықтық қатынастардан туындайтын 
әкімшілік бұқаралық даулар жалпы не-
месе арнайы экономикалық соттармен, 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер 
әкімшілік соттармен қаралып келген. 
Жаңа кодекске сай, ағымдағы жылдың 
1 шілдесінен бастап жария-құқықтық 
даулар жаңа сипаттағы әкімшілік сот 
өндірісінің мәні мен қағидаларына сай 
жаңадан құрылған мамандандырылған 
әкімшілік соттармен қаралады.

Жаңа кодекс мемлекеттік органдар-
дың ішкі әкімшілік рәсімдерін, әкімшілік 
рәсімдерді жүзеге асыруға байланысты қа-
тынастарды, сондай-ақ әкімшілік сот ісін 
жүргізу тәртібін реттейді. Мемлекеттік 
органдар, әкімшілік органдар, лауазым-
ды адамдар, сондай-ақ жеке және заңды 
тұлғалар – осы кодексте реттелетін қаты-
настардың қатысушылары.

Әкімшілік сот ісін жүргізудің міндеті 
– жария-құқықтық қатынастарда жеке 
тұлғалардың бұзылған немесе дау айты-
латын құқықтарын, бостандықтары мен 
заңды мүдделерін, заңды тұлғалардың 

құқықтары мен заңды мүдделерін тиімді 
түрде қорғау және қалпына келтіру мақ-
сатында әкімшілік істерді әділ, бейтарап 
және уақытылы шешу.

Енгізілген жаңа қағидаттарға сай, 
әкімшілік сот ісін жүргізу соттың белсен-
ді рөлі негізінде жүзеге асырылады. Сот 
қатысушылардың түсініктемелерімен, 
мәлімдемелерімен, олар ұсынған дәлелде-
мелермен және істің өзге де материалда-
рымен шектелмей, істі дұрыс шешу үшін 
маңызы бар барлық нақты мән-жайларды 
жан-жақты, толық және объективті зерт-
тейді. Судья әкімшілік істің нақты және 
заңды тараптарына қатысты құқықтық 
негіздемелер бойынша өзінің алдын ала 
құқықтық пікірін айтуға, сот өз бастамасы 
немесе процеске қатысушының өтініш-
хаты бойынша қосымша материалдар 
мен айғақ заттарды жинайды, сондай-ақ, 
әкімшілік сот ісін жүргізу міндеттерін 
шешуге бағытталған өзге де әрекеттерді 
орындайды.

Әкімшілік рәсімді жүзеге асыру кезін-
де әкімшілік рәсімге қатысушы ұсынған 
материалдар, құжаттар мен ақпараттар 
әкімшілік органдарда сенімді деп санала-
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ТУҒАН ТІЛ ТҰҒЫРЫНА ҚОНСЫН 
ДЕСЕК

Қашан да өз тілін, дәстүрін білмейтін халықтың 
тарих сахнасында жоғалып кететінін уақыт дәлелдеп 
келеді. Біздің ұлтымыздың да ана тілінің мемлекеттік 
тіл ретінде болашағы зор. Бүгінгі күнде тіл мәселесі 
аз айтылып жүрген жоқ. Ол тек рухани байлық көзі 
ғана емес, тұтас бір халықтың бет-бейнесі екені 
анық. Соңғы екі-үш жылда мемлекеттік тілдің 
ахуалы жақсарғанын байқау қиын емес. Әсіресе, хат-
хабарлар алмасуда біз мемлекеттік тілдің үлесінің 
артып келе жатқанын анық айта аламыз. 2021 жылы 
Қазақстанның Тәуелсіздігіне 30 жыл толады. Елбасы 

Н. Назарбаев Ассамблеяның 17-сессиясында сөйлеген 
сөзінде: «Басым бағыттардың бірі мемлекеттік тілді 
күшейтудің басты жолы – еліміздегі этнос өкілдерінің 
қазақ тілін меңгеруі», – деп айтты. Қазақ тілін білу 
құр ұран түрінде қалмай, барша қазақстандықтарды 
біріктіруші күшке айналуы тиіс. Мемлекеттік тілді 
бірінші кезекте мемлекеттік мекемелерде жұмыс 
істейтін азаматтардың білуі – заман талабы. 
Барлығы бірдей жетік біліп кетпесе де, талпыныстың 
бар екенін жұмыс барысында байқап жүрміз. 

Тәуелсіз елдің дербес дамуының іргетасы бола-
тын, сайып келгенде, оның ілгерілеу ерекшеліктерін 
ескере отырып, қоғамдық қаты настарды реттейтін 
төл заңнамасы болатыны белгілі. Қазақстанда да 
төл Конституциямыздан бастап, жүздеген заңдар 

жазылып, қолданысқа енгізілді. Алайда, бүгінгі күні 
біздің елімізде заңдар мемлекеттік тілмен тең 
саналатын тілде, негізгі заңымыздың 7-бабында 
жазылғандай, мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті 
өзін-өзі басқару органдарында ресми түрде қазақ 
тілімен тең қолданылатын орыс тілінде әзірленіп, 
содан кейін ғана мемлекеттік тілге аударылып жүр. 
Осындай келеңсіздіктер жойылмай, туған тіліміз өз 
тұғырына қонбайды.

И.НУРГАЛИЕВА,
Батыс Қазақстан облысы қылмыстық істер 
жөніндегі мамандандырылған ауданаралық 

сотының бас маманы, 
сот  отырысының хатшысы

Неке тарихы тереңнен бастау алады. Неке тео
рия сы шарт ретінде алғаш рет Ежелгі Римде 

пайда болды. Осы ретте Рим заңы тек мүліктік қа
тынастарды реттеді. Сондықтан некенің барлық 
негізгі формалары қарапайым азаматтыққұқықтық 
мәміле ретінде қарастырылды. Тек кейінірек діни 
нормалар неке институтына рухани жағынан назар 
аударып, мистикалық рәсім сипатын берді.

БЕЗБЕН

ҚАҒИДАТТАР ҚОҒАМ СҰРАНЫСЫНА САЙ

Мемлекеттік органдар, әкімшілік органдар, лауазымды 
адамдар, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалар осы кодексте 
реттелетін қатынастардың қатысушылары есебінде жүреді.

Кодекстің 120-бабында осы санаттағы істер бойынша та-
туластыру рәсімдерін жүргізу тәртібі белгіленген. Сот (судья) 
тараптардың татуласуы үшін шараларды қабылдайды, оларға 
дауды процестің бүкіл сатысында реттеуге жәрдемдеседі. 
Кодекстің талабына сай, тараптар өзара жол беру негізінде 
әкімшілік процестің барлық сатысында (кезеңінде) сот шешім 
шығаруға кеткенге дейін татуласу, медиация немесе дауды пар-

КЕЛІСІМ ЕРІКТІ ТҮРДЕ 
ОРЫНДАЛУЫ ТИІС

тисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім жасасу 
арқылы әкімшілік істі толығымен немесе ішінара аяқтай алады. 
Мұндай татуласу жауапкердің әкімшілік қалауы болған кезде 
орындалады.

ЖАУАПКЕРДІҢ ӘКІМШІЛІК ҚАЛАУЫ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?
Әкімшілік қалау – әкімшілік органның, лауазымды адамның 

Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген мақсаттар-
да және шектерде заңдылығын бағалау негізінде 
ықтимал шешімдердің бірін қабылдау өкілеттігі.

Заңнаманың талабына сай, татуласу, медиация 
немесе дауды партисипативтік рәсім тәртібімен 
реттеу туралы келісім жазбаша нысанда жасалады 
және оған тараптар немесе олардың өкілдері қол 
қояды.

 Мұндай келісім мәжбүрлеу тәртібімен орын-
даушылық талаптарға сай келуге және тараптар-
ды татуластыратын шарттарды, сондай-ақ сот 
шығыстарын, оның ішінде өкілдер көрсеткен 
қызметке ақы төлеуге арналған шығыстарды 
бөлу тәртібін қамтуға тиіс.

Заң талабына сай, келісімшарттары заңға 
қайшы келмеуі және басқа да адамдардың құ-
қықтарын, бостандықтары мен заңды мүдде-
лерін бұзбауы тиіс.

Сот тараптардың татуласу, медиация немесе 
дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу 
туралы келісімді бекіту туралы өтінішхатын 
сот отырысында немесе алдын ала тың дауда 
қарап, оны бекіту не одан бас тарту туралы 
ұйғарым шығарады.

Әрине, дауласушы тараптар мұндай келісімді ерікті түр-
де орындауы тиіс. Ал, егер орындалмаса, ол келісім жасаған 
адамның өтінішхаты бойынша сот беретін атқару парағының 
негізінде мәжбүрлеп орындатуға жатады. Осы санаттағы істер 
бойынша татуласу рәсімдері бірінші сатыдағы, апелляциялық 
және кассациялық сатыдағы сотта жүргізіледі. 

Нұрлан БИБОЛОВ, 
Шымкент қалалық сотының 

татуластырушы судьясы
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ

2021 жылдың шілдесінен бастап Қазақстан Республика
сының Әкімшілік рәсімдікпроцестік кодексі қолда

нысқа енгізіледі. Сол сәттен бастап «Әкімшілік рәсімдер туралы» 
және «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi 
туралы» заңдардың күші жойылады.

тын анықтық презумпциясы сияқты жаңа 
қағидат талқылауға лайық. 

Заңдағы «Формальды талаптарды теріс 
пайдалануға тыйым салу» қағидатына 
сәйкес, әкімшілік органға, лауазымды 
адамға әкімшілік рәсімге қатысушының 
құқығын іске асырудан бас тартуға, шек-
теуге, тоқтатуға, сондай-ақ заңнамада бел-
гіленбеген талаптарды сақтау мақсатында 
оған міндет жүктеуге тыйым салынады. 
Шын мәнінде, бұл принцип әкімшілік 
органға, лауазымды тұлғаға құжаттарға 
ресми талаптар қоюға, сондай-ақ іс бо-
йынша нәтижеге әсер етпейтін адамның 
іс-әрекетін бағалауға заңмен көзделмеген 
кезде тыйым салады.

Бұдан басқа, кодексте заңдылық және 
әділдік қағидаттары, құқықтарды, бос-
тандықтар мен заңды мүдделерді қорғау, 
құқықтар басымдығының, сенім құқығын 
қорғау қағидаттары қарастарылған. 

Сонымен қатар, кодексте мемлекеттік 
органның кінәлілік презумпциясы, азамат-
тың кінәсіздік презумпциясы, сот бақы-
лауы сияқты көптеген басқа ұғымдар бар. 
Кодекстің барлық ережелері мемлекеттік 
басқару органдарының қызметін сапалы 
жаңа деңгейге шығаруға бағытталған. 

С.УРАЗГАЛИЕВА,
Казталов аудандық 

№2 сотының судьясы
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ 

Қолданысқа енетін Әкімшілік рәсім дік
процестік кодекстің тиімді тұстары көп. 

Мәселен, кодекс мемлекеттік органдар
дың ішкі әкімшілік рәсімдерін, әкімшілік 
рәсімдерді жүзеге асыруға байланысты 
қатынастарды, сондайақ әкімшілік сот ісін 
жүргізу тәртібін реттейді.

АЙТАРЫМ БАР
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ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

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

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

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

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

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

қиылысы, 208 кеңсе. 

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

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

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, 

факс: 

8 (747) 428-26-10 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

zanreklama.kz

МҰРАГЕРЛІК

ТАРАТУӘРТҮРЛІ

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. 

Құлаққағыс!

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

немесе zanreklama@maіl.ru 
электронды поштасына жолдаңыз.

ТЕЛЕФОН: 292 29 27, 8 708 929 9874

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

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

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

8(702)839-90-86.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЖАРНАМА

Жол-көлік оқиғасымен көлік құралын 
басқаруға құқығы бар әрбір азамат бетпе-бет 
келеді. Апат кезінде жүргізушілер егер адам 
шығыны не дене жарақаты орын алғанын 
байқаса, өзара  келісіп, оқиға болған жерді 
тастап кетіп жатады. Кейінірек келтірілген 
шығынның мөлшеріне келісе алмай, даула-
сып, өкілетті органдарға жүгінетін жайттар 
да кездеседі. Бұндайда бір ескеретіні – «Жол 
жүрісі туралы» заңның 54-бабы 8-тармағына 
сәйкес, жол-көлік оқиғасы кезінде оған қаты-
сы бар жүргізуші:

- жол жүрісі қағидаларының талаптарына 
сәйкес көлік құралын дереу тоқтатуға (ор-
нынан қозғамауға), апаттық жарық сигнал 
беруін қосуға және апаттық тоқтау белгісін 
(жанып-сөнетін қызыл шам) қоюға, оқиғаға 
қатысы бар заттарды қозғамауға;

- зардап шеккендерге дәрiгерге дейiнгi 
медициналық көмек көрсету үшiн ықтимал 
шараларды қолдануға, жедел медициналық 
жәрдем шақыруға, ал шұғыл жағдайларда 
зардап шеккендердi жол-жөнекей көлікпен 
жөнелтуге, егер бұл мүмкiн болмаса, өзiнiң 
көлiк құралымен жақын жердегi емдеу ме-
кемесiне жеткiзуге, өзiнiң аты-жөнiн, көлiк 
құралының мемлекеттік тіркеу нөмірі бел-
гісін хабарлауға және оқиға болған жерге 
қайтып келуге;

- осы баптың 2-тармағының 5) тармақша-
сында көзделген жағдайларды қоспағанда, 
болған оқиға туралы жақын жердегi iшкi 
iстер органына дереу хабарлауға, оны көр-
гендердiң тегi мен мекенжайын жазып алуға 
және iшкi iстер органдары қызметкерлерiнiң 
келуiн күтуге;

- егер басқа көлiк құралдарының жүруі 
мүмкiн болмаса, жолдың жүру бөлiгiн бо-
сатуға;

- жолдың жүру бөлiгін босату қажет 
болған кезде оқиғаға қатысы бар көлiк 
құралының орналасуын, iздер мен заттарды 

ҚҰҚЫҚТЫҚ САУАТ

ШЫҒЫННЫҢ ОРНЫН 
ТОЛТЫРУ ЖЕҢІЛДЕДІ

СУДЬЯ МІНБЕРІ

5. 19.07.2011 ж. қайтыс болған аз.Баймуратова Нурбибидің атынан мұра-
лық іс ашылды. Нотариус Н.А. Төлеген. Мекенжайы: Түркістан қаласы, 
С.Ерубаев көшесі, 203Б. Тел.: 87780800822.

2. Түркістан облысы, Түлкібас аудандық сотының 2020 жылғы 8 сәуірдегі Іс №2-245/21 
ұйғарымы негізінде Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Мичурин ауылы, К.Сүйімбаев көшесі, 
№15 үйдің тұрғыны Инкарбекова Халиманың (мүдделі тарап «Түлкібас ауданы әкімдігінің 
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі) 
арызы негізінде баласы Толкынбеков Руслан Кулбекулын қайтыс болды деп жариялау туралы 
азаматтық іс қозғалды. 

Толкынбеков Руслан Кулбекулы 1975 жылы 8 шілдеде туған. Оқу орны, жұмысы және 
тұрғылықты жері туралы мәліметтер көрсетілмеген. Толкынбеков Руслан Кулбекулының жүрген 
жерін көрген-білген азаматтарды осы хабарландыру шыққан күннен бастап үш ай мерзім ішінде 
Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Т.Рысқұлов ауылы, Т.Рысқұлов көшесі, н/з үйде орналасқан 
Түлкібас аудандық сотына хабарласуын өтінеміз.

ОТАННЫҢ БІР БӨЛШЕГІ – ОТБАСЫ

Айкен ИСМАГУЛОВ,
Алтай аудандық сотының  судьясы

6. «ОПС-Каспиан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 
080240025561, жарғылық капиталдың азайғаны туралы хабарлайды. 
Шағым дар жарияланған күннен бастап бір ай ішінде мына мекенжай бо-
йынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы облысы, 
Іле ауданы, Ащыбұлақ а/о, Мұхаметжан Түймебаев а., өнеркәсіптік аймақ 
учаскесі, 53ғ.

3. «Ар-Би-Джи Қазақстан» ЖШС, БСН 051040007187 (Қазақстан Респуб-
ликасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 11 ықшамаудан, 7-ғимарат, 
13-кеңсе) өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап, екі ай мерзім ішінде мына мекен-
жай бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, 
Ақтау қаласы, 12 ықшамаудан, 79-ғимарат, 311-кеңсе. Тел.: 87292305888.      

4. «Сторк Текникал Сервисез (АрБиДжи) Лимитед» компаниясының 
Ақтау қаласындағы филиалы, БСН 050341012593 (Қазақстан Республикасы, 
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 11 ықшамаудан, 7-ғимарат, 13-кеңсе), 
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарлан-
дыру жарияланған күннен бастап, екі ай мерзім ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау 
қаласы, 12 ықшамаудан, 79-ғимарат, 311-кеңсе. Тел.: 87292305888.      

7. Қазақстан Республикасында «Парма Телеком» ЖШҚ Ақтау қ. фи лиалы, 
БСН 080241002111 арқылы жұмыс icтейтiн «Парма Телеком» ЖШҚ Ақтау қ.  
филиалы өзiн тарату туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру 
шыққан күннен бастап екi ай мерзім iшiнде қабылданады. Мекенжай: Ақтау 
қаласы, 2 ықшамаудан, 17-ғимарат, 220- кеңсе. Телефон: 87019135435.

Оның біріншісін ата-ана тәрбиесіндегі олқылықпен байланыстыруға 
болады. Баланың сұрағанын алып беріп, қалағанына оңай қол жеткі-
зетін, ұл-қызынан қаржыны аямайтын жандар бар. Бірақ материалдық 
қажеттілікке мән беретін олар баланы бақылауды қаперіне алмайды. Ал 
жасөспірімдердің қалтасы тоқ болған сайын шалыс басып, қателікке 
көп ұрынатынын тәжірибе көрсетіп отыр. Өйткені, бала ақшаны қалай 
жұмсауды, басқаруды білмейді. Кішкентай баланың ақшамен жүруі 
қылмысқа бейім азаматтардың да көңілін аударуы мүмкін. Сондықтан 
тәрбиені материалдық игілікпен шатастырмаған абзал.

Ата-ананың келесі бір түрі баланы бетінен қақпайды. Ұл-қызының 
еркелігін көтеріп, айтқанын жасайтындар бұл әрекеттерін жария-
лықтың, зайырлықтың белгісі деп ақталып жатады. Шындығында, 
бетімен кеткен бала қылмысқа бейім болады. Тәрбиені уысынан шыға-
рып алған ата-ана кейін баласы түнде көшеде ұсталып, тыйым салынған 
орындарда жүргені үшін құзырлы орындардың назарына іліккенде ба-
рып бармағын тістеп жатады. Осындайда дана бабаларымыздың тәлімі-
нен асып сөз айту қиын. Өмір көрген қариялар «Балаңды бес жасқа 
дейін патшаңдай күт, бес жастан он бес жасқа дейін құлыңдай жұмса, 
он бес жастан асқан соң досыңдай сырлас» деген. Бүлдіршінді еркелетіп 
отырып жауаптылыққа тәрбиелеу – міндет. Олай болмаған жағдайда ба-
лаң үшін сот алдында жауап беретін, айыппұл арқалайтының талассыз.  

Ата-ананың тағы бір түрі баланы қанауға, бала еңбегін пайдалануға 
тырысады. Мұндайлар баланы қолғанат есебінде емес, құл есебінде 
жұмсайды. Өз қатарластары секілді білім алудың орнына базар жағалап, 
ауыр жүк көтеріп, көлік жуып, қосымша еңбек етіп жүрген балалар 
жоғары білім алып, маман болу туралы ойланбайды. Өйткені, өзінің 
туған ата-анасы оның мүмкіндігін шектеп тастаған. Өкінішке қарай, 
бүгінде қанша баланың мұндай жағдайда өмір сүріп жатқанын білу 
мүмкін емес. Балалар өз ата-анасына арызданбағандықтан, мұндай де-
ректер анықталған күннің өзінде жылы жабылып кетеді.

Бала жасында білім алып, керек кезінде ойнап, достарымен ара-
ласуы керек. Ойыны қанбаған бала үлкейгенде де сол шақтарды, қа-
тарластары алаңсыз ойнап жүргенде қызығып қарап тұрған кездерін 
үнемі есіне алып жүреді. Біз осындай өкініші көп балалар шоғырының 
қалыптасуына тосқауыл қоя білуіміз керек.

Ата-анасы ажырасқан кезде де бала тағдырына мән берілмейді. Ал 
бұл бала үшін үлкен соққы. Әсіресе, кәмелетке енді толған балалар 
мұндай жағдайды өте ауыр қабылдайды. Ажырасқан ерлі-зайыптылар 
кейін екінші рет отау құруы мүмкін. Жаңа ана, жаңа әкемен тіл табысып 
кету де балаларға қиын болатыны рас. 

Сондықтан дүниеге ұрпақ әкелген әрбір ата-ана оның болашағы 
үшін жауаптылықты сезінсе дейміз. Ата-ана жауаптылығы артып, бақы-
лауға мән берсе, баламен ортақ тіл табысуға күш салса, кәмелетке тол-
мағандар қатысатын құқықбұзушылықтар да айтарлықтай кемитін еді.

Саида БОЛАТ, 
Алматы қаласы кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі 

мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы

ТӘРБИЕ

Адам баласы үшін Отаннан кейінгі қасиетті ұғым – отбасы. Ол – 
Отанның әрбір мүшесін дүниеге әкеліп, қанатын қатайтып, қатарға 
қосатын құтты орын. Данышпанның да, ғалымның да ең алғашқы 
тәлімі мен тәрбиесі осы жылы ұяда қаланады. Сондықтан, отбасылық 
құндылықтарды қолдау мен дәріптеу өзектілігін ешқашан жоймайды. 
Заң өзгерсе де, отбасы құндылығы өзгермей қала береді.

Алайда, қоғамда отбасына қатысты дау-дамай көбейді. Сенімге сел-
кеу түсіретін жанұялық жанжал азаяр емес. Ажырасу үлкен мәселеге 
айналуда. Статистикаға жүгінсек, елімізде жалғыз басты аналар мен 
әкелердің саны күрт өсуде. Осы көрсеткіштің өзі-ақ ажырасуды азайтуда 
жаңа тәсілдің қажеттілігін көрсетеді. Сондықтан шаңырақтағы шие-
леністі оңтайлы шешу мақсатында ерлі-зайыптылардың татуласуына 

құқықтық органның септігін тигізу үшін сотқа дейінгі татуласуға жол 
ашылып, «Медиация заңы» арқылы оның заңдық негізі жасалған бола-
тын. Мұндағы басты мақсат – ерлі-зайыптылардың ажырасу жөніндегі 
талап арыздарын оңтайлы шешіп,  отбасын сақтап қалу және шаңырақта 
қалыптасқан мәселені  жолға қойып, өзара татулыққа жеткізу. 

«Тәрбие – тал бесіктен», «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» 
дейміз тағы да. Бала тәрбиелеуде ағаттық жіберуге әсте болмайды. Соны 
ұғынсақ, ешбір келеңсіздікке бой алдырмасымыз хақ.

Т.ӘМІР,
Қармақшы аудандық сотының бас маманы 

сот отырысының хатшысы 
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

АТА-АНАНЫҢ ЖАУАПТЫЛЫҒЫН 
АРТТЫРҒАН ЖӨН

Бала – өмірдің мәні. Отбасының берік болуы, шаңырақтың 
шаттыққа толуы балаға байланысты. Ұл-қызымыздың 

бақытты балалық шағын қамтамасыз етуде ата-анаға үлкен 
жауап тылық жүктелген. Ата-ананың қамқорлығы баланың та-
мағын тойдырып, киімін бүтіндеумен шектелмеуі керек. Мұның 
барлығы тек материалдық қажеттіліктер. Бүған қоса, әрбір ата-а-
на баласының білімін жетілдіруіне, өзін қызықтыратын істермен 
шұғылдануына толық жағдай туғызуы керек. Өкінішке қарай, 
бізде бұл мәселеде әлі де түйткілдер аз кездеспейді.

куәлардың қатысуымен алдын ала белгiлеп, 
оларды сақтауға барлық ықтимал шараларды 
қолдануға және оқиға болған жердi айналып 
өтудi қамтамасыз етуге мiндеттi.

Аталған талапты орындамаған жүр-
гізуші Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодекстің 611-бабы 2-бөлiгінде көзделген 
жа уапкершілікке тартылады. Бұл ретте, 
жүргізуші жол-көлік оқиғасын рәсімдеу, оны 
сотта қарау және одан кейін тиісті сақтанды-
ру қаражатын алу  көп уақыт алады дегенді 
алға тартуы мүмкін.

Жол-көлік оқиғасы салдарынан көлікке 
келтірілген шығынды тезірек  орнына кел-
тіру үшін былтыр Жоғарғы Соттың баста-
масымен ӘҚБтК-нің 883-бабының 3-1 тар-
мағына тиісті өзгерістер мен толықтырулар 
енгізіп, оған байланыс ты әкiмшiлiк құқық 
бұзушылық туралы қаулы, өзiне қатысты іс 

жүргiзiлiп жатқан тұлғаның және жәбірле-
нушінің жазбаша өтінішхаты бойынша дереу 
заңды күшiне енедi. Бұл дегеніміз жүргізуші 
мен жәбірленуші өтінішхатының негізінде 
сот қаулысы іс қаралған мезеттен бастап 
заңды күшіне еніп, сақтандыру  қорына 
жәбірленушіге сақтандыру сомасын төлеуге 
жолданады, арадағы сот қаулысына шағым 
келтіруге  берілетін он тәулік уақытты күту-
дің қажеті жоқ. 

Сонымен қатар, еліміздің ірі қалаларын-
да орналасқан мамандандырылған әкімшілік 
соттарда «Түнгі сот» пилоттық жобасы іске 
асуда. Оның аясында кешкі мезгілде жол-
көлік оқиғасына байланысты әкімшілік 
істер сотқа келіп түскен сәттен бастап жедел 
уақытта қаралады. Демек бұл да – жол-
көлік оқиғасынан келген шығынды тезірек 
қалпына келтірудің, жүргізушілердің алтын 
уақытын үнемдеудің бір жолы. Сондықтан 
жол-көлік оқиғасына тап болған жағдайда, 
жүргізушілер оқиға орнын тастап кетпей, 
тиісті органға хабарласып,  ӘҚБтК-те көз-
делген құқықтарын дұрыс пайдаланса, 
соғұрлым  олардың құқықтары заңмен 
қорғалып, келтірілген шығынның орны 
толады. 

Осы орайда, айтып кететін бір ұсыныс, 
жол-көлік оқиғасы бойынша әкімшілік жа-
уап кершілік қарастырылған ӘҚБтК-нің 
610-бабының 1-бөлігінде көзделген әкім-
шілік істерді қарауды уәкілетті органның қа-
рауына берсе, бұл санаттағы істер жол-көлік 
оқиғасы орын алған күні дереу қаралып, 
жәбірленушінің автокөлігіне келтірілген 
шығын тезірек қалпына келетін еді. Осы 
санаттағы әкімшілік істердің  көбі бойын-
ша дау бола бермейді, жүргізуші кінәсін 
мойындап, айып пұлын төлеуге дайын. Егер 
жол-көлік оқиғасына байланысты даулы 
мәселе туындап жатса, уәкілетті орган істі  
мамандандырылған әкімшілік соттың қара-
уына жолдай алды. Бұл мәселе жергілікті 
соттардағы сот жүктемесінің азаюына зор 
ықпал етер еді. 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
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ПІКІР БІЛГЕН ЖӨН

ПӘРМЕН

ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТ 
ИНСТИТУТЫНЫҢ ТЫҢ ӘДІСТЕРІ

ҚЫЛМЫСТАН ҚАЛАЙ САҚТАНАМЫЗ

ЖАҢА ҚҰЖАТТАН КҮТЕРІМІЗ КӨП

Құқықтық сауат некедегі 
жауапкершілікті арттырады

ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ: 
жұмыс беруші мен жұмысшы жауаптылығы 

неге төмен?

Қылмыстық кодексте көзделген қылмыс не қыл-
мыстық теріс қылық құрамының барлық белгiлерi 
бар іс-әрекеттер қылмыстық жауаптылықтың бiр-
ден-бiр негiзi болып табылады. Адам қылмыстық 
жауаптылыққа істеген іс-әрекетінде қылмыстық 
заңда көрсетілген нақты бір қылмыстың құрамы 
болған жағдайда ғана тартылады. 

 Қылмыстық жауаптылық – өзінің нысаны, 
мазмұны жағынан мемлекеттік күштеу мәні бар 
жауаптылықтың түрі. Өйткені мемлекет кез келген 
қылмысқа тиісінше баға бере отырып, қылмыс істе-
ген адамға мемлекет тарапынан заңда көрсетілген 
күшпен орындалуға тиісті шаралардың қолда-
нуын жүзеге асырады. Яғни, қылмыстық жауап-
тылықтың әлеуметтік мазмұнының өзі сол адамға 
қылмыстық жауаптылық жүктей отырып, мемлекет 
оның істеген қылмысын мінеп, оған заңды баға 
береді. Мемлекет қылмыскерді жазалай отырып, 
басқаларды қылмыс істеуден сақтандырады және 
сотталған адамды түзеу мақсатын жүзеге асырады. 

Қылмыстық кодекстің 15-бабына сәйкес:
1. Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған 

уақытта он алты жасқа толған есi дұрыс жеке тұлға 
қылмыстық жауаптылыққа тартылады.

2. Қылмыс жасаған уақытта он төрт жасқа 
толған жандардың адам өлтiргенi, денсаулыққа 
қасақана ауыр зиян келтiргенi, ғимараттарға, 
құрылыстарға, қатынас және байланыс құралдары-
на шабуыл жасағаны немесе оларды басып алғаны, 
терроризм актiсi туралы көрiнеу жалған хабар-
лағаны, ауырлататын мән-жайлар кезiнде өлген 
адамдардың мәйiттерiн және олар жерленген жер-
лердi қорлағаны үшін қылмыстық жауаптылыққа 
тартылады.

3. Егер кәмелетке толмаған адам осы баптың 
бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген 
жасқа толған болса, бiрақ психикасының бұ-
зылуына байланысты емес психикалық дамуы 
жағынан артта қалуы салдарынан қылмыстық 
құқық бұзушылық жасаған уақытта өзiнiң әрекет-
терiнiң (әрекетсiздiгiнiң) iс жүзiндегi сипаты мен 
қоғамға қауiптiлiгiн толық көлемде ұғына алмаса 
не оларға ие бола алмаса, ол қылмыстық жауап-
тылыққа жатпайды.

Е.ОТАНМҰРАТОВ,
Қорғалжын аудандық соты кеңсесінің 

жетекші маманы
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ 

Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 
жаңа қағидаттарының бірі – соттың белсен-
ді рөлі. Бұл ретте әкімшілік сот ісін жүргізу 
соттың белсенді рөлі негізінде жүзеге асы-
рылады. Сот әкімшілік процеске қатысу-
шылардың түсініктеме, мәлімдеме, өтінішхат, 
олар ұсынған дәлелдеме және әкімшілік істің 
өзге де материалдарымен шектелмей, әкім-
шілік істі дұрыс шешу үшін маңызы бар бар-
лық нақты мән-жайларды жан-жақты, толық 
және объективті зерттейді.

Өзінің бұзылған құқықтары туралы сотқа 
жүгінген кез келген азамат соттан әкімшілік ор-
ганның әрекет ету заңдылығын анықтау кезінде 
жан-жақты, егжей-тегжейлі зерделенуін және 
сот талқылануын бақылай алады. Бұдан былай 
өтініш беруші әкімшілік органның бүкіл заң қыз-
метіне жалғыз қарсы тұрмайтын болды.

Сот өз бастамасы немесе әкімшілік процеске 
қатысушылардың өтінішхаты бойынша қосым-
ша материалдар мен дәлелдемелер жинайды, 
сондай-ақ әкімшілік сот ісін жүргізу міндеттерін 
шешуге бағытталған өзге де әрекеттерді орын-
дайды.

Егер сот азаматтық соттардағы сот про-
цесінде ұсынылған арыз-шағымдар немесе іс 
материалдары аясында баяндалған жағдайлар-
ды олардың шеңберінен шықпай-ақ зерттесе, 
жаңа кодекс бұл іс-әрекеттермен шектелмейді. 
Бұл – соттың белсенді рөлінің мәні. Аталған 
жаңашылдық мемлекеттік орган мен жеке тұлға 
арасындағы даудың тиімді шешілуінің кепілі 
боларына сенім мол.

 Руслан ДЕМЕУОВ,
Орал қаласының мамандандырылған
әкімшілік сотының кеңсе меңгерушісі

Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің қа-
былдануы елдегі әкімшілік әділетті нығайтады . 

ӘРПК төрт бөліктен тұрады: жалпы бөлім, 
әкімшілік рәсімдер, әкімшілік сот ісін жүргізу, 
сондай-ақ өтпелі және қорытынды ережелер.

Билік органы тараптардың бірі ретінде әрекет 
ететін сот ісін жүргізу әкімшілік-құқықтық қа-
тынастардағы азаматтардың (ұйымдардың) тең 
емес мүмкіндіктерін ескеруі керек. 

Істі сапалы қарау үшін ӘРПК қысқа мерзімде 
қаралатын істердің кейбір санаттарын қоспаған-
да, істі қарауға тиіс ақылға қонымды мерзімді  
белгіледі. Ол заң бойынша талап берілген күннен 
бастап алты айдан аспауы керек. 

Сондай-ақ, ӘРПК-нің жаңалығы – талап 
арыз түрлерін жіктеу. Ұсынылатын талаптарға 
байланысты талаптар төрт түрге бөлінеді: даулау, 
мәжбүрлеу, іс-әрекетті жасау және тану туралы.

Мәжбүрлеу туралы талап қою бойынша 
талап қоюшы әкімшілік орган қабылдаудан бас 
тартқан не әкімшілік органның әрекетсіздігі 
себебінен қабылданбаған арыз бойынша қо-
лайлы актіні шығаруға мәжбүрлеген жағдайда 
ұсынылады. Сондай-ақ, талап қоюдың бұл түрі 
оған қатысты ауыртпалық түсіретін әкімшілік 
актіні қабылдамау талабын қамтуы мүмкін. 
Сондықтан сот әкімшілік органға талап қоюшы 
қалаған әкімшілік актіні қабылдау міндеттемесін 
жүктейді. 

Іс-әрекетті жасау туралы талап бойынша 
талап қоюшы жауапкерден белгілі бір іс-әре-
кеттерді жасауды немесе іс-әрекеттерден аулақ 
болуды талап етуі мүмкін. Бұл сот ісі әкімшілік 
актіні шығаруымен байланысты емес. Осы та-
лаптың аясында қарапайым талаптар қойылуы 
мүмкін: мысалы, жауапкерге қоршауды бөл-
шектеуге, жарық орнатуға, жол қозғалысының 
тыйым салатын белгісін алып тастауға міндет-
теу және т.б.

Тану туралы талап бойынша талап қоюшы 
қандай да бір құқықтық қатынастардың болуын 
немесе болмауын тануды талап ете алады. Егер 
талап қоюшының белгілі бір экономикалық 
немесе моральдық мүддесі болса және басқа 
түрдегі бірде-бір талап осы мәселені шешуге 
жарамсыз болса, талап қоюдың бұл түріне жол 
беріледі. 

Осылайша, әкімшілік әділет орнықты және 
теңгерімді дамудың, сондай-ақ құқық үстемдігін 
қамтамасыз етудің кепілі ретінде халықты мем-
лекеттік (басқару) рәсімдеріне кеңінен тартуды  
көздейді, бұл ретте әкімшілік сот ісін жүргізу сот 
төрелігін жүзеге асырудың толыққанды нысаны 
болуға тиіс.

Е.ЖЕТКЕРГЕН,
Хромтау аудандық сотының судьясы

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ 

СЕМИНАР

Жұмысқа тұрарда еңбек келісімшартын жасап, 
өз құқығыңды білу сергелдеңге түсудің алдын 
алады. Өкінішке орай, жұмыс берушінің ығына 
жығылып, келісімшартсыз жұмыс істегендердің 
еңбекақысын уақытында алып, қауіпсіз еңбек 
етеріне ешқандай кепілдік жоқ. Қазақстан Рес-
пуб ликасының Еңбек кодексі – жұмыскерлердің 
және жұмыс берушілердің құқығын реттейтін 
бірден-бір құжат. Кез келген жұмыскер жұмыс 
барысындағы құқығын қорғау үшін осындай 
заңнама талаптарымен жіті таныс болуы керек.

Мемлекеттік немесе жекеменшік мекеме 
жұмыскерге алдымен еңбек келісімшартын ұсы-
нуы тиіс. Онда жұмыскердің негізгі міндеттері, 
жалақы мөлшері, айыппұл салынатын пункттер 
және оқыс жағдай орын алғандағы мекеме та-
рапынан ұсынылатын жауаптылық көрсетіледі. 
Бүгінде осы келісімшартпен толық таныспай-ақ 
жұмысқа араласатын жандар да, келісімшарт 
ұсынбай, Еңбек кодексіне қайшы әрекеттерге 
барып жұмысқа қабылдайтын мекемелер де 
кездеседі. Өз құқығына салғырт қараудың соңы 
қайғылы жағдаймен аяқталатын кездер аз емес. 

Мәселен, Алматы облысының 26 жастағы 
тұрғыны Қуаныш Досымбекке жұмыс беруші 
ешқандай келісімшарт ұсынбаған. Жекеменшік 
құрылыс компаниясында жұмыс істеген азамат 
осыдан бір ай бұрын Алматы қаласы, Бостандық 
ауданындағы тұрғын үй нысанын салу барысын-
да үшінші қабаттан құлап ауыр жарақат алған. 
Содан бері бір ай уақыт өтсе де, әлі сырқатынан 
айықпаған. Ал компания өкілдері Қуаныштың өз-
дерінде жұмыс істегенін мүлдем жоққа шығарып 
отыр. Өйткені, келісімшарт жоқ. Кейін куәлар-
дан сескеніп, Қуаныштың жұмыс істегенін мо-

йындағанымен, оқыс оқиға қауіпсіздік шараларын 
сақтамағандықтан орын алды деп жеткізген. Бірақ 
зардап шегуші құрылыс барысында ешқандай қа-
уіпсіздік шаралары ескерілмегенін алға  тартуда. 

Қуаныштың әйелі Әлияның сөзінше, күйеуі 
жарақат алып, жерде қансырап жатқан кезде ком-
пания өкілдері тіпті «жедел жәрдем» де шақыр-
май, оны бір жарым сағат ұстаған. Әлия сол жерге 
келген соң өзі шақырған. Енді Қуаныш Досымбек 
өзіне тиесілі өтемақыны ала алмай жүр. Еңбек 
кодексіне сәйкес, жұмыскер өндіріс барысында 
қандай да бір жарақат алған жағдайда, оған жұ-
мыс беруші өтемақы төлеуге міндетті. Сондай-ақ 
жұмыс беруші жұмыскермен тиісті келісімшарт 
жасаспағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке 
тартылады. Қазір ерлі-зайыптылар аудандық по-
лицияға арыз жазған. Енді еңбек инспекциясының 
қызметкерлері болған оқиғаға толық тергеу тексе-
ру жүргізуі керек. 

Жалпы, адамдардың еңбек қауіпсіздігі сақтал-
майтын жұмыстарға тәуекел етуіне себеп көп. 
Біріншіден, шарасыздық. Қазір пандемияға бай-
ланысты жұмыстың азайғаны жасырын емес. 
Бұндай жағдайда адамдар нәпақа табу үшін кез 
келген жұмысқа келісім береді. Өзі әрең жұмыс 
тапқан адамның еңбек қауіпсіздігіне мән бермей-
тіні түсінікті. Екіншіден, құқықтық сауатсыздық. 
Өкінішке орай, халқымыздың құқықтық білімі әлі 
де төмен. Көпшілігі еңбек етуге қолайлы жағдай 
жасалуы керектігін білмейді, білмеген соң талап 
ете алмайды. Ал оның соңы еңбектің желінуі не-
месе жоғарыда айтып кеткен Қуаныштың күйіне 
әкеп соғуы әбден мүмкін.

Нұрқанат АТАЖАН

Байзақ аудандық сотында «Неке шарты» инс-
титутын қолдануды насихаттау бойынша онлайн 
режимінде семинар өтті.

Семинарға Байзақ аудандық сотының судья-
сы Е.Аккулиев, Байзақ аудандық азаматтардың 
хал актілерін тіркеу (АХАТ) бөлімінің басшысы 
Қ.Байжұмаев және бас маман М.Орманалиева 
қатысты.

Семинарды судья Е.Аккулиев ашып, өз сөзінде 
«Неке (ерлі-зайыптылар) және отбасы туралы» 
кодексінің талаптарына тоқтала кетіп, аудандық 
АХАТ бөлімінің қызметін қазіргі заңнама тала-
бына сәйкес жандандыру керектігін айтты. Жасы 
кәмелетке толмаған балалары жоқ ерлі-зайыпты-
лардың біреуінің нотариус куәландырған немесе 

электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылған жазбаша арызына сай дауды сотқа дейін жеткізбей неке 
бұзу құқықтарының рәсімделуі қажеттігіне тоқталды.

Е.Аккулиев АХАТ бөлімі тарапынан «Неке шарты» институтын қолдануды насихаттау жұмыста-
рын жүргізу халықтың жауапкершілігін және құқықтық сауаттылығын арттыратынын, сонымен қатар 
дауды сотқа дейін татуластыру мақсатында медиаторлармен ортақ жұмыстарды арттыру қажеттігін 
атап айтты.

Байзақ аудандық азаматтардың хал актілерін тіркеу бөлімінің өкілдері семинар барысында 
сұрақтарын қойып, «Неке шарты» және отбасылық даулар бойынша жиі туындайтын өзекті мәселе-
лерді талқылап, пікір алмасты.

Өз тілшіміз


