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САН мен САПАДАҒЫ 
АЛШАҚТЫҚ АЗАЯР ЕМЕС

СУДЬЯ — 
ХАЛЫҚ ҚЫЗМЕТШІСІ

МӘСЕЛЕ

Диас АХМЕТШӘРІП, «ҚазАвтоЖол» ҰК» 
АҚ баспасөз хатшысы:

– Ақылы жолдағы көрсетілетін қызмет 
сапасы туралы айтқан кезде біз оны бірден Еу-
ропа елдерімен салыстыра алмаймыз. Мәселен, 
еліміздің аумағы 5 Франция сыйып кететіндей 
үлкен болғанымен, халық саны өте аз.  Қазір 
біздегі 4 ақылы  жолдың жалпы ұзындығы 
682 шақырым. Оның алғашқысы 2013 жылы 
Нұр-Сұлтан–Щучинск бағытында ашылған 
болатын. Онда 150-ге жуық техника жұмыл-
дырылған. 

Ұлан ТӘЛІПБАЙ, журналист:
– Ақылы жол енгізіледі деген кезде жолдың бәрі тақтай-

дай тегіс болады деп қуанғанбыз. Көпшілік ондай жолдарды 
Еуропа мен араб мемлекеттерінен көрген ғой. Алайда, әрбір 
шақырымына 1 млн доллардан астам қаржы жұмсалған 
жолдың сапасы әлі сын көтермейді. Әсіресе, Жамбыл, Түр-
кістан облыстарында бетон жолдардың өзі қақ айырылып, 
көтеріліп кеткен.  Осы жылы жүк тасымалдаушы жүр-
гізушілердің республика бойынша наразылық білдіруінің өзі  
жолдың сапасыз екенін білдіреді. Олар ақысын төлегенмен, 
жолдағы қызмет сол ақыға сай емес. Содан кейін «ҚазАвто-
Жол» деген мекеме жауапты болып отырған бетон жолдар 
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АҚЫЛЫ  ЖОЛДАРДАҒЫ ҚЫЗМЕТ  ҚАШАН  ЖАҚСАРАДЫ?

қыста жабылып қалады. Мұз қатырмайтын  түрлі қоспаларды шетелден сатып 
алады. Ал біздің жолға қатысты оқу орындарының ғалымдары бетонға зақым 
келтірмейтін түрлерін ойлап тапқан. Бірақ оны сол жолға пайдаланбай отыр. 
Жолдың ақысына қатысты да қоғамда түрлі пікірлер  айтылып жатыр. 

Қазақстанда ақылы автожолдың 
пайда болғанына биыл 8 жыл тол-

ды. Оның көлемін 2022 жылға дейін 
7 мыңға жеткіземіз деген жоспар 
әзірше арман болып қалуда. Ондағы 
көрсетілетін қызметтің сапасына қа-
тысты жұртшылық арасында түрлі 
сын-пікір көп. Бұл туралы қоғаммен 
байланыс жасайтын БАҚ өкілдерінің 
ойын сұраған едік.
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ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

(Соңы 5-бетте)

Жалпы, автожолдарды күтіп ұстауға үкімет тарапынан норма-
тивке сай 48 млрд теңге қаржы бөлінеді. Алайда, 2020 жылы бізге 
18 млрд қана бөлінді. Ақша жол салуға ғана бөлінеді де, оны күтіп 
ұстауға бөлінбейді. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Бағлан БАЙМАҒАМБЕТ, 
Қазақстанның Автожолшылар 
қауымдастығының төрағасы: 

«ЖОЛ – 
ЭКОНОМИКАНЫҢ 

КҮРЕТАМЫРЫ»

– Бағлан Әуелбекұлы, эконо-
миканың күре тамыры жол екені 
айдан анық. Ендеше, Қазақстанда 
бүгінгі жол құрылысының көлемі 
мен сапасын арттыруға қатысты 
атқарылып жатқан жұмыстар 
жайлы не айтар едіңіз? 
– Еліміз тәуелсіздік ала салысымен 

Елбасы жол салу ісіне айрықша мән 
беріп, оны мемлекеттік саясаттың 
басым бағытына айналдырды. Себебі, 
экономиканың күретамыры – жол. 
Ол болмаса қандай мықты мемлекет 
болмасын даму деңгейі төмен болады. 
Осы тұрғыда «Батыс Қытай – Батыс 
Еуропа» көлік дәлізі еліміздің төрткіл 
әлеммен байланысын орнатқан ауқым-
ды жоба болды. 

Демократиялық, құқықтық, зайырлы мемлекет құруға ұмтылып отырған біздің елімізде үш биліктің дара бір 
тармағы – сот билігі де үлкен ізденіс үстінде. Сот реформасы жүріп жатыр. Істе ілгерілеу бар. Біз бүгінгі күні өз 
тарапымыздан қолжеткізген табыстарымызды тізіп жатпай-ақ, әлі де арыла алмай отыр ған ортақ кемшіліктерге 
тоқталып, одан шығу жолы жөнінде ой бөліс пекпіз.

Қазақстан әлем елдерінің ең соңғы  жарияланған рейтингтерінде  авто
мобиль жолдарының ұзындығы жағынан  – 32 , жан басына шаққандағы 

ұзындығы жағынан – 97,  ал оның сапасы жағынан – 93 орында тұр.  Елбасы 2030 
жылға дейін Қазақстанды әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті озық 50 елдің, 
ал 2050 жылға қарай отыздықтың қатарына кіргізуді республиканың стратегия
лық мақсаты етіп белгілеген болатын. Сондықтан экономиканың күре тамыры 
саналатын автомобиль жолдарының сапасын көтеруде Үкіметті қыруар ша
руа күтіп тұр. Ұлттық статистика бюросының мәліметтеріне қарағанда, жалпы 
пайдаланудағы автомобиль жолдарының ұзындығы былтыр елімізде 11 997,6 
шақырымды құрады. Оның 3413 шақырымы республикалық, 3186 шақырымы 
облыстық,  5397,6 шақырымы аудандық  маңызы бар жолдар. 

шақырым)»; «Алматы – Қапшағай (42 шақырым)»; 
«Алматы – Қорғас (295 шақырым)» жол учаскелері. 

Жоспар бойынша биыл бастапқыда маусым 
айынан бастап 18 учаскедегі 5,8 мың шақырымдық 
автожолда  ақылы қызмет енгізілуі тиіс еді. Ал-
дымен 1 қараша, одан кейін 15 қарашаға шегеріліп, 
енді уақыты белгісіз болып отыр. 1-кезеңде жалпы 
ұзындығы 1,8 мың шақырым болатын 4 жолақты 
қозғалысы бар бірінші санаттағы республикалық 
маңызы бар автожолдардың 7 учаскесінде ғана 
енгізілуі керек болған. Олар: «Нұр-Сұлтан – 
Павлодар»;  «Қапшағай – Талдықорган»; «Тараз 
– Қайнар»;  «Шымкент – Тараз»; «Шымкент – 
Қызылорда»;  «Шымкент – Ташкент»; «Щучинск 
– Көкшетау». 

2020–2025 жылдарға арналған «Нұрлы жол»  
мемлекеттік бағдарламасы бойынша елімізде 2022 
жылға дейін – 7 мың, ал 2025 жылға қарай 11 мың 
шақырым автожол ақылы болады деп жоспарланған 

болатын.  Алайда осыған қарамастан биыл қарашаға 
дейін елдегі ақылы жолдың жалпы ұзындығы  682 
шақырым ғана болды. Олар «Нұр-Сұлтан – Щу-
чинск  (211 шақырым)»; «Нұр-Сұлтан – Теміртау (42 

Баспасөз — 2022

zanreklama@mail.ru

Құрметті оқырман!
«Заң газеті» және 
«Юридическая газета», 
«Заң», «Фемида» 
басылымдарынажазылужалғасып
жатқанынестеріңізгесалғымызкеледі.

Төл басылым да рыңыздан 
қол үзіп қалмаңыздар!

Біздің басылымдарға
«Қазпошта» АҚ бө лім ше лері, 
«Қазпресс» ЖШС дүң гір шек тері және 
Алматы қаласын дағы «Дауыс» жүйесі 
ар қы лы жазы лу ла ры ңызға болады.

Жазылу индекстері:

жекетұлғаларүшін– 65921
заңдытұлғаларүшін – 15921

«Заң газеті» 

«Юридическая газета»
жекетұлғаларүшін– 65928
заңдытұлғаларүшін – 15928

«Заң» журналы – 75849
«Фемида» – 75858

Байланыс телефоны:87012768989
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ҚҰҚЫҚ
БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Сотқа ешкім жетіскеннен келмей-
ді. Зәбір шегіп қажыған, сан соғып 
алданған, қысым көріп торыққан, ары 
тапталып, намысы қорланғандар ара-
ша іздеп келеді. Үмітпен, сеніммен 
келеді. Дау-дамайлы істердің қаралып, 
шешімін табар жері негізінен аудан-
дық, қалалық соттар. Наразылық пен 
жоғарыға шағымданудың бастауы да 
осында. Сот шешіміне екі жақтың да 
келіспей жататын кезі аз емес. Мұ-
ның бірнеше себебі бар. Басты себеп, 
көпшіліктің заңды білмеуінен, дәлірек 
айтсақ заң жүзіндегі сауатсыздығынан. 
Азаматтық, құқықтық қарым-қатынас-
ты заң бойынша реттестіре білмейді. 

Әрине, судьялар тарапынан да 
кемшіліктер кездеспей тұрмайды. Істің 
қаралу мерзімін созып, не атүсті қарап, 
үкімнің көшірмесін уақытылы бермей, 
алдына арыз-шағыммен келген кісіге 
көңіл бөлмеу, дұрыс қабылдамай, тіпті, 
кейде қабылдамай қою, дөрекі мінез 
көрсету, т.б. толып жатқан судья әдебі-
не жат қылықтар туындап жататынын 
ащы да болса ашып айтуымыз керек. 
Осының бәрі сот қабылдауына келген 
азаматтардың орынды өкпе-ренішін 
тудырады. Арагідік болса да кездесіп 
қалатын осы жайттер «Бір қарын май-
ды бір құмалақ шірітедінің» керін киіп, 
бүкіл сот беделіне нұқсан келтіреді. 

2021 жылғы 1 қыркүйектегі «Халық 
бірлігі және жүйелі реформалар – ел 
өркендеуінің берік негізі» атты Жолда-
уында Мемлекет басшысы Қасым-Жо-
март Тоқаев «Мемлекет басшысының 
бағдарына күмән келтіретіндер, жұмыс 
істеу қолынан келмейтіндер, ебін тауып 
орнында отыра беруді қалайтындар, 
Президенттің тапсырмаларын орындау-
дан жалтаратындар қызметтен кетуге 
тиіс» деп айтты. Сот жүйесінің алдына 
қойылған міндет – заң үстемдігін орна-
ту, бұл міндетті орындау үшін судьяның 
шығаратын сот актісі заңды әрі әділ 
болуы қажет.

Абырой-бедел – адал 
атқарған жұмыспен 

келеді

Судьяның әрбір басқан қадамы, 
іс-әрекеті, тыныс-тіршілігі үнемі 
көпшіліктің назарында. Сондықтан, әр-
бір судья өз беделінің төмендемеуін бір 
сәт те естен шығармауы керек. Судья – 
халық қызметшісі. Судья болу заң шең-
берінде шешім қабылдап, не үкім шыға-
рып қана отыру емес. Ол қоғамның, яки 
өзің өмір сүріп отырған ортаның ауыры 
мен жеңілін, жақсысы мен жаманын 
жаныңмен сезініп, жүрегіңнен өткізу. 
Азаматтық үн қату, үлес қосу. Сонда 
ғана судья халыққа жақындай түспек. 
Сонда ғана халық сенімі арта бермек. 
Абырой-бедел адал атқарған жұмыспен 
келеді. Адалдықтың негізі – әділдікте 
яки, адал шешімде. 

Дана билеріміз дауды 100 пайыз 
медиация жолымен шешкен. Бұның 

себебі – билеріміздің ерекше қаси-
еттерге ие болып, тіл өнерін жоғары 
деңгейде меңгеруі, сонымен қатар, Ұлы 
далада қалыптасқан әдет-ғұрып. Қазақ 
қоғамында билерді сайлау, тағайындау 
немесе бекіту деген түсінік болмаған. 
Би қызметін жалғастыру атадан балаға 
мұра болып та қалмаған. Биді халық 
таңдаған. Халық бидің табиғат берген 
шешендік, ақыл-парасат, қызыл тілде 
ешкімге дес бермес қасиеттеріне қарап, 
«Дала заңының» негізгі қағидалары мен 
нормаларын білуі, өзіне дейінгі атақты 
билердің үлгілі сөзінен нәр алуына 
аса назар аударған. Бала билер тәжіри-
белі, көрнекті, ел алдындағы айтулы 
билердің тәрбиесінде болып, атқос-
шылықта жүріп, тәжірибе жинаған. 
Кезегі келгенде тәлімгер билердің ақ 
батасын алып, билік айтып, тура билі-
гімен ел аузына іліккен. Қара қылды қақ 
жарған әділдігімен халық қалаулысына 
айналған.

Қазақтың билер соты – 
бірегей сот жүйесі

Бидің кесім-бітімі көпшіліктің көз 
алдында жарияланатын. Би шешімін 
сұлтандар мен старшындар жүзеге 
асыратын. Би дұрыс үкім шығармаған 
жағдайда өзінің абыройынан айы-
рылып, оған жүгінуші болмайтын да, 
сол кезден бастап ол өзінің «би» деген 
атағынан айырылатын. Ал ешкімге бұра 
тартпай, дұрыс шешім шығарса, еңбегі 
үшін кінәлі жақтың есебінен сыйақы 
алатын. Сыйақының мөлшері дауда 
өндірілетін мүліктің оннан бір бөлігіне 
тең болатын. Билердің аузынан шыққан 
даналыққа толы ой-толғамдар ел аузын-
да таралып, жатталса, ондағы негізгі ой 
елді жақсылыққа, дұрыс жолға жете-
леген. Әділдігімен, турашылдығымен 
жұрт көңілінен шыққан билер, ең ал-
дымен, ел бірлігі мен татулығын ой-
лады. Билер институты қазақ жерінің 
берекесі – отансүйгіштік, ерлік және 
ар-ұждан сияқты маңызды қасиеттерді 
жоғалтпауға тән адами құндылықтарды 
сақтауға үйретіп отырды.         

Әділеттің ақ туын желбіреткен 
биге қойылған талап әрқашанда қатаң 
болған. Бұл туралы академик Салық 
Зиманов өзінің төрт тілде шыққан 
«Қазақтың билер соты – бірегей сот 
жүйе сі» деген кітабында: «Қазақтың 
билер соты өзіне жүгінген тараптардың 
дауларын қарастыра отырып, тарап-
тардың арасында, рудың арасындағы 
бітімгершілікке және бірлікке қолжет-
кізуге тырысатын. Билер сотының осы 
асқақ мұраттарының талабына жауап 
беру үшін билер дала даналарының 
мектебінен өтуге, алдыңғы ұлы би-
лердің сынынан сүрінбеуге тиіс болған» 
деп жазады.

Қазіргі кезде болып жатқан интегра-
ция, жаһандану үрдістері күллі әлемді 
өзгертіп, жаңашылдықтарымен қоса 
елдің ұлт-болмысына әсерін тигізуде. 
Бұл ретте, ұлттық менталитетімізге 
жарасқан ақжарқын мінез, қазақы 
қалжың, ұтымды ой мен астарлы сөз 

СУДЬЯ — 
ХАЛЫҚ ҚЫЗМЕТШІСІ

секілді ерекшеліктерімізді асқақтатар 
жақсы қасиеттер тасада қалмау керек. 
Қазақтың мақал-мәтелі мен нақыл 
сөзінің өзі тағылымы мол тамаша мек-
теп үлгісі. 

Қазақ даласының дамыған сан-са-
лалы өркениетті болғаны баршаға аян. 
Басқасын айтпағанда «Есім ханның 
ескі жолы» мен «Қасым ханның қасқа 
жолы», Әз Тәукенің «Жеті Жарғысы-
ның» өзі не тұрады. Демек, бізде үлгі 
аларлық негіз бар, ендеше неге үйрен-
бейміз, неге үрдіске енгізбейміз? Айтып 
отырғаным кесек мінез бен кесікті сөз. 
Әділ де тура кесілген шешім. Уәжді сөз 
айта білген би, сол уәжге тоқтай білген 
хан мен қара, батыр мен бағлан. 

Жадыңда тұрар үш сөз: 
ҰЯТ, БОРЫШ, ОБАЛ

Қазақ хандығы тұсында, тіпті оған 
дейінгі билер бүгінгі мемлекеттік 
биліктің міндеттерін атқарып келген. 
Яғни, билер атқарушылық, заң шыға-
рушылық, билік айтып ел басқару 
қызметтерінің барлық түріне араласты. 
Сондықтан да, қоғамда қандай қиын 
жағдай болса да, бидің алдын кесіп, 
оған қарсы шыққандар болмаған. Бүгін-
гінің биі – бірінші кезекте халыққа сот 

төрелігін шынайы әрі турашылдықпен 
жүзеге асыруда әділ билігімен та-
нылған, соттық функцияны атқаратын 
мемлекеттік қызметші. Билер кесімі 
халық көңілінде күмән туғызбастай 
сенімді болуы шарт. Мысалы, Тана 
биге бата бергенде Малайсары би: 
«Шырағым, үш сөз бар, соны ұмыт-
пай жүрсең, халқың соңыңнан қалмас. 
Ұмытсаң, артыңа ермес. Ол үш сөз: 
ұят, борыш, обал!», – деген екен. Бұл 
ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан 
билерге қойылатын негізгі талап. Адам 
тағдырын қолына алған би шешім 
шығармастан бұрын, өзінің адам екенін, 
сондықтан да ұят, борыш, обал деген 
сөздердің мәнін ұмытпауы тиіс. «Тура 
биде туған жоқ, туғанды биде иман 
жоқ» деген кесімді сөз кез келген судья 
үшін берік ұстаным. Би істің ақ-қара-
сын анықтамай, туғанына тартып тұрса, 
оның әділдігі қайсы? Биде туған болмау 
керек деген осы. Қазақтың біртуар, ха-
лық қаһарманы, Ұлы Отан соғысында 
жасаған ерлігімен аты аңызға айналған 
Бауыржан Момышұлы: «Әділін сұраса, 
атаңның болсын айыбын айт», – деп 
әділдіктің ақ жолын ту еткен. 

«Өнер алды қызыл тіл» дейді дана 
халқымыз. Әрбір судья өз мамандығы 
тек күнкөріс кәсібім деп қана ұқпай, 
оны шығармашылық дәрежеге көтеріп 

жатса құба-құп. Айталық, судьяның сот 
процесін жүргізуі белгілі бір дәрежеде 
шеберлікті қажет ететіні шындық қой. 
Сергек сезім, дәл сәтінде айтылған сөз 
бен бұлтартпас сұрақ, әрбір сәтті қалт 
жібермей қадағалап, іштей ой қорытып 
отыру. Осы орайда, орашолақтығынан 
түсініксіз жазылған былдыр-батпақ 
шешімді оқығанда кейбір әріптестерге 
қарап  қынжыласың. «Іш қазандай қай-
найды...»

«Тіл – ойдың киімі» 

«Тіл дегеніміз ойдың киімі» депті 
бір данышпан. Ал, айтқыш қазақ «Тіл 
бас жарады, бас жармаса тас жарады» 
деп бір-ақ қайырған. Ой анықтығынан 
барып анық сөз шығады. Ойлау мә-
дениетінен барып сөйлеу мәдениеті 
қалыптасады. Әрбір судьяның, әрбір 
төрағаның ойлау мәдениеті мен сөйлеу 
мәдениетін меңгеруі бүгінгі күннің 
талабы. «Біз жаман әрекет жасаудан 
қорқамыз, өйткені оған заң бар, ал 
жаман ойлаудан қорықпаймыз, себебі, 
ол ішімізде. Сыртқа шықпаса болды 
дейміз. Сонда жаман әрекет қайдан 
шығады, жаман ойдан шығады». Бұл өз 
замандасымыз қазақтың аса бір интел-
лектуалды жазушысының бір кейіпкер-
лерінің айтқаны. 

Жалпы, бүгін заман озып, жаңғырып 
қайта түлеп жатқан ізденіске толы ұлы 
дүбірдің тұсында, біз де өмір көшіне 
жай ғана ілесіп жүре бермей, жаңаша 
ойлап, жаңаша жұмыс жасауымыз керек 
сияқты. Асыл мұрат пен биік мақсат 
жолында ерекше құлшыныс, серпіліс 
қажет деп білемін. 

Құқықтық мемлекетте сот билі-
гі қоғамдағы әлеуметтік теңдік пен 
тұрақтылықтың кепілі ретінде бағала-
нуы үшін азаматтық белсенділік таны-
туды өз борышымыз деп түсінгеніміз 
жөн. Қай елді, қай заманды алсаңыз да, 
сот жүйесіне қарап, қоғамдағы билік 
жайы, оның халық мүддесі алдындағы 
адалдығы туралы пікір қалыптасады. 
Сондай-ақ, судьялар үнемі халықпен ті-
келей қарым-қатынаста болғандықтан, 
олардың моральдық бейнесі мен кәсіби 
жетістігі қызмет барысында ерекше 
рөл атқарады. Әрбір судья сот билігінің 
тәуелсіздігін бекітуге, өз кәсібінің бе-
делін арттыруға, сот төрелігін нығай-
туға қатысты жұмыстарды адал жүзеге 
асыруға тиіс. Ежелгі антикалық дәуір-
ден бері жалғасып келе жатқан билер 
дәстүрі заман өзгерген сайын өзгеріп, 
жаңарып отырғанымен, негізі, міндеті, 
талаптары сол қалпында тұр. Өйткені, 
олар кезінде Қазақ хаңдығының дана-
лары атанса, енді бүгінде Қазақстан 
мемлекетінің беделіне айналып отыр-
ғаны анық.

Досжан ӘМІР,
Ақмола облыстық сотының төрағасы

Қазақстанда әлеуметтік осал топтардың мүд-
десін қорғауға, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың 
жолын кесуге қатысты ауқымды жұмыстар жылдар 
бойы тұрақты жүргізіліп келеді. Мемлекет бас-
шысының жыл сайынғы дәстүрлі жолдауларынан 
да бұл мәселе тыс қалған емес. Айталық, Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан – 2050» стратегия-
сы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
атты Жолдауында «Әйелді құрметтемеу деген 
болмау керек. Бірден айтайын, ондай зорлық-зом-
былықтың жолы қатаң түрде кесілуі тиіс» дегені 
есімізде. Алайда, бұл тұрмыстық озбырлыққа жол 
бергендерді жаппай түрмеге жабу дегенді білдір-
месе керек. Өйткені, заңдарды ізгілендірумен қа-
тар, отбасы институтын жандандыруды көздейтін 
еліміздегі құқықтық саясат тараптар арасындағы 
келіспеушілікті мейлінше ортақ келісіммен бітіру-
ге, азаматтарды қылмыстық әділет саласына тарту 

процесін азайтуға және ел түрмелеріндегі халық 
санын қысқартуға бағытталып отыр. Дәл осы 
ұстаным отбасы-тұрмыстық қатынастар аясын-
дағы құқық бұзушылықтар үшін жауаптылықты 
белгілеу кезінде де ескерілген. 

Отбасы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатыс-
ты істер Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодекстің бірқатар баптары бойынша қаралады. 
Соның ішінде соттар денсаулыққа қасақана жеңіл 
зиян келтіру (73-1 бап), ұрып-соғу (73-2 бап), от-
басы қатынасындағы адамдарға сыйламаушылық 
көрсетіп, былапыт сөйлеу, қорлап тиісу, кемсіту 
және тағы басқа жасалған әрекеттер (73-бап) бо-
йынша әкімшілік істерді қарайды.

Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, 2019 
жылы Талдықорған әкімшілік құқық бұзу шы-
лықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық 
сотында жоғарыдағы баптар бойынша (73, 73-1, 

73-2-бап) 623 іс қаралып, екі жақтың татуласуына 
байланысты 460 іс қысқартылған. Ал 2020 жылы 
қаралған 674 істің 435-сінде тараптар татуласқан-
дықтан іс қысқартылған. Биылғы жылдың тоғыз 
айында 435 іс қаралып, оның 261-і тараптардың та-
туласуымен аяқталған. Мұндай құқықбұзушылық 
жасаудың негізгі себептері – маскүнемдік, жұмыс-
сыздық, тұрмыстық мәселелер, қызғаншақтық, 
психикалық ауытқулар және т.б. мәселелер болып 
табылады.

Әрине, ерлі-зайыптылардың ашуын ақылға 
жеңдіріп, отбасын сақтап қалуға тырысуы қуантар-
лық іс. Алайда, бес саусақтың бірдей болмайтыны 
сияқты, сотта ісі қаралып, түсіндіру жұмыстары 
жүргізілгеніне қарамастан жақындарына әлімжет-
тік жасайтын, қол жұмсауын қоймайтын, айнала-
сына қатер төндіруден тыйылмайтын жандар да 
аз емес. Соған орай  Әкiмшiлiк құқықбұзушылық 

ПӘРМЕН

ТҰРМЫСТЫҚ 
ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚҚА 

ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ

туралы кодекстің 54-бабында құқық бұзушының 
мiнез-кұлқына ерекше талаптар белгiлеу тәртібі 
дәйектелген. Мұндай тетіктің енгізілуі орынды. 
Өйткені, тұрмыстық зорлық-зомбылық жасап, жау-
аптылық белгіленген азамат өз отбасына қайта ора-
лады. Олар айналасына қатер төндіреді деген күдік 
туындаған жағдайда судья  құқық бұзушының мi-
нез-кұлқына ерекше талаптар белгiлейді. Осылай-
ша судья әкiмшiлiк құқықбұзушылық туралы iстi 
қарау кезiнде өз бастамасы бойынша не полиция 
органдарының немесе әкiмшiлiк құқықбұзушылық 
туралы iс бойынша iс жүргiзуге басқа қатысушы-
лардың өтiнiшхаты бойынша құқық бұзушының 
жәбiрленушiнi iздеуіне, iзiне түсуге, баруына, 
онымен ауызша, телефон арқылы сөйлесуіне 
және өзге де тәсiлдермен байланыс жасауына үш 
айдан бiр жылға дейiнгi мерзiмге тыйым салады. 
Сонымен бірге,  судья құқық бұзушыға қатысты 
атыс қаруын және қарудың басқа да түрлерiн сатып 
алуға, сақтауға, алып жүруге және пайдалануға; 
кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау 
жөніндегі комиссияның рұқсатынсыз балалармен 
қыдыруына, алкогольдік ішімдік ішуге, есірткі, 
психотроптық заттарды қолдануға толық көлемде 
ерекше талаптарды белгiлеуi мүмкiн. Мұндай пәр-
менді шаралар жәбірленушінің қауіпсіздігі, өзін 
шарасыз сезінбеуі үшін ғана емес, сонымен қатар 
құқық бұзушыға ой салу үшін де керек. 

Біздің сотта ӘҚБтК 54-бабын қолдана отырып 
2019 жылы – 11, 2020 жылы – 6, 2021 жылдың 9 
айында 10 азаматтың мiнез-кұлқына ерекше талап-
тар белгiлеген. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа 
қатысты істерді таразылағанда ең алдымен екі 
жақты шақыру да назардан тыс қалмайды.

Э.АЛДАБЕРГЕНОВА,
Талдықорған әкімшілік құқық 

бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған 
ауданаралық сотының төрағасы

Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу мемлекеттегі әлеуметтік маңы-
зы бар мәселенің бірі. Мұндай құқық бұзушылықтың көбеюі отбасылық құн-

дылықтың әлсіреп, жақындар арасындағы жылылықтың кеміп бара жатқанын 
көрсетсе керек. Әлдінің әлсізге күш көрсетуі, азаматтың әйелі мен баласына 
қол жұмсауы жақсылықтың белгісі емес. Құқықтық мемлекетте азаматтардың 
құқығы мен бостандығын шектеуге, ар-намысына тиюге ешкімнің қақысы жоқ. 
Соның ішінде ана мен баланың мүддесін қорғау ерекше басымдыққа ие.
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АҚЫЛЫ  ЖОЛДАРДАҒЫ ҚЫЗМЕТ  ҚАШАН  ЖАҚСАРАДЫ?

ҚОҒАМ

ТАҒЗЫМ

САН мен САПАДАҒЫ 
АЛШАҚТЫҚ АЗАЯР ЕМЕС

МӘСЕЛЕ

Түркістан облы-
сының полиция 

қызметкерлері осы-
дан он жыл бұрын ер-
лікпен қаза тапқан Ха-
лық Қаһарманы Ғазиз 
Байтасовты ұмыт пай, 
оның ерлігін жас қы-
зметкерлерге дәріп-
теді. 

Түркістан облысы бойынша 
қылмыстық атқару жүйесі де-
партаментінің ИЧ-167/9 түзеу 
мекемесі. оған қарасты Түр-
кістан қалалық пробация және 
Түркістан полиция департамен-
тінің қызметкерлері бүгінгі күн-
нің батыры Ғазиз Байтасовты 
бір минуттық үнсіздікпен еске 
алды. 

Ел тыныштығы үшін жа-
нын қиған Ғазиз Байтасов 
әріп тестерінің мәңгі есінде.  
Сон дықтан, түркістандық поли-
цейлер өздерінің жұмыстарын 
таңғы уақытта ерлікпен қаза 
тапқан батырды еске алуға ар-
налған 1 минуттық үнсіздікпен 
бастады. Департамент алдына 
жеке құрам жиналып, халық 
қаһармандарының ерлігі туралы 
айтылды. Түркістан облысының 

ХАЛЫҚ  ҚАҺАРМАНЫН  ЕСКЕ  АЛДЫ 
ұшты. Ғазизбен бірге сол кез-
де оның бірнеше әріптесі де 
болды. Олардың қылмыскерді 
ұстау үшін жасаған әрекеттері 
ел есінде. Жан тәсілім еткен по-
лицейлер мемлекет тарапынан 
да мадақталып, ерліктері баға-
ланды. Лаңкестің басқа да жа-
зықсыз адамдарды өлтірмеуі 
үшін өз денесімен оның денесін 
бүркеп, сол жерде тіл қатпастан 
қаза тапқан Ғазиздің ерлігі жас 
ұрпақтың жадында сақталады. 

Еске алуға қатысқан Түр-
кістан облысы ҚАЖ депар-
та мен тінің ИЧ-167/9 түзеу 
ме ке месінің сотталғандар ара-
сындағы тәрбие жұмысы бөлі-
мінің бастығы Аманбек Әуелбе-
ков жас қызметкерлерге батырға 
арнап қойылған тақта алдында 
естелік айтты. Ол өз сөзінде ер-
лік жасаған полицейлердің ісін 
әрдайым насихаттап, болашақ 
жастарды еліміздің патриоты бо-
луға үгіттеу керектігін жеткізді. 

– Ерлік ешқашан ұмытыл-
майды. Сын сағатта қаза тапқан 
азаматтардың есімі әрдайым 
халық жадында. Біз тәуелсіз 
Отанымызға адал қызмет ет-
кен ержүрек азаматтарымыздан 
айырылдық. Лаңкес қолынан 

қаза тапқан жамбылдық поли-
цейлер Ғазиз Байтасов, Полат 
Аянқұлов, Жақсыбек Байсейі-
тов қиын сәтте халық мүддесін 
бәрінен жоғары қоятын нағыз 
батыл, отансүйгіш азаматтар еді. 
Бүгінде, батырымыздың ерлігі, 
отан алдында борышын қорғап, 
қызметін атқарып жүрген әрбір 
азамат үшін үлгі. Сондай-ақ, 
қызмет бабында қаза тапқан 
батырларымыздың ерлігі жас 
қызметкерлерімізге өнеге – деді 
сотталғандар арасында әлеу-
меттік психологиялық тәрбие 
жұмыстары бойынша бөлімнің 
бастығы әділет майоры Аман 
Пазылбекұлы.

Қауіптің бел ортасында жү-
ретін полицейлердің жұмысы 
оңай емес. Олар қоғам тыныш-
тығын күзетіп қана қоймай, 
қиындыққа тап болған қаншама 
жанды ажалдан арашалап, өмір-
лерін құтқарып қалады. Елдің 
бейбіт өмірі үшін күндіз түні 
адал еңбек етіп жүрген полиция 
қызметкерлерінің қашан да ең-
бегі адал, мәртебесі биік. 

Раушан НАРБЕК
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ

жеке құрам қызметкерлері бү-
гінгі жұмыс күніне батырдың 
ерлігінен жігер алып, өз жұ-
мыстарын абыроймен атқаруға 
кірісті. Ерлік пен өрліктің хас 
үлгісін көрсеткен батырларды 
мадақтау, олардың алдында бас 
иіп, құрмет көрсету – бүгінгі 

ұрпақтың да бұлжымас парызы. 
Өткенге көз жүгіртер болсақ 

Халық Қаһарманы Ғазиз Бай-
тасов небәрі қырық жасында 
өмірімен қоштасты. Қызмет 
бабында қаза тапқан батырдың 
дүниеден өткеніне 10 жыл тол-
ды. Осыдан он жыл бұрын қара-

шаның қара суығында Жамбыл 
жұртшылығын ғана емес, бүкіл 
қоғамды дүр сілкіндірген оқиға 
орын алған болатын. 

Тараз көшелерінде елдің 
тыныштығын бұзған лаңкесті 
тоқтатамын деп полиция ка-
питаны Ғазиз Байтасов оққа 

калық маңызы бар автомобиль жол-
дарын қыста күтіп ұстауға дайындық 
жұмыстары аяқталды: арнайы техника, 
тайғаққа қарсы материалдар, жылыту 
пункттері мен өндірістік базалар дайын. 
Атап айтқанда, «ҚазақАвтоЖол» ЖШС 
өндірістік қоймалар, қазандықтар мен 
өндірістік базалардың 550-ден астамын, 
қысқы арнайы техниканың – шнекоро-
торлар, ҚЖМ, автогрейдерлер, буль-
дозерлер және тиегіштер сияқты 1087 
бірлігін әзірлеген. Жол қозғалысына 
қатысушыларды көктайғақтан қорғау 
үшін құм мен ұнтақтың 135 мың текше 
метрі, шамамен 18 мың тонна химия-
лық реагент дайындалды. Сондай-ақ, 
жол жиегінен шөп шабу, су өткізу құ-
бырларының саңылауларын жабу бой-
ынша жұмыстар жүргізілуде, уақытша 
жол белгілері мен қардан қорғайтын 
қалқандар әзірленген» деп жариялады. 
Ақылы жолдан өткен көліктің бірде 
бірін назардан тыс қалдырмайтын бұл 
компания енді ондағы қызметінің сапа-
сымен де көпшіліктің көңілінен шығып 
жатса, қанеки. 

«Қуатты өңірлер – ел дамуының 
драйвері» ұлттық жобасы бойынша 
«Көліктік байланысты қамтамасыз ету» 
және «Базалық қызметтерге тең қол-
жетімділік»  бағыттарына Индустрия 
және инфрақұрылымдық даму министр-
лігі жауапты.  Онда мынандай индика-
торлар қарастырылған: республикалық 
маңызы бар автомобиль жолдарын нор-
мативтік жағдайға – 100 %, жергілікті 
жолдарды – 95 % жеткізу; ел аумағы 
арқылы өтетін транзиттік жүк ағынын 
2025 жылға қарай 30 млн тоннаға дейін 
ұлғайту; Қазақстанның Дүниежүзілік 
экономикалық форумының Жаһан-
дық бәсекеге қабілеттілік индексіндегі 
«Инфрақұрылым» көрсеткіші бойынша 
және Дүниежүзілік банктің «Логистика 
тиімділігі» көрсеткіші бойынша рей-
тингтерін жақсарту. Әрине, жыл сайын 
бюджеттен қомақты қаржы бөлініп 
жатқан соң көрсеткіш де, рейтинг те тү-

зелері анық. Алайда  сан мен сападағы 
алшақтықты азайту қалай болар екен? 
Өйткені, қазірдің өзінде «Батыс Қытай 
– Батыс Еуропа» бағытындағы көлік 
дәліздерінде Үкіметтің есебі бойынша 
байланыс толық қамтамасыз етілген. 
Ал оның Алматы–Қорғас учаскесіндегі 
ақылы жолдың қызметін пайдаланатын 
жүргізушілер: «байланыс ала-құла. 
Тіпті кейбір жерлерде интернет тұрмақ 
телефон байланысының өзі істемейді. 
Алда-жалда көлігіңіз бұзылып қалса, 
не басқа бір жағдай боп қалса кімнен 
көмек сұрарыңды білмей дал боласың. 
ХХІ ғасырда республикалық қана емес, 
халықаралық деңгейде маңызы бар 
ақылы автомагистральді байланыс қыз-
метімен әлі толық қамтамасыз ете алмау 
елдің атына кір келтіретін жағдай ғой» 
деп жүр. 

Қазақстандағы автомобиль жолда-
рын мемлекеттік басқарудың, оларды 
мемлекеттің және автомобиль жол-
дарын пайдаланушылардың мүдде-
леріне салудың, пайдаланудың және 
дамытудың құқықтық, ұйымдық және 
экономикалық негіздері 2001 жылғы 
17 шілдедегі «Автомобиль жолдары ту-
ралы»  заңмен реттеледі. «Автомобиль 
жолдары туралы» заңның  6-бабының 
1-тармағы бойынша Қазақстанның жол 
жүрісі саласындағы мемлекеттік саяса-
ты жол жүрісі қатысушыларын қолайлы 
жағдайлармен қамтамасыз етуге, жол-
көлік оқиғаларының алдын алуға және 
олардың салдарының ауыртпалығын 
азайтуға бағытталған. Статистика бо-
йынша ақылы жолдардағы жол-көлік 
оқиғалары бейнебақылау жүйесі нәти-
жесінде азайғанымен, ондағы көрсет-
кіш әлі де қоғамды қанағаттандыра 
қойған жоқ. Жүргізушінің кінәсінен 
емес, жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз 
етуге жауапты компанияның өз міндетін 
толық орындамауынан көліктері жауған 
қар мен жаңбырдан кейін тайғанақтап, 
бір-біріне не жолдың ернеуіне соғылып, 
мұндай жол-көлік оқиғасынан соңы  

жолды күтіп ұстауға жұмсалған қаржы-
ның 86 пайызын құраған.  Ал 2019 
жылы төрт ақылы учаскеден жиналған 
қаражат 5 389 млн теңгені, 2020 жылы  5 
746,4 млн теңгені құраған. Сондықтан, 
ақылы жолды ұлғайту арқылы ондағы 
бүкіл мәселені шешеміз деуге әзірге еш 
негіз жоқ. Бұл әлі де заңдық тұрғыдан 
жетілдіруді ғана емес, экономикалық 
тиімділігі де жан-жақты  зерттеуді қа-
жет ететін сала болып қала береді. Өйт-
кені, әлемнің өзге елдерінде автожолдан 
өтетін көлік саны әрбір шақырымға 
шаққанда  80-100 мыңнан асса, бізде ол 
7 мыңды ғана құрайды. Өзге елдерде 
ақылы жолдан түскен табыс жолды 
күтіп ұстауға ғана емес, одан табыс 
табуға мүмкіндік берсе, бізде ол жолды 
күтіп ұстауға да жетпей отыр. 

Еліміздегі республикалық және 
халықаралық маңызы бар 24,4 мың 
шақырым автомобиль жолдарының 
(бұл бүкіл автомобиль жолдарының 20 
%)  ұлттық операторы  болып табыла-
тын «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ басқар-
ма төрағасының орынбасары Талғат 
Смағұловтың айтуынша,  Президент 
сынынан кейін жолды салу мен жөндеу-
дің кешенді жоспары әзірленді. Яғни, 
заңнамалық, техникалық және норма-
тивтік актілер қайта қаралады. 

Мемлекет басшысының қыркүйек-
тегі жолдауында мемлекеттік бағдар-
ламалардан ұлттық жобаларға көшуді 
қамтамасыз етуді тапсыруына орай, 
2020–2025 жылдарға арналған «Нұр-
лы Жол» мемлекеттік бағдарламасы  
«Қуатты өңірлер: ел дамуының драй-
вері» ұлттық жобасына айналды. Бір 
қарағанда ақылы жолдағы тариф 2013 
жылдан бері өзгермегенімен, оның көр-
сетілетін қызметке қаншалықты сәйкес 
келетіні ғана көпшіліктің күпті көңілін 
тыныштандыра алмай отыр. Бұл мәселе 
2 маусымдағы Парламент Мәжілісінің 
жалпы отырысындағы Азат Сембинов-
тың «Ақ жол» фракциясының атынан 
Индустрия және инфрақұрылымдық 
даму министріне жолдаған депутаттық 
сауалында да айтылған болатын. Алай-
да ҚР Индустрия және инфрақұрылым-
дық даму министрі де, Үкімет басшысы 
да өз аттарына айтылған сыннан әлі 
күнге дейін жалпы жұртшылық қанағат-
танатындай нәтиже шығара алмай отыр. 
Сол себепті ресейлік нөмірмен жүрген 
автокөліктерге қатысты мәселе арқылы 
үкімет қоғам назарын басқа жаққа бұра 
алғанымен, ақылы жолдағы қызмет 
сапасына қатысты түйткілді жағдай 
әлі ашық күйінде қалып отыр. Өйткені, 
қарашадағы алғашқы қарда-ақ, үкімет 
бұған дейін мақтауын жеткізген ақылы  
жолдар жүргізушілерді біраз әбігерге 
салып үлгерді. 3 қарашада «Жолдар 
қысқы күтіп ұстауға сақадай сай» деп 
мәлімдеме таратқан ақылы жолдағы 
қызметке бірден бір жауапты мекеме 
саналатын «ҚазАвтоЖол» компаниясы 
өз сайтында: «Қазақстанда республи-

адам өлімімен аяқталған жағдайлар аз 
емес. БҰҰ жүйесіндегі халықаралық 
ұйымдардың есептеуінше, жалпы жол-
көлік оқиғасының шығынының көлемі 
кейбір елдерде ЖІӨ-нің 3 пайызына 
дейін жетіп жығылады екен. Қазақстан-
да оның көлемі әлі толық зерттелмеген-
діктен, бұл туралы қазір ешкім ешнәрсе 
айта алмай отыр.  

«ҚазАвтоЖол» мен Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрлі-
гі басшыларының айтуынша, ақылы 
жолдан түскен қаржы оны күтіп ұстау-
ға ғана жетеді. Ал өзге елдердегідей 
қомақты табыс туралы айту бізге әлі 
ерте. Мәселен, еліміздегі ең алғашқы 
ақылы жол саналатын 211 шақырымдық 
«Астана–Щучинск» учаскесінен 2014 
жылы 1,065 млрд тенге жиналған, ол 

Сәбит АМАНБАЕВ,  
ҚР Автокөлікшілер одағының 
атқарушы директоры: 

– Ақылы жол халықаралық тәжіри-
беде бар нәрсе. Оған ешкім қарсы емес. 
Алайда менің айтқым келетін нәрсе біз 
бір жағынан бұрқыратып жолдарды 
салып жатырмыз. Сапасы да жақсы деп 
айтуға болады. Бірақ,  оны қолдану мә-
дениеті әлі дұрыс ұйымдастырылмаған.  
Ауылдық елді мекендерге  ғана емес, қала 
ішінде де 40-50 тоннаға дейін жүк тие-
ген көліктер  жүреді. Заң бойынша 1 ось-
ке тек 10 тонна деген шектеу бар. Әйтсе де, оны бақылап жатқан 
жан жоқ, қарап жатқан мекеме де жоқ. Сөйтіп біз жолды салып 
бітпей жатып оны бұзып, қиратып жатырмыз. Шектеусіз жүрген  
көлік пен техника көп. Оны бақылау заң бойынша көлік инспекция-
сына жүктелгенімен, оған оның шамасы жетпей отыр. Сондықтан 
оны жол комитеті өз қолына алу керек немесе оны жүргізе алатын 
басқа бір мекемеге тапсыру керек. Онсыз автожолдағы мәселенің 
түйіні тарқатылмайды.

Сіз не дейсіз?

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,  
«Заң газеті»

(Соңы. Басы 1-бетте)

Диас АХМЕТШӘРІП, «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ баспасөз хатшысы: 
– Сол себепті біз ақылы жолдарды енгізіп отырмыз. Халық көп 

жағдайда жол ақылы болса бірден онда қызмет сапасы жоғары болу 
керек, уақытылы тазаланып, қызмет көрсету орындары да ашылу 
қажет деп ойлайды. Біз оларға түсіндіріп жатырмыз жол ақылы 
болған соң біз түскен қаржыны біртіндеп жұмсайтын боламыз деп. Мен 
жолға 100 теңге төледім, неге онда қар күрейтін көлік жоқ, неге жол 
бойында жылы әжетхана жоқ деп бірден талап қоюға асықпай, оған 
түсіністікпен қарау керек. 

Біз түскен қаржыны үнемдеп, кейде қажетті техниканы басқалар-
дан жалға алып жоқтан бар жасап жатырмыз. Былтыр 4 жолдан 5 
млрд теңге түсті. Ол ақылы жолдарды күтіп ұстауға толық жетеді 

деп айта алмаймын, бірақ біз оны жеткізуге тырысамыз. Кейбір учаскелерге 200 техника керек болуы 
мүмкін. Қар тазалайтын, су себетін, тұз себетін деген секілді бір өзі 8-10 қызмет түрін көрсететін 
мұндай шетелдік техниканың бағасы өте қымбат. Алдағы уақытта 1 санаттағы 7 участокты ақылы 
еткелі отырмыз. Бірақ тариф  8 жыл болды әлі өзгерген жоқ.  Қанша  инфляция болды, барлық зат 
қымбаттап жатса да біз оны ұстап отырмыз. Соны халық түсіну керек. 

Ұлан ТӘЛІПБАЙ, журналист: 
– Бастапқыда ақылы жол ашылғанда шақырылымына  жеңіл 

көліктерден 1 теңгеден алады деген. Қазір сараланған тариф енгізді. 
Қолма-қол ақшамен төлегендер 2 есе құн төлейді, алдын ала төлем 
жасағандар сол бағаны төлейді дейді. Мәселен, мына тұрған Қапшағай 
Алматыдан  бар болғаны 70 шақырым. Ол жерге 70 теңге алу керек 
болса да, 100 теңгеден алады. 30 теңге артық алып жатыр. Одан кейін 
Шелек өңіріндегі жүргізушілер кезінде шу көтерді. Көрші ауылға барып 
біреудің бірдеңесін алып келу үшін  жүк көліктеріне қомақты ақы 
алып отырады. Кейін «ҚазАвтоЖол» басшылығы Еңбекшіқазақ ауданы 
тұрғындарын  компанияның дерек қорына енгізіп, олардан ақша алын-
байды деген. Сол кезде мәлім болғандай Құлжа тас жолымен келген 
жүргізушілер Шелектің қасында балама жол болмағандықтан бетон жолға шығады да 8 шақырым 
жүріп, қайта Құлжа тас жолына бұрылады. Алматыға дейін қанша бұрылыс болса бәрінде камера 
тұр. Трассадан шыққан кезде сол жерге дейінгі жолға ғана ақы алыну керек. Олар Алматыға дейін 
алып отырған.  Оны құзырлы органдар неге тексермейді.  Мені алаңдататын мәселе осы.
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СОТ СӨЙЛЕСІН

ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТ

ҚАЗЫ – ӘДІЛЕТТІЛІК ПЕН 
ӘДЕПТІЛІК ҮЛГІСІ 

МЕЖЕ

МІНДЕТ МІНСІЗ ОРЫНДАЛУЫ КЕРЕК

ПІКІР

ЗАҢ ҮСТЕМДІГІН САҚТАУ КЕПІЛІ 

ЖЕР ТАҒДЫРЫ – 
ЕЛ ТАҒДЫРЫ

Тәуелсіз ел үшін жерден қадірлі, жерден қасиетті 
құндылық жоқ. Міне сондықтан да тәуелсіздік алған-
дағы алғашқы қадамымыз көршілермен арадағы 
шекарамызды нақтылап, жерімізді заңдастырудан 
басталды. Отандық заңнамалар базасы жасалған 
кезде де алдымен жер заңнамасын түзуге басымдық 
берілгені белгілі. 

Жер қатынастарын реттейтін құқықтық құжаттардың 
тарихы тереңде. Жерді пайдалану мен қорғауға, жерді 
жеке меншікке және жер пайдалану құқығына беруге 
байланысты туындайтын қоғамдық қатынастарды реттеу 
үшін құқық нормаларының жиынтығы сауатты, сапалы 
жасалуы керек. Осыған орай жермен байланысты іс әрекет-
тер алдымен 2001 жылғы 24 қаңтарда қабылданған «Жер 
туралы» Қазақстан Республикасының заңы шеңберінде 
жүзеге асырылған еді. Ал 2003 жылғы 20 маусымда Жер 
кодексінің тәжірибеге енгізілуімен жер қатынастарын одан 
әрі дамыту мен жетілдіру, жерді пайдалану мен қорғауды 
құқықтық реттеу бойынша нақты қадамдар жасалды. Жал-
пы, қоғам алға ілгерілеген сайын заңнамаларды жетілдіріп, 
толықтырып отыру заман талабы. Осы қажеттілікке орай, 
бұл маңызды құжат та азаматтар игілігіне қызмет етіп 
келеді. 2020 жылғы 29 маусымда қабылданған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бизнес- 
ахуалды жақсарту мәселелері бойынша өзгерістер мен то-
лықтырулар енгізу туралы» заңының қабылдануы да жерге 

Бабалар ғасырлар бойы арман еткен 
азаттық бізге оңай келмеді. Тарихтың 
аңтаңдақ беттерін ақтарғанда оған анық 
көзіміз жетті. Міне биыл, еркін елдің, азат 
мемлекеттің әлем тарихынан орын алға-
нына 30 жыл толғалы отыр.

Отыз жылдың ішінде елімізде үлкен өз-
герістер орын алды. Бұл осы тұста ел тізгінін 
ұстаған Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев 
бастаған жандарға айтарлықтай сын болды. 
Аумалы-төкпелі кезеңде қарапайым азамат-
тарды өзіне сендіре алған, өзінің соңынан ерте 
алған биліктің арқасында тәуелсіздігіміз дамы-
ды, Қазақстанды әлем таныды. Құқықтық мем-
лекеттің қадамын нақтылайтын жаңа заңдар 
қолданысқа енгізілді.

1995 жылы 30 тамызда бүкілхалықтық 
референдумда қабылданған Ата Заң ел дамуы-
ның басты бағытын айқындап берді. Конс-
титуцияның қабылдануына бүкіл халықтың 
белсене қатысуы – Тәуелсіздікті ұлықтауға, 
егемен елдің еңсесін тіктеуге тілекшілердің 
көптігін көрсетті. Елбасы егемендікті алған 
сәттен бастап тәуелсіз сот, қуатты құқық 
қорғау органдарын құруды басты бағдар етті. 
Оны Елбасы Н.Назарбаевтың әр жылдары 
айт қан «Халықтың сотқа сенімі мемлекетке 
деген сеніммен бара-бар», «Сот кадрларының 
сапасы, олардың мүлдем басқа әдістерді талап 
ететін заманауи экономикалық жағдайларға 
әзірлігі және бейімделуі – маңызды мәселе-
лердің бірі. Құқықтық сауаты жоқ судьялар 
бізге реформа жүргізуге көмектесе алмайды. 
Судьялар құзыреттіліктің, адалдықтың, әділет-
тілік пен әдептіліктің үлгісі болуға тиіс», – 
деген міндеттемесінен анық аңғаруға болады.

Сот саласын жаңғырту, сотқа қатысты 
азаматтар жазған арыз-шағымдарды зерделеу 
тақырыбы Мемлекет басшысының назарынан 
тыс қалған емес. Осы күнге дейін қолға 
алынған бастамалар өз тамырын қарапай-
ым халықтың талап-тілегінен, пікір-лебізі-
нен алған. Жолдауларда айтылған ескертпе, 
тапсыр малардың дені халық ұстанымымен 

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығы тұсында 
барлық сала үшін дамудың жаңа мүмкіндік-
тері қарастырылуда. Себебі, әр саладағы 
терең және қарқынды өзгерістер бүгінгі за-
манда даму үшін де, бәсекеге қабілеттілікті 
арттыру үшін де маңызды. 

Еліміздің жеткен жетістігі жеткілікті, 
атқарылып жатқан, қолға алынған рефор-
малар да осал емес. Соның ішінде, қыл-
мыстық жазаны ізгілендіру, заңнамаларды 
жетілдіру ісінде ілгерілеу бар. Қылмыстық 
істерді қарауда озық елдердің тәжірибесі 
назарға алынған. Қылмыстық процесті мо-
дернизациялаудың ауқымды жобасы жүзеге 
асуда. 

Азаматтар құқығының қорғалу деңгейін 
арттыру үшін қамау шаралары қолданыл-
майтын негіздердің тізімі, әсіресе, кәсіп-
керлік қызмет саласындағы қылмыстар 
бойынша кеңейтілді. Тергеу органдары 
тапсырған күдіктілерді жөн-жосықсыз қа-
май беру тыйылып, бұлтартпау шаралары-
ның саны қысқарды. Қылмыстық процесте-
гі бұл жетістік ең алдымен, азаматтардың 
құқығы мен бостандығын қамтамасыз ету 
болса, екіншіден, түрмедегі адамдар санын 
азайтып, мемлекетке артылатын салмақты 
жеңілдетуге бағытталды. 

Әлем елдері арасында жүргізілетін 
рейтингте ашық үкімет орнату, сөз бостан-

дығы мен азаматтардың құқығын қорғау, 
сот тәуелсіздігі, жемқорлық көрінісі сияқ-
ты өлшемдер ескеріледі. Өкінішке орай, 
жемқорлық салдарынан көп елдердің 
экономикасынан миллиардтаған қаражат 
жымқырылып, жеке қалтаға түсуі елді 
дамытудың орнына кері тартуда. Біздің 
елде қоғамның жегі құртына айналған 
жемқорлық үшін жауаптылық едәуір кү-
шейтілді. Қылмыстық кодексте пара алғаны 
үшін қыз меті мен көлеміне қарай мүлкі 
тәркіленіп, белгілі бір лауазымды атқару 
немесе белгілі бір қызметпен айналысу 
құқығынан өмір бойына айыра отырып, па-
раның 50-80 еселенген сомасы мөлшерінде 
айыппұл салуға не 3-15 жылға дейінгі 
мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы 
тағайындалатыны көрсетілген. Пара берген 
де, парақорлыққа делдал болған адам да 
ауыр жазаға тартылады. 

ТМД елдері ішінде Қазақстан тұңғыш 
рет «Сыбайлас жемқорлықпен күрес» тура-
лы заң қабылдады. Қазір республикамызда 
сыбайлас жемқорлықтың алдын алып, оған 
тосқауыл қою үшін мамандандырылған 
ұйымдар іске қосылып, түрлі қоғамдық 
кеңестер арнайы жұмыс жүргізуде. Оның 
үстіне ақпарат пен технологияның дамыған 
заманында заңсыз әрекет жасаған адамды 
анықтау немесе оның әрекетін әшкерелеу 

қиынға соқпайды. Нәтижесінде соңғы 
жылдары сыбайлас жемқорлыққа жол бер-
гендер шетінен ұсталып, едәуір тосқауыл 
қойылып келеді. 

Жыл сайын мемлекет алдына қойылып 
отырған міндет жүгі ауырлай түседі. Себе-
бі, ақпарат ғасырындағы даму осыны талап 
етеді. Қоғамның жегіқұртымен күресті бір 
сәтке де назардан тыс қалдырмаған сот 
билігі жемқорлықпен байланысты құқық 
бұзушылықтар бойынша тағайындалған 
үкімдердің орындалуын қатаң бақылауда. 
Сонымен қатар, ішкі жұмыста жемқор-
лықтың алдын алу мақсатында барлық 
шаралар қолданылған. 

Жоғарғы Сот төрағасы Жақып Асанов 
соттардың алдында басты үш міндет тұр-
ғанын айтты. Біріншіден, жемқорлық қа 
жол бермеу. Екіншіден, соттарда ха-
лыққа ыңғайлы жағдай жасап, сыпайы 
қарым-қатынас орнату. Үшіншіден, ха-
лықтың сенімін арттыру. Осы арқылы біз 
сот билігінің ғана емес, жалпы биліктің 
беделін арттырамыз. Бұл – мәселе тудыр-
ған жағдайларды реттеудің төте жолы. 
Ендеш қойылған міндет орындалуы ке-
рек.

Гүлмаржан ӘДІЛСҰЛТАНИ,
Ақтау қалалық сотының судьясы

Электрондық жүйенің 
артықшылығы мол

Қазіргі заманауи инновациялық технологияларды енгізу 
арқылы қылмыстық істі электрондық форматта қарау ыңғайлы 
және сенімді. Еліміздің 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму 
жоспарында қылмыстық сот өндірісінің электрондық форматқа 
кезең-кезеңмен көшуі туралы айтылған.

«Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 
аясында атқарылған жұмыстар ауқымды. «Сотқа дейінгі тергеп-тек-
серудің бірыңғай тізілімі» ақпараттық жүйесінің негізінде «Төрелік» 
ақпараттық жүйесімен үйлестірілген электронды қылмыстық іс мо-
дулі әзірленіп, қолданысқа енгізілді. Бұл қылмыстық сот өндірісінің 
барлық кезеңдерін, яғни, құқық бұзушылықты тіркеуден бастап сот 
үкімінің шығарылуына дейінгі қадамдарды цифрландыруға мүмкіндік 
беріліп отыр. 

Сот өндірісінде де электронды қылмыстық іс жүйесінің ар-
тықшылықтары бар, ол дегеніміз қағазбастылықтан құтылуға, бюджет 
қаражатын және судьялардың, сот қызметкерлерінің және процесс 
қатысушыларының уақытын үнемдеумен қатар, істің тергелу мерзімін 
қысқартуға және процессуалдық қатынастарды болдырмау арқылы 
сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға зор үлесін қосады. 

Жыл басынан бері Бөкей ордасы аудандық сотында барлығы 26 
қылмыстық іс қаралса, оның ішінде 18 қылмыстық іс электронды 
форматта қаралды.

Электронды қылмыстық іс жүргізуде мұндай жаңалықтарды 
енгізу жұмысты жеңілдетеді және қазірдің өзінде жақсы нәтижелер 
көрсетуде.

Жандос ҚАНАТҰЛЫ,
Бөкей ордасы аудандық соты сот мәжілісінің хатшысы

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

өзектес. Ең алдымен ол еліміздің Ата Заңы 
– Конституцияда көрініс тапты. Бас құжатта 
судьяларға ерекше мәртебе берілген. Мәселен, 
Ата Заңның 75-бабында «Қазақстан Республи-
касында сот төрелігін тек сот қана жүзеге асы-
рады» деп әділдік пен төрелік айту тек соттың 
құзырында екені нақтыланса, 77-бапта: «Судья 
сот төрелігін іске асыру кезінде тәуелсіз әрі 
тек Конституция мен заңға ғана бағынады», 
«Сот төрелігін іске асыру жөніндегі соттың 
қызметіне қандай да болсын бөгде күштің ара-
ласуына жол берілмейді және ол заң бойынша 
жауапкершілікке әкеп соғады. Нақты істер бой-
ынша судьялар есеп бермейді» деп судьялар 
қызметін заңдық тұрғыдан биіктеткен. 

Сот жүйесінің беделін көтеріп, судьялар-
дың тәуелсіздігін нығайтуға қатысты жұ-
мыстар мұнымен шектелмейді. 2000 жылғы 
25 желтоқсанда қабылданған «Қазақстан 
Республикасының соттары мен судьяларының 
мәртебесі туралы» Конституциялық заң сот 
жүйесін қалыптастыру мен жаңғыртудың бас-

ты тұғыры болды. Бұл заң сот саласын жаңа 
биікке көтерді. Осы құжатты негіз ете отырып 
судьялардың әлеуметтік жағдайын шешуге,  
сот қызметінің материалдық-техникалық 
жағынан толық қамтылуына қол жеткізілді. 
Судьялардың тәуелсіздігі нығайды, кепілдіктер 
айқындалды. Судьялар материалдық-техника-
лық мәселелерге алаңдамай еңбек етуі үшін 
соттардың қызметін қамтамасыз ету функция-
лары Жоғарғы Сот жанындағы соттардың қыз-
метін қамтамасыз ету департаментіне берілді. 

Отыз жыл ішінде сот саласы дамыды, 
түрленді. Бүгінде саладағы көп қызметтер он-
лайн жүзеге асады. Судьялардың жүктемесін 
жеңілдету, сот ашықтығын қамтамасыз ету, сот 
корпусына лайықты үміткерлерді іріктеу бағы-
тындағы іс-шаралар да оң нәтижесін берді. 
Алдағы уақытта да осындай игі істер жалғасын 
таба береріне сенеміз.

С.БАЙБОЛОВ,
Жетісу аудандық №2 сотының төрағасы

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

ӘРПК-нің қабылдануымен мемлекеттік 
органдарда ішкі әкімшілік рәсімдердің өзге-
руіне байланысты азаматтардың өз мүддесін 
тиімдірек қорғауына, азаматтар мен заңды 
тұлғалардың мемлекеттік органдарда жолда-
нымдарын қарау тәртібін нақты айқындауға 
жол ашылды. Ал әкімшілік орган мен лауазым-
ды адамдардың заң шеңберіндегі әрекеттері 
халықтың мемлекетке деген сенімін арттыруы-
на алып келеді.

Кодекс бірыңғай заңнамалық актіде 
Әкімшілік рәсімдер мен қоғамдық құқықтық 
қатынастар саласындағы сот ісін жүзеге 
асырудың құқықтық негізін, қағидатын, ере-
жесін белгілейді. ӘРПК – бұл сот ісін жүр-
гізудің төртінші түрі. Осыған байланысты, 
елімізде жаңадан құрылған әкімшілік соттар 
жария- құқықтық қатынастардан туындай-

тын дауларды ерекше қарайтын болады.
Әкімшілік әділет институты Қазақстан 

Республикасында іске асырылатын жаңа және 
ауқымды жоба болып табылады. Әкімшілік 
сот ісін жүргізудің басты қағидаты, ол сот-
тың белсенді рөлі болып табылады. Жаңа 
кодекс мемлекеттік аппараттың жұмысына 
тың серпін бермек. Әкімшілік процестің 
жаңашылдықтарына талап қою түрлері, сот 
талқылауының шектері және сот бақылауы да 
жатады. Әкімшілік сот өз шешімдерінің орын-
далуына қатаң бақылау жасайды. Жаңадан 
қабылданған кодекс азаматтардың құқығын 
сапалы қорғап, заң үстемдігін сақтаудың ке-
пілі  болмақ.

Н.ГУБАШЕВ
Орал қалалық мамандандырылған 

тергеу сотының төрағасы

БАСТАМА

байланысты көрсетілетін қызметті барынша оңтайланды-
руға ықпал етті. Мәселен, осы құжатқа орай жер учаскесін 
алу мерзімі 2 айдан 15 жұмыс күніне дейін қысқартылды.  
Сондай-ақ, белгілі бір дәрежеде жер учаскесінің нысаналы 
мақсатын өзгерту процесі де барынша оңтайландырылып 
отыр. Әсіресе, жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгер-
ту үшін төленетін төлемақыны енді 10 жыл ішінде бөліп 
төлеуге болатыны қарапайым азаматтар үшін үлкен қолдау 
екені ақиқат.

Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге берілген 
өтініштерді қарау мерзімі күнтізбелік 30 күннен 13 жұмыс 
күніне дейін қысқартылды. Бұдан басқа, құрылыс мақсатта-
ры үшін жер учаскесін беру кезінде ең аз жалдау мерзімі 3 
жыл болып белгіленді. Сауда-саттық, аукциондар, конкурс-
тар арқылы іске асырылатын жер учаскесін беру процесінде 
ЖАО-ның шешім қабылдау қажеттілігі алып тасталды. 
Осылайша, жер комиссиясының хаттамасынан кейін бірден 
жерді жалға алу/ сату туралы келісім жасалады.

Өкінішке орай, азаматтар заңнамада осындай жағымды 
өзгерістердің барынан бейхабар. Заңды білмегендіктен 
өзіне тиесілі құжатты дер кезінде қолына ала алмайтындар 
аз емес. Ал жерге байланысты игіліктерді білгеннен кейін 
құзырлы орындардың әрекетсіздігіне өкпе-реніштерін 
білдіріп жатады. Азаматтар құзырлы орындармен сот-
тасып, уақытын кетірмес үшін жаңа заңдарды, заңнама-
дағы өзгеріс тер мен толықтыруларды үнемі таныстырып, 
түсіндіріп отыру керек. Құқықтық мемлекетте азаматтар 
құқықтық сауатының төмендігінен зардап шекпегені жөн.

Гүлім МҰҚАНОВА,
 Алматы қалалық мамандандырылған 

ауданаралық әкімшілік сотының судьясы

Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекс – 
қоғамға бетбұрыс әкелген заң. Заң жария- 
құқықтық қатынастарда жеке және заңды 
тұлғалардың заңды мүдделерін әкімшілік 
органдардың заңсыз әрекеттерінен қорғаудың 
құралы болып табылады.
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ТҰҒЫР

Бағлан БАЙМАҒАМБЕТ, 
Қазақстанның Автожолшылар қауымдастығының төрағасы: 

«ЖОЛ — ЭКОНОМИКАНЫҢ 
КҮРЕТАМЫРЫ»

(Соңы. Басы 1-бетте)

Қазақстан жалпы көлемі 7780 шақы-
рымды құрайтын бұл дәліздің 2780 
шақырымын алдымен салып, қолда-
нысқа берді. Бұл Қорғастан Орынборға 
де йінгі аумақты алып жатыр. Дәлізді 
одан әрі Ресей жалғастыруда. Бұл да 
үлкен саясат. Біз осы арқылы өзіміздің 
іскерлігімізді көрсеттік. Соның арқа-
сында сауда-саттық еркін жүріп, ба-
рыс-келіс артып, өндіріске жаңа тех-
нология келіп, экономика дамыды. 
Қаншама жанар май станциялары, 
демалыс орындары ашылып жатыр. 
Олардың да дәрежелері бар. Бұрынғы-
дай тауықтың ұясы сияқты емес, жол 
бойында зәулім қонақ үйлер, демалыс 
орындары қолданысқа берілді. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев 2021 жылдың қыркүйек айында 
жасаған жолдауында Қазақстанның 
жолдарын халықаралық деңгейге жет-
кізу керектігі айрықша атап өтті. Бұл 
жалпы ұзындығы 24800 шақырым жол. 
Соның бүгінгі таңда 13800 шақырымы 
сақадай сай болса, қалғаны жөндеуді 
күтіп тұр. Қысқа мерзімде, яғни, 2025 
жылға дейін осы жұмыс аяқталу керек. 

Бүгінгі таңда мердігер компаниялар 
стратегиялық маңызы зор бұл міндетті 
орындауға күш салып жатыр. Қазір жол 
бойында сағатына 12000 тонна өнім 
шығаратын 58 асфальт зауыты іске қо-
сылған. Барлығы 200 мыңға жуық адам 
осы іске атсалысуда. 

«Нұрлы жол» бағдарламасы бо-
йынша Нұр-Сұлтаннан бастап, батысқа, 
шығысқа, оңтүстікке, солтүстікке апа-
ратын жол құрылысы бойынша жобалар 
бар. Солардың аясында Қазақстан бо-
йынша сапасы жоғары жолдар салынып 
жатыр. Қарағанды–Балқаш, одан соң 
Алматыға дейін төрт жолақты бірінші 
санаттағы жолдар іске қосылатын бо-
лады. Оның ішінде тас жолмен қатар 
бетон жолдар да бар. Олардың ұзын-
дығы мың шақырымға дейін созылады. 
Мұндай жолдар бізден экономикасы 
едәуір алда Ресей Федерациясында жоқ. 
Омск облысында бар еді, бірақ олар 
қопарылып кетті де қайта салу мүмкін 
болмады. Көршілерден бетон жол тек 
Қырғызстанда бар. 

Жер көлемі бойынша әлемде тоғы-
зыншы орындамыз ғой. Елді мекендер 
арасы ұзақ біздің елге бетоннан гөрі 
асфальт бетон тиімді. Бүгінде осы 
жолдардың бір шетін халық пайдала-
нып, қызығын көріп жатыр. Мысалы, 
Нұр-Сұлтан–Бурабай, Павлодар–Қа-
рағанды жолдарының ешқайсысы ше-
тел жолдарынан кем емес. Өзіміздің 
мердігер компаниялар бүгінде жол 
салудың қыр-сырын әбден игеріп, бұл 
жұмысты ойдағыдай жүзеге асыруда. 
Әрине, індет туғызған қиындық жол-
шыларды айналып өткен жоқ. Көп 
жерде жұмыс тоқтап қалды. Десе де 
жол құрылысына мемлекет тарапынан 
қолдаудың жүйе лілігі бұл саланы едәуір 
алға жылжытып келеді. Мұны айтуы-
мыз керек.

– Жолдардың сапалы салынып 
жатқанын айттыңыз. Бұған қа-
лай кепілдік бере аласыз? 
– Жол құрылысы бойынша жүзе-

ге асырылып жатқан жобалар үнемі 
бақылануда. Мұны арнайы құрылған 
Жол активтерінің сапа орталықтары 
қамтамасыз етеді. Бұрын бұл іс әрбір 
мердігердің шағын лабораториясында 
атқарылатын. Қазір орталықтың әрбір 
облыста филиалы бар. Олар зерттеу, 
бақылау жұмыстарын жүргізіп отыра-
ды. Республикалық жол ма, жергілікті 
жол ма, айырмашылық жоқ. Кемшілік 
болса ескертіп, түзетуге болатынын 
оңдап, қиюы келмейтіндерді мүлде 
өткізбей қатты бақылауға алып отыр. 
Бұл өте қажет, себебі төрт аяқты жылқы 
да сүрінеді, адам болғасын кейбіреу-
лер жауапкершілікпен, ал кейбіреулер 
немқұрайды қарайды. Сондықтан, 
бақылау жіті болу керек. Қазіргі таңда 
бұл шара бес деңгейде жүргізіледі. Олар 
авторлық, жобалық, техникалық қадаға-
лау, инженерлік және арнайы комиссия 
бақылаулары. Мұны жүзеге асыру үшін 
де ұйым дар тендерге қатысып, білік-

тіліктері, материалдық базасы, кадр-
лық құрамы бойынша қатаң іріктеу ден 
өтеді. Соның арқасында бұрын тек 
тапсырыс алушы ғана жауапкершілік 
арқалайтын болса, қазір енді бақылауға 
қатысатындардың барлығы жол сапасы-
на мүдделі болады. Яғни, мердігерге де, 
тексерушіге де, бақылаушыға да бірдей 
жауапкершілік жүктеледі. 

– Жол құрылысы – күрделі про-
цесс. Тау-тасты, ойлы-қырлы 
жерімізде жол салу ісін жобалау, 
құрылысын жүргізу мамандардың 
үлкен дайындығын қажет ететіні 
бесенеден белгілі. Бізде жол са-
ласында мамандардан кемшіндік 
жоқ па?
– Мен республикалық Жол актив-

тері сапа орталығы жанындағы ко-
миссияның мүшесімін. Осы ұйым жол 
құрылысы бойынша арнайы білімі бар, 
тәжірибелі мамандарды сынақтан өткі-
зіп, іріктейді. Үміткерлер эссе жазады, 
ма мандықтарына қатысты сұрақтарға 
жауап беріп, тапсырмаларды орындап, 
кәсіби біліктіліктерін көрсетеді. Қазір 
мамандардың дені өз еліміздің азамат-
тары. Уақытында Германия, Италия, 
Түркия сияқты елдерден келіп, жұмыс 
жасағандар болды. Олардың зияны 
тиген жоқ. Жол салу ісіндегі көптеген 
технологияларды үйреніп, өндіріске 
енгіздік. 

– Маман дайындау жағы қа-
лай?
– Бұл тұрғыда шешімін күткен мәсе-

лелер бар. Жол активтері сапа орта-
лығы мен Автомобилистер одағы өзара 
ақылдасып, Назарбаев университетінде 
жол құрылыс мамандарын дайындай-
тын бір факультет ашылғанын дұрыс 
көріп отыр мыз. Бұл оқу орнының оған 
әлеуеті жетеді. Өкінішке орай, Шығыс 
Қазақстандағы Жол құрылысы инсти-
туты, кейбір оқу орындарындағы жол 
құрылысы факультеттері жабылып 
жатыр. Бұған тосқауыл қойылу керек. 
Өйт кені, мамандар дайындау тоқтаса 
жолды, көпірлерді кім салады? Кез-
дейсоқ адамдар бұл іспен айналыса 
алмайды. Мысалы көпір салудың үлкен 
жауапкершілігі бар. Ол стратегиялық 
нысан. Жаман айтпай жақсы жоқ, тө-
тенше жағдай болса бүкіл техника со-
ның үстімен жүру керек. Кәсіптік-тех-
никалық арнайы оқу орындары ашылу 
керек. Қазір өйткені, жұмысшы маман-
дар аз. Ал, техникалардың барлығы 
электронды. Асфальтты салатын да, 
оның бетін тегістейтін де техникалар 
сандық бағдарламамен басқарылады. 
Оларды баяғыдай итеріп жүргізу мүм-
кін емес, бәрін игеру үшін зейін, білім, 
біліктілік керек. Осы мамандар арнаулы 
оқу орындарында дайындалуы тиіс.

– Жол салуға қай жақтың 
құрылыс материалдары пайдала-
нылып жатыр?
– Негізінен елімізде жол құрылысы-

на қажетті құрылыс материалдарының 
бәрі бар. Өйткені, жеріміз тау-тасты. 

Тек Қызылорда, Атырау, Батыс Қа-
зақстан, Орал облыстарында тас жоқ. 
Қалған облыстардың барлығында да ке-
ректі материалдар бар. Шетелден, яғни, 
Башкириядан бұрын битум алатынбыз. 
Қазір шүкір Қазақстанда төрт битум 
зауыты бар. 

– Жалпы соңғы кездері жолдар-
ды жиі су шайып кетіп жатады. 
Мұның себебі неде?
– Қала жолдарының бүлінуі суағар-

лар жоқтығының салдары. Бұл бірінші 
себеп. Жолдың арасына кіріп кеткен 
су күн қызған кезде асфальтты көтеріп 
жібереді. Ой-шұңқыр содан пайда 
болады. Үлкен дәліздер суағарлары 
болғандықтан төзімді болады. Салмағы 
сәйкес келмейтін техника өтіп, тесіп 
кетпесе, олар суға шайыла қоймайды. 
Жолдың жай-күйін бақылайтын арнайы 
құрылым ауыр машиналардың жүруіне 
тосқауыл қою керек. Біздің жолдардың 
беріктігі 13 тоннаға есептелген. Биіктігі 
бұрын қырық, елу сантиметр болса, 
қазір 1 метрден асады.

– Ақылы жолдар енігізілді. Бұл 
қаншалықты дұрыс шешім болды? 
– Республиканың жолдарын күтіп 

ұстау үшін кем дегенде 50 млрд теңге 
керек. Бұл қыруар ақшаны қайдан та-
бамыз? Сол себептен ақылы жолдарды 
енгіздік. Қажет қаржының 50 пайыз-
дан астамын содан түсіреміз. Мыса-
лы, Нұр-Сұлтан – Щучинск трассасы 
еліміздегі бірінші ақылы жол. Ақылы 
болғанына сегіз жыл болды. Бүгін-
де өзін-өзі ақтап отыр. Одан түскен 
қаржымен бүлінген жолға жөндеу 
жасалып, жаңартылады. Қысы-жазы 
күтімі үзіліссіз қамтамасыз етіліп отыр. 
Бұл жерде біз бюджетке салмақ салма-
уымыз керек. Ақылы жол қажет. Нашар 
жолға ақы енгізілмейді. Тек қана сапалы 
жолдарға ақы енгізіледі. Бұл әлемдік 
тәжірибе. 

– Сіз басқаратын қауымдастық 
жол салу ісінде қаншалықты рөл 
ойнайды? 
– Біздің қауымдастыққа 31 мекеме 

кіреді. Штатымыз көп емес, бар бол-
ғаны төрт-бес адамбыз. Мүшелікке 
кірген мекемелердің мұқтажын жоқтай-
тын, олардың арыздарын министрлік-
ке, үкімет басшылығына жеткізетін 
бірден-бір ұйым біз болып отырмыз. 
Мердігер өзінің жұмысымен айналыс-
са, қауымдастық олардың өзекті мәсе-
лелерін шешуге атсалысады. Қыстың 
қақаған аязында, жаздың ми қайнатар 
ыстығында елсіз жерде жүріп жол салу 
оңай емес. Бұл үлкен төзімді шың-
дайды, сүйіспеншілікті қажет етеді. 
Сондықтан, қай уақытта да қазақ жол-
шыларды қастерлеп, «жол салған жұ-
маққа барады» деген. Жолдың бойында 
ант берген. Сондықтан жолшыларға 
құрметпен қарап, оларға жөнсіз кір 
жақпай, еңбегін бағалай білуіміз керек.

А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

Жала жабу деп – адамның сыртынан оның ар намысы 
мен қадір қасиетне нұқсан келтіретін, абыройын 

түсіретін жалған мәлімет таратуды айтамыз. Салдарынан 
жақын адамдар бір-бірімен араздасып, арадағы достық 
қарым-қатынастары қастыққа айналады, адамдарға 
нақақтан күйе жағылып, байланыс әлсірейді. Халық да-
налығында «Жалада шындық болмайды», «Қаңқу сөздің 
қоспасы көп», «Аяғы жаман төрді былғар, аузы жаман елді 
былғар» деген сияқты мақал-мәтелдер көп. 

Қазір өңірдегі сот мәжіліс залдарының барлығы то-
лықтай заманауи құрылғылармен жабдықталған. 

Соның арқасында қағазбастылық азайып, құжат айна-
лымы қысқарып отыр. Бұл Ұлт жоспарының орындалған 
20-нақты қадамы. 

БІЛГЕН ЖӨН

ЖАЛА ЖАБУДЫҢ 
ЖАУАПТЫЛЫҒЫ ҚАНДАЙ?

 Жала жабудың жауаптылығы Қа-
зақстан Республикасының Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексінің 
73-3-бабында көрсетілгендей, жеке 
тұлғаға 160 АЕК мөлшерінде айыппұл 
салуға немесе он бес тәулік мерзімге 
әкімшілік қамаққа алуға, лауазымды 
адамға 550 айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде айыппұл салуға не жиыр-
ма тәулік мерзімге әкімшілік қамаққа 
алуға алып келеді. Ал көпшiлiк алдын-
да немесе бұқаралық ақпарат құралда-
рын, телекоммуникациялар желілерін 
пайдалана отырып жасалған дәл сол 
іс-әрекет үшін – жеке тұлғаға 180 АЕК 
мөлшерінде айыппұл салуға немесе 
жиырма тәулік мерзімге әкімшілік 
қамаққа алуға, лауазымды адамға 650 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
айыппұл салуға не 25 тәулік мерзімге 
әкімшілік қамаққа алуға алып келеді. 
73-3-баптың бірінші немесе екінші 

бөліктерінде көзделген, адамды сы-
байлас жемқорлық, ауыр немесе аса 
ауыр қылмыс жасады деп айыптаумен 
ұштасқан іс-әрекеттер – жеке тұлғаға 
200 АЕК мөлшерінде айыппұл салуға 
немесе 25 тәулік мерзімге әкімшілік 
қамаққа алуға, лауазымды адамға 750 
АЕК мөлшерінде айыппұл салуға не 
отыз тәулік мерзімге әкімшілік қа-
маққа алуға алып келеді.

«Ауруда шаншу жаман, сөзде 
қаңқу жаман» дегендей, дәлелсіз ай-
тылған жала сөз қаңқу сөзге жатқы-
зылады. Сондықтан, әр адам сөй-
лемес бұрын, онда қандай пайда 
не зиян бар екендігін ойлап барып 
сөйлеген жөн. 

Гүлдерайым ӘБДІҒАЛИҚЫЗЫ,
Жаңақала аудандық сотының 

бас маманы
БАТЫС ҚАЗАҚТАН ОБЛЫСЫ

ОҢ ҚАДАМ

СОТ ОТЫРЫСЫНДА – 
ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ

Бүгінде барлық сот залдарында бейнекамера орнатылған. Бұл кез келген 
сот отырысының ашық, әрі барынша әділ өтуіне ықпал етеді. Ал, бейне және 
дыбыс тық таспаға жазуды тоқтатуға, материалдарды редакциялауға ешкімнің 
құқығы жоқ. Жазылған және түсірілген материал бірден Жоғарғы Соттың 
серверіне түседі. Кейін дискіге жазылып, іс папкасына тігіледі. Бұл жұмысты 
оңтайландырып, еңбек өнімділігін арттырды. Ұлт жоспарында көрсетілген 
20-нақты қадамның орындалуы сот мәжілісінде судьялардың да, сотқа қаты-
сушылардың да тәртіп сақтауына ықпалын тигізді. Сот процесі аяқталысымен, 
сот отырысын толық көріп шығуға болады. Айта кету керек, қазір бейнебайла-
ныс арқылы онлайн режимде сот мәжілісіне қатысып, сот төрелігін қашықтан 
жүзеге асыру мүмкіндігі бар. Бейнеконференция байланысын пайдаланудағы 
негізгі мақсат процессуалдық істерді қарау мерзімдерін сақтау және азайту, 
сонымен бірге талапкер не олардың жақтастары, куәгерлер, эксперттер, ма-
мандар, аудармашылар белгілі бір себептермен сот отырысына келе алмауына 
байланысты бейнеконференция байланысымен қатысуы мүмкіндігі туады. 
Бұл өз кезегінде азаматтардың уақыты мен жолға кететін қаражатын үнемдеп, 
жемқорлыққа жол бермеуіне септігін тигізеді. 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Соттардың қыз-
метін қамтамасыз ету департаменті басшысының бұйрығымен бекітілген 
«Сот отырысының барысын түсіріп алуды қамтамасыз ететін дыбыс-бейне-
жазба құралдарын техникалық қолдану, дыбыс-бейнежазбаны сақтау және 
жою, жазбаға қол жеткізу туралы» қағидаларына сай сот отырыстарын бей-
нежазбаға түсіру сот талқылауы барысын дәл тіркеу үшін сот ісін жүргізу 
мақсатында, сондай-ақ, азаматтық, қылмыстық сот ісін жүргізуде, әкімшілік 
құқықбұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізуде немесе тәртіптік іс 
бойынша іс жүргізу шеңберінде нақты деректерді белгілеу мақсатында пай-
даланылады. Сот отырысында озық технологияларды қолдану тараптардың 
сотқа деген сенімін арттыра түседі, сонымен қатар, олардың өздерін сотта 
дұрыс, мәдениетті ұстауына ықпал етеді. Тараптардың өтініші бойынша сот 
отырысының жазбасымен сотта танысу мүмкіндігі бар немесе сот отырысы 
дыбыс-бейнежазбасының көшірмесін сотқа өтінішхат келіп түскен күннен 
бастап 5 жұмыс күні ішінде береді.

Қуаныш ЖУМИН,
Орал қаласы мамандандырылған 
тергеу сотының бас маманы – сот 

отырысының хатшысы
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ПАЙЫМ

ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІ  
КЕҢЕЙТКЕН ҚҰЖАТ

КӨКЖИЕК

ҚҰҚЫҚТЫҚ САУАТ

2021 жылдың 1 шілдесінен бері қолда-
нысқа енгізілген Қазақстан Республикасы-
ның жаңа Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодексінің 113-бабына сай, сотқа келіп 
түскен әкімшілік істерді сот өндірісіне 
қабылдағаннан кейін, сот отырысының  
хатшысы әкiмшiлiк іске қатысушы тарап-
тарды істі сот талқылауына тағайындауға, 
мәселені алдын ала тыңдауға тағайындау  
өткiзілетін уақыт пен орыннан хабардар 
етеді. 

Әкімшілік процеске қатысушыларға 
істің қаралатын немесе жекелеген про-
цестік әрекеттердің жасалатын уақыты 
мен орны туралы хабарланады және тиісті 
ұйғарым шығарылған күннен бастап не сот 
талқыланатын күн тағайындалған күннен 
бастап келесі жұмыс күнінен кешіктірілмей 
хабарламалармен (хабархаттармен) сотқа 
шақырылады.

Хабарлама (хабархат) телефонограмма-
мен, ұялы байланыстың абоненттік нөмірі 
бойынша немесе электрондық мекенжай 
бойынша мәтіндік хабармен, жеделхатпен 
немесе табыс етілгені туралы хабарламасы 
бар тапсырыс хатпен не хабархаттың неме-
се шақырудың тіркеліп-бекітілуін қамта-
масыз ететін өзге де байланыс құралдары 
пайдаланыла отырып жіберіледі.

Егер әкімшілік істе көрсетілген мекен-
жай бойынша адам іс жүзінде тұрмаса, ха-
барлама (хабархат) оның заңды мекенжайы 
бойынша немесе жұмыс орны бойынша 
жіберілуі мүмкін. Заңды тұлғаға арналған 
хабарлама (хабархат) оның тіркелген орны 
және (немесе) нақты орналасқан жері бо-
йынша жіберіледі.

1) хабарланатын адам әкімшілік іс бо-
йынша іс жүргізу процесінде көр сеткен 
және өзінің қолтаңбасымен растаған ұялы 
байланыстың абоненттік нөмірі бойынша 
немесе электрондық мекенжай бойынша 
мәтіндік хабар жіберіледі

2) адамның өзіне жеке немесе оны мен 
бірге тұратын кәмелетке толған отбасы 

мүшелерінің біріне табыс етілгені туралы 
жіберушіге қайтарылуға жататын хабар-
ламаға қолын қойғызып табыс етілетін 
жеделхатпен, тапсырыс хатпен хабарланған 
жағдайларда тиісті түрде жеткізілген болып 
есептеледі.

Заңды тұлғаға арналған хабарлама (ха-
бархат) заңды тұлғаның басшысына немесе 
жұмыскеріне табыс етіледі, ол өзінің тегін, 
аты-жөні мен лауазымын көрсете отырып, 
табыс етілгені туралы хабарламада (ха-
бархатта) хабархатты алғаны жөнінде қол 
қояды; 

Кез келген басқа хабарлама (хабар-
хат) процестік әрекеттерді жүргізу және 
шешімдер қабылдау үшін жеткілікті деп 
есептелмейді.

Әкімшілік процеске қатысатын адамдар 
процестік және өзге де құжатта әкімшілік 
іс бойынша іс жүргізу барысында өзі бұрын 
ерікті түрде көрсеткен тұрғылықты жері 
(орналасқан жері) мекенжайының, жұмыс 
орнының, ұялы байланыстың абоненттік 
нөмірінің, электрондық мекенжайының 
анық екендігімен танысқанын өз қолтаң-
басымен растайды, ал көрсетілген контак-
тілерге (мекенжайға) жіберілген хабарлама 
(хабархат) тиісінше және жеткілікті деп 
есептелетін болады.

Адресат хабарламаны (хабархатты) қа-
былдаудан бас тартқан кезде оны жеткізуші 
немесе табыс етуші адам хабарламаға 
(хабархатқа) тиісті белгі соғады, ол сотқа 
қайтарылады. Сот мұндай хабарламаны 
(хабархатты) тиісінше жеткізілді деп есеп-
теуге құқылы.

Хабархатта (хабарламада) мыналар 
қамтылуға тиіс:

1) соттың атауы мен дәл мекенжайы;
2) сот отырысы немесе жекелеген про-

цестік әрекет өткізілетін уақыт және орын;
3) адресатқа хабарланатын әкімшілік 

істің атауы;
4) сотқа шақырылатын немесе хабар-

ланатын адамды (тегін, атын, әке сінің атын 

(егер ол жеке басты куәлан дыратын құжатта 
көрсетілсе) және адамның тұрғылықты 
жерін көрсету не хабарлама (хабархат) 
жолданған органның немесе заңды тұлға-
ның атауы және оның орналасқан жері, 
сондай-ақ, әкімшілік іс бойынша мәртебесі;

5) шақырылып немесе хабарланып 
отыр ған адам қандай әрекеттерді және 
қандай мерзімде жасауға құқылы немесе 
міндетті екенін көрсету;

6) адресаттың болмауына байланысты 
хабархатты (хабарламаны) қабылдаған 
адамның алғашқы мүмкіндік болған кезде 
оны адресатқа табыс ету міндетін көрсету;

7) сотқа келмеудің салдары мен келмеу 
себептерін сотқа хабарлау міндетін көрсету;

8) хабарламаны (хабархатты) жіберген 
адамның қолы. 

Әкімшілік процеске қатысушылар сотқа 
келуге міндетті.

Сот әкімшілік іске қатысатын кез келген 
адамның сотқа өзінің келуі туралы өкім 
бере алады. 

Әкімшілік процеске қатысушылар жаз-
баша нысанда, оның ішінде электрондық 
цифрлық қолтаңбамен куәландырылған 
электрондық құжат нысанында соттың 
әкімшілік істі олардың қатысуынсыз қара-
уы және оларға сот актісінің көшірмелерін 
жіберуі туралы сұрауға құқылы. 

Сонымен қатар Әкімшілік рәсім дік-
процестік кодексінің 127-бабында көздел-
гендей, тараптар сотқа хабардар бола тұра  
белгіленген мерзімде белгісіз себептермен 
сотқа қатыса алмаған жағдайда, сот талап 
еткен міндеттерді орындамаған, дәлелде-
мелерді ұсынбаған жағдайда сот акшалай 
өндіріп алу түріндегі мәжбүрлеу шарасын  
қолдануға құқылы.

П. ТАЯЛИЕВА,
Батыс Қазақстан облысы 

мамандандырылған ауданаралық 
әкімшілік сотының бас маманы – сот 

отырысының хатшысы 

Жаңа кодекс Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсыр-
масы бойынша «Халық үніне құлақ 
асатын мемлекет» тұжырымдамасын 
іске асыру бағытында қабылданған 
болатын. Айтып өтетін нәрсе, Президент 
Қазақстан халқына жолдауында билік 
органдарының шешімдері мен іс-әре-
кеттеріне шағымдану кезінде азамат-
тар тең емес жағдайда екенін, өйткені 
олардың мүмкіндіктері мемлекеттік 
аппараттың ресурстарымен салысты-
руға келмейтінін атап өткен болатын. 
Осы бір олқылықтың орнын толтыру 
мақсатында қолға алынған құжат мем-
лекеттік басқару процесінің ашықтығын 
қамтамасыз етіп, мемлекеттік аппарат 
пен қатардағы азаматтарды теңестіруге 
мүмкіндік береді. 

ӘРПК-тің басты ерекшелігі – қазіргі кезде сот 
әкімшілік процеске қатысушылардың түсінік-
темелерімен, арыздарымен, өтінішхаттарымен, 
олар ұсынған дәлелдемелермен және әкімшілік 
істің өзге де материалдарымен шектеліп қалмай-
ды. Сонымен бірге, әкімшілік істі дұрыс шешу 
үшін маңызы бар барлық нақты мән-жайды жан-
жақты, толық және объективті түрде зерттейді.

Осы заң аясында судьяға жаңа өкілеттіктер 
мен құқықтар берілді. Яғни, судья әкімшілік істің 
нақты және заңды тұстарына жататын негізде-
мелер бойынша өзінің алдын ала пікірін айтуға 
құқылы болды. Бұрынғы заң бойынша судьяға 
ондай құқық берілмейтін.

Тағы бір ерекшелігі, сот өз бастамасымен 
немесе әкімшілік процеске қатысушылардың 
уәжді өтінішхаты бойынша қосымша материал-
дар мен дәлелдемелерді жинай алады. Сонымен 
қатар,әкімшілік сот ісін жүргізу міндеттерін 
шешуге бағытталған өзге де әрекеттерді жүзеге 
асырады.  

ӘРПК жария-құқықтық қатынастарда жеке 
тұлғалардың бұзылған немесе дау айтылатын 
құқықтарын әділ, бейтарап және уақытылы 
шешетініне сенім мол. Осы орайда заңнаманың 
талабына сай, кодекс 6 принциптік қағидат-
тар негізінде заңдылықты, әділеттілікті, сенім 

ОҢАЙЛАТЫЛҒАН 
ӘКІМШІЛІК 

РӘСІМ
ҚР Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексін-

де көрсетілгендей, әкімшілік рәсім дегеніміз – 
әкімшілік органның, лауазымды адамның әкімшілік 
істі қарау, ол бойынша шешімді қабылдау және 
орындау жөніндегі, жолданым негізінде немесе өз 
бастамасы бойынша жасалатын қызметі, сондай-ақ, 
оңайлатылған әкімшілік рәсім тәртібімен жүзеге 
асырылатын қызмет.

Оңайлатылған әкімшілік рәсімдерге – хабарла-
маларды, ұсыныстарды, үн қосуларды және сұрау 
салуларды қарау жатады. 

Оңайлатылған әкімшілік рәсімді мемлекеттік 
орган, жергілікті өзін-өзі басқару органы, мемлекет 
жүз пайыз қатысатын заңды тұлға және олардың 
лауазымды адамдары жүзеге асырады.

Әкімшілік істі оңайлатылған әкімшілік рәсімде 
қарау қорытындылары бойынша мынадай шешімдер 
қабылданады: 

1) жауап, оның ішінде хабардың, ұсыныстың, үн 
қосудың, сұрау салудың мәні бойынша ақпарат беру;

2) назарға алу;
3) оңайлатылған әкімшілік рәсімді тоқтату.
Оңайлатылған әкімшілік рәсім келесі жағдайлар-

да тоқтатылуға жатады: 
1) қайталама хабарламаларда, ұсыныстарда, үн 

қосуларда, сұрау салуларда жаңа дәлелдер немесе 
жаңадан ашылған мән-жайлар келтiрiлмесе, ал 
алдыңғы хабарламаның, ұсыныстың, үн қосудың, 
сұрау салудың материалдарында тексерудiң қажетті 
материалдары болса және арыз иесіне белгiленген 
тәртiппен жауаптар берілсе; 

2) хабарламаның, ұсыныстың, үн қосудың, 
сұрау салудың авторын анықтау мүмкін болмаса, 
арыз иесінің қолтаңбасы, оның ішінде электрон-
дық цифрлық қолтаңбасы, пошталық мекенжайы 
болмаса, 

3) хабарламада, ұсыныста, үн қосуда, сұрау салу-
да мәселенің мәні баяндалмаса. 

Оңайлатылған әкімшілік рәсімді тоқтату туралы 
шешімді хабарламаны, ұсынысты, үн қосуды, сұрау 
салуды қарайтын субъектінің басшысы немесе оның 
орынбасары қабылдайды.

Оңайлатылған әкімшілік рәсімді тоқтату 
туралы шешімге Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодексте белгіленген тәртіппен шағым жасалуы 
мүмкін. 

Г.МЕКЕМБАЙ ,
Түркістан облыстық мамандандырылған 
ауданаралық әкімшілік сотының судьясы 

ШАҚЫРТУҒА 
ШЕКЕДЕН ҚАРАУҒА БОЛМАЙДЫ

ТӨРЕЛІК 
АЛАҢЫНДАҒЫ 

ІЗДЕНІСТЕР

Қорғалжын аудандық сотының төрағасы Д.Темірханов 
2021 жылдың 10 айының қорытындылары бойынша он-
лайн форматта брифинг өткізді. Оған, «Нұр Қорғалжын» 
аудандық газетінің бас редакторы және Қорғалжын аудан-
дық әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің өкілі қатысты.

Брифинг барысында сот төрағасы сот төрелігін жүзеге асырудағы 
2021 жылдың 10 айы бойынша статистикалық  мәліметтерді жария-
лады. Атап айтқанда: қылмыстық, азаматтық және әкімшілік істер 
бойынша 2020 жылдың 10 айының көрсеткіштерімен салыстырулар 
жасады.

Қорғалжын аудандық сотында 2021 жылдың 10 айында 9 қылмыс-
тық іс қаралды.

Сотпен азаматтық істер бойынша 72 іс қаралып, оның ішінде 7 іс 
медиацияны қолданумен тоқтатылды, 20 іс оңайлатылған тәртіппен, 
5 іс бұйрық шығарумен және 47 іс шешім шығарумен қаралды. Сон-
дай-ақ, 7 жекеше ұйғарым шығарылып, сонымен қатар, 88 әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы істер қаралды. Сот қаулыларымен 81 
азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылып, оларға келесі жазалар 
тағайындалды: 34 әкімшілік айыппұл, 46 әкімшілік қамаққа алу, 7 
азаматқа қатысты іс тараптардың татуласуына байланысты медиация 
тәртібімен қысқартылды. Әкімшілік істер бойынша 2 жекеше қаулы 
шығарылды.

Б.ИЗАХМЕТОВ,
Қорғалжын  аудандық  сотының кеңсе меңгерушісі

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

БРИФИНГ

құқығын қорғауды, мөлшерлестікті, формальды 
талаптарды теріс пайдалануға тыйым салу және 
соттардың белсенді рөлі арқылы жеке және заңды 
тұлғалардың жария-құқықтық қатынастарын ал-
дағы уақытта тиімді реттейді деп күтілуде.

Кодекс жеке және заңды тұлғалардың өтініш-
терін қарау кезінде жеке және заңды тұлғалардың 
жария құқықтарын, бостандықтары мен мүдде-
лерін толық іске асыруды, жеке және қоғамдық 
мүдделердің теңгеріміне қол жеткізуді, тиімді 
және бүкпесіз мемлекеттік басқаруды, оның 
ішінде адамдардың басқару шешімдерін қабыл-
дауға қатысуы арқылы қамтамасыз етуді, жари-
я-құқықтық саладағы заңдылықты нығайтуды 
қамтамасыз етеді. Кодекске сәйкес, дәлелдеу 
ауыртпалығы әкімшілік актіні немесе сұралып 
отырған әрекетті жасаудан бас тартуға негіз 
болған фактілерді шығарған әкімшілік органға 
жүктелетіні өте маңызды. Бұл ретте жария дау-
ларды сотқа дейін реттеу мүмкіндігі көзделген. 
Яғни, азаматтар мен заңды тұлғаларға жария дау-
ды реттеу үшін жоғары тұрған әкімшілік органға 
шағыммен жүгіну жеткілікті.

Сонымен қоса, қазіргі таңда тараптарды тату-

ластыруға жоғары мән беріліп жатқаны белгілі. 
Қолданысқа енгеніне көп бола қоймаса да онда 
татуластыру рәсімдері кеңінен қолданылады. Та-
туласу, медиация немесе партисипативтік рәсім 
бойынша жасалған келісім не оның шарттары 
заңға қайшы келген жағдайда, сот оны бекітпей 
тастайды. Сондай-ақ, адамдардың құқықтарын, 
бостандықтары мен заңды мүдделерін бұзатын 
келісімдерге де жол берілмейді. 

Заң тараптардың өзара келісімге келуін, 
бір-бірімен татуласуын басты шарт ретінде 
қарастырады. Кодекс қазірдің өзінде тиімділі-
гін көрсетуде. Әсіресе, қорғаушы жалдап, көп 
шығын шығаруға мүмкіндігі бола бермейтін жеке 
кәсіпкерлер мен азаматтар үшін тиімді үрдіс қа-
лыптастыруда деп айтуға болады. Бұл мысалдар 
жаңа заңның гуманитарлық бағытын, заңнаманы 
одан әрі ізгілендіру ісінің нәтижелі жүргізіліп 
жатқанын көрсетеді. Бір сөзбен айтқанда, жаңа 
көдекс жаңаша ерекшеліктерге толы деп атап 
кетуге болады.

С.АЯПОВ, 
Батыс Қазақстан облысы

 Жәнібек аудандық сотының судьясы 
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ТАРАТУ

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

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

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

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

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

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

қиылысы, 208 кеңсе. 

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

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

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, 

факс: 

8 (747) 428-26-10 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

zanreklama.kz

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

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

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

8(702)839-90-86.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ӘРТҮРЛІ МҰРАГЕРЛІК

ЖАРНАМА

ДӘСТҮР ЖАЛҒАСЫ
Медиация – тараптардың ерікті келісімі бойынша жү-

зеге асырылатын, олардың өзара қолайлы шешімге қол 
жеткізуі мақсатында медиатордың жәрдемдесуімен дауды 
реттеу рәсімі.

Е-АПОСТИЛЬ – МАҢЫЗДЫ МӨРТАҢБА

АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ

ламасы Гаага конвенциясына қатысушы 
елдер – Андорра, Аргентина, Армения, 
Австралия, Австрия, Әзірбайжан, Бахрейн, 
Бельгия, Боливия, Бразилия, Болгария, 
Чили, Кытай (Гонконг), Колумбия, Кос
таРика, Доминикан, Эстония, Грузия, 
Гватемала, Ирландия, Корея, Косово, Лат
вия, Мексика, Молдова, Марокко, Жаңа 
Зеландия, Никарагуа, Парагвай, Перу, 
Филиппин, Румыния, Ресей, Словения, Ис
пания, Тәжікстан, Украина,Ұлыбритания, 
АҚШ, Уругвай, Венесуэла елдерінде іске 
асырылуда.

«ЕАпостиль» ақпараттық жүйесі – 
электрондық түрде құжаттарды тіркеуге 
және апостиль «мөртаңбасын»  беруге 
арналған, апостиль қойылған құжаттардың 
орталықтандырылған есебі мен бірыңғай 
мұрағатын қамтамасыз ететін ақпараттық 
жүйе. Бұл ақпараттық жүйе арқылы элек
трондық нысанда қызмет алу үшін тұлға 
электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдана 
отырып, портал арқылы өтініш береді.

Апостиль қою үшін ұсынылған құжат 
сканерленген құжаттың түпнұсқасын 
сканерлеу арқылы жүзеге асырылады 
(ксерокөшірмелерден сканерлеуге жол 
берілмейді).

Электрондық апостиль қою үшін ұсы
нылатын сканерленген құжат түпұсқаға 

дәлмедәл сәйкес келуі тиіс, түзетулерге 
немесе мәтінді шимайлауға жол берілмейді.

Қызметті беруші ресми құжаттағы лау
азымды адамның қойған қолы мен мемле
кеттік органның мөр бедерінің қолда бар 
үлгілерге сәйкестігін, сондайақ, ресми 
құжатқа қол қойған лауазымды адамның 
ресми құжатқа қол қоюға өкілеттігінің 
болуын тексереді.

Одан әрі ұсынылған құжаттарға жүр
гізілген тексеру нәтижелері бойын ша, 
қызметті беруші мемлекеттік қыз мет көр
сету немесе одан бас тарту туралы шешім 
қабылдайды.

Өтінішті және қажетті құжаттарды пор
тал арқылы тапсырған кезде өтініш келіп 
түскен сәттен бастап 1 жұмыс күні ішінде 
оның «жеке кабинетіне» мемлекеттік қыз
метті көрсетуге сұрау салуды қабылдау 
туралы мәртебе жіберіледі.

Қызметті алушының өтініші мен ұсы
нылған құжаттары талаптарға сәйкес келген 
жағдайда, қызметті беруші апостильдеуге 
жататын электрондық құжатта «ЕАпос
тиль» ақпараттық жүйе сі арқылы элек
трондық апостиль қалыптастырады және 
уәкілетті тұлғаның ЭЦҚ қойыл ған мем
лекеттік қызмет көрсету нәтижесін ЭҮШ 
арқылы қыз метті алушының «жеке каби
нетіне» порталға жібереді.

Электрондық апостильдің астында 
қызметті берушінің электрондық парағы
ның мекенжайы (вебпараққа сілтеме) 
көрсетіледі. Электрондық тіркелімде элек
трондық апостиль қойылатын құжаттар 
бойынша тіркеу жүргізіледі.

Апостиль мөртаңбасының нысанынан 
тыс жерде төменде «Осы апостиль қол 
қоюшының қолының, лауазымының/
атағының түпнұсқалығын және құжатқа 
қойылған мөрдің немесе мөртаңбаның 
түпнұсқалығын куәландырады және ол 
қойылған құжаттың мазмұнын куәландыр
майды» деген мәтін көрсетіледі.

Мемлекеттік қызметтер көрсету про
цестерін барынша оңтайландыру мақса
тында қызмет алушылардың құжаттарын 
қабылдау ды электрондық түрде жүзеге 
асыру басты міндетіміз болып саналады. 
Электрондық апос тиль азаматтардың уақы
тын үнемдеп, халықтың мемлекеттік қыз
меттерге қол жеткізуін жеңілдетеді деген 
сенімдеміз.

Ж.ОРЫНБАЕВА, 
Түркістан облысы Әділет

департаментінің тіркеу қызметі сала-
сындағы әдістемелік 

қамтамасыз ету және бақылау 
бөлімінің бас маманы

ҚР Әділет министрінің 2020 жылғы 
27 мамырдағы №58 бұйрығымен 
бекітілген «Қазақстан Республикасы-
ның әділет органдарынан және өзге 
мемлекеттік органдардан, сондай-ақ, 
нотариус тардан шығатын ресми құ-
жаттарға апостиль қою» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет қағидасына сәйкес, 
көрсетілетін қызметті беруші құжат-
тарға  апостиль қояды.

Апостиль – құжатқа қол қойған тұлға
ның қолының және оның өкілеттіктерін 
растайтын, сондайақ, осы құжатта бекітіл
ген мөрдің немесе мөр табанның түпнұсқа
лылығын қағаз түрінде немесе электрондық 
нысанда куәландыратын арнайы мөртаңба.

Бүгінде «ЕАпостиль» сервистік бағдар

БІТІМ

2. НұрСұлтан қаласы мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының 10.11. 2021ж. ұйғарымымен «САЛАВАТ
БС»/«SALAVATBS» ЖШСн, БСН 010840000456, банкрот деп 
тану туралы іс қозғалды. 

3. Алматы қаласы МАЭСның 05.11.2021ж. ұйғарымымен 
«КАЗАХТРАНССТРОЙ» ЖШСне, БСН 051140008077, оңалту 
рәсімдерін қолдану бойын ша азаматтық іс қозғалды. Мекенжайы: 
Алматы қала сы, Амангелді көшесі, 70. Тел.: 87771976697. 

4. НұрСұлтан қаласының мамандандырылған аудан
аралық экономикалық сотының 2021 жылғы 10 корашадағы 
ұйғарымымен «AC partners» ЖШСна БСН 070340010921  
қатысты ақтау процедураларын қолдану туралы азаматтық іс 
қозғалды.

5. «Astana Coffee (Астана Кофе)» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі, БСН 130940017062, бір заңды мекен жайы бар 
«Astana Coffee ((Астана Кофе) жауапкер шілігі  шектеулі 
серіктестігінен жаңадан құрылған «Prestige Coffee»(Престиж 
Кофе)» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін бөлу жолымен 
қайта ұйымдастырылатыны туралы хабарлайды: ҚР, Нұр
Сұлтан қ., Желтоқсан көш. 2 үй, 86п.. Талаптар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай ішінде ҚР, НұрСұлтан қ., 
Желтоқсан көш. 2 үй, 86 пәтер.

12. Кеген ауданының «Ауыл шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі, БСН 180540005102, өзінің Кеген ауданы
ның «Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі қайта құрылуы туралы хабарлайды. 
Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады. Қазақстан, Алматы 
облысы, Кеген ауданы, Кеген ауылы, Б. Момышұлы көшесі, №9 
ғимарат.

6. «Байжігіт2020» ауыл шаруашылығы өнді рістік 
кооперативі БСН 200140011199, өзінің тара тыла
тындығы туралы хабарлайды. Талапшағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім 
ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Шығыс 
Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Ақсуат ауылы, 
Амангелді көшесі 31 үй.

7. «Каракулов Смайыл» ЖШС, БСН 180940009279, 
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап
шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабыл
данады: Қазақстан Республикасы, 160027, Шымкент к., 
Абайский рн, Жилой массив Игилик, Абдраимова к., 13 
ү. Тел. 87074034349.

8.Кеген ауданының «Экономика және бюджеттік 
жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесі, БСН 
180540005409, өзінің «Кеген ауданының экономика 
және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі болып 
қайта құрылатыны туралы хабарлайды. Шағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады. Қазақстан, 
Алматы облысы, Кеген ауданы, Кеген ауылы, Б. 
Момышұлы көшесі №9 ғимарат.

9.Кеген ауданының «Қаржы бөлімі» ММ ұйымы, 
БСН 180540005320, өзінің жойылғандығы туралы 
хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: Кеген ауылы, Б.Момышұлы көш 19А. 
Тел.87277721278

10.ТОО «САҚ ПРОЕКТ» ұйымы, БСН 150440010348, 
өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады: Шымкент 
қ, Желтоксан к., 20 ү., 30 п. 11.Кеген ауданының 
«Дене шынықтыру және спорт бөлімі ММ» ұйымы, 

БСН 180540005698, өзінің жойылғандығы туралы 
хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: Алматы облысы, Кеген ауданы, Кеген 
ауылы, Б.Момышұлы көш, №19А. 

13.Кеген ауданының «Мәдениет және тілдерді 
дамыту  бөл імі»  мемлекетт ік  мекемес і ,  БСН 
180540005668, өзінің жойылғандығы туралы хабар
лайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: Алматы облысы, Кеген ауданы, Кеген 
ауылы, Б.Момышұлы көшесі. №19.

14.«Ақмола облысы білім басқармасының Ақкөл 
ауданы бойынша білім бөлімінің жанындағы Ақкөл 
қаласының мектепаралық оқуөндірістік комбинаты» 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны (БСН 
990340007286) Ақмола облысы әкімдігінің 05.11.2021 
жылғы   А11/560 қаулысы бойынша өзін тарату туралы 
хабарлайды.

Кінәратталаптар хабарландыру жарияланған күннен 
2 ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Ақкөл 
ауданы, Ақкөл қаласы, Сағадат Нұрмағамбетов 
көшесі, 144үй, байланыс телефоны 8 (71638)20568, 
87014601867.

15.«Автор» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 
БСН 040240002218, өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талапшағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы, 
050062, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Өтеген батыр 
көшесі, 76а. 

17.20.08.2021 ж., қайтыс болған Исаева Карима 
Сайдуллаевнаның артынан мұрагерлік іс ашылды. 
Мұрагерлерге Түркістан қаласының нотариусы 
Е.Е.Байсбаевқа хабарласуды сұраймын:Түркістан 
қ.,1 мөлтек ауданы, С.Ерубаев к.,12 үй, 26 пәтер.
Тел. 87017314766 хабарласу қажет.

18.28.08.2021 ж., қайтыс болған Даркембаева 
Арайлым Ибраймакуновнаның артынан мұра
герлік іс ашылды.Мұрагерлерге Алматы қала
сының нотариусы Рахим Ильмира Талант қызына  
хабарласуды сұраймын: Алматы қаласы, Ашимова 
көшесі,13 а,1 этаж, 13 А офис. Тел.87017655074.

19. 19.03.2018 ж. қайтыс болған Бектлеуова 
Насибаның артынан мұрагерлік іс ашылды. 
Мұрагер лерге Түркістан қаласының нотариусы 
Т.Ө.Тілеповке хабарласуды сұраймын: Түркістан 
каласы, Тәуке хан көшесі, 301 ү. Тел.87016565788 
хабарласу қажет.

16. 25.08.2021 ж. қайтыс болған Зайнитдинов 
Нематжанның артынан мұралық іс ашылды. 
Мұрагерлер Түркістан қаласы, Тәуке хан даң
ғылы, 301 мекенжайы бойынша нотариус Т.Ө. 
Тілеповке келулері тиіс. Тел.: 87016565788.

20.08.07.2021 ж. қайтыс болған Турманова 
Гулзинаттың артынан мұралық іс ашылды. 
Мұрагерлері Түркістан қаласы, Тәуке хан даң
ғылы, 301 мекенжайы бойынша нотариус Т.Ө. 
Тілеповке келулері тиіс. Тел.: 87016565788.

21.«Jusan Garant» АҚ НСГОС сериялы 
#00043494 полистің жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп тануды сұрайды.

Медиация азаматтық, еңбек, от
басылық және өзге де құқықтық қа
тынастардан туындайтын, сондайақ, 
қылмыстық теріс қылықтар, онша 
ауыр емес және ауырлығы орташа 
қылмыстар туралы дауларды, жан
жалдарды және атқарушылық іс жүр
гізуді орындау кезінде туындайтын 
қатынастарды реттеуде қолданылады. Егер мұндай даулар үшінші 
тұлғалардың және әрекетке қабілетсіз не әрекетке қабілеті шектеулі 
деп танылған адамдардың мүдделерін қозғайтын болса, медиация 
рәсімі қолданылмайды. Атап өтетін жайт, сыбайлас жемқорлық және 
мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы қылмыстық істер бойынша 
медиация рәсімі қолданылмайды.

Қылмыстық процесс барысында жасалатын келісім жәбірле
нушіге келтірілген зиянның орнын толтыру және қылмыстық құқық 
бұзушылық жасаған адамның жәбірленушімен татуласу жолымен 
жанжалды реттеу туралы келісімді білдіреді.

Медиацияның негізгі мақсаты дауды шешудің екі тарапты да 
қанағаттандыратын нұсқасына қол жеткізу болып табылады және 
ол еріктілік, тараптардың тең құқылығы, құпиялық,медиатордың 
тәуелсіздігі мен бейтараптылығы, медиация рәсіміне араласуға жол 
бермеушілік қағидаттары негізінде жүргізіледі.

Азаматтық, еңбек, отбасылық және өзге де құқық қатынаста
рынан туындайтын дауларды реттеу кезіндегі медиация сотқа жүгін
генге дейін де, сотта да қолданылуы мүмкін.

Жаңа қолданысқа енген Қазақстан Республикасының Әкімшілік 
рәсімдікпроцестік кодексінің талаптарына сәйкес, жарияқұқықтық 
қатынастардан туындайтын даулар бойынша жауапкердің әкімшілік 
қалауы болған кезде тараптардың медиация келісімін жасауына жол 
беріледі. Медиация тараптары қол жеткізген келісімді жазбаша ны
санда жасайды және оған тараптар қол қояды.

Азаматтық немесе әкімшілік процесс барысында тараптар қол 
жеткізген келісімді сот заңнамада белгіленген тәртіппен бекітеді. 
Келісім нәтижелі болуы үшін тараптар оны ерікті түрде келісімде 
көзделген тәртіппен және мерзімде орындағаны жөн. Бітіммен біт
кен істердің қатары көбейген сайын құқықтық саладағы бұл заңның 
дер уақытында, керек кезінде қабылданғанына көз жете түседі. Ме
диация ежелгі дәстүр жалғасы, татулық пен береке бастауы. 

Ф.АБДУКАДЫРОВА,
Түркістан облысының мамандандырылған 

ауданаралық әкімшілік сотының судьясы 

22. «Орта Азия және Кавказ биологиялық қауіпсіздігі 
қауымдастығының», БСН 090440017064, түпнұсқадағы 
Жарғысы, 23.04.2009 ж. берілген #965071010ОЮЛ (ИУ) заңды  
мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп танылсын.
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ШЫТЫРМАН
БАЙҚАУҒА!

(Соңы. Басы өткен санда)

Енді бұл жағдай инспектор 
мен Сәтбектің басын қатырып, 
істің ұңғыл-шұңғылын тым те-

реңдетіп жіберді. Бөлмелерінен шығып, 
төртеуі де холлға түсті. Алина әлі үркіп 
тұр. Темір баяндап әлек. Нұрлыбек ба-
сын төмен салған күйі диванда отырды. 
Инспектор басты күдікті деп санайтын 
адамына тағы да таяп келді. 

– Сіз, Темір мен Алинаға неге ермей 
қалдыңыз?

– Қожайын мылтықтарды берген соң 
соларды орналастырдым. 

– Ал оларды оқтаудың, майлаудың 
қажеті қанша еді? 

– Әр аңшылықтан соң солай істейміз, 
– деді Нұрлыбек аузы ашыла, аңтарыла 
сөйлеп. 

– Бұл кезде қожайын қайда болды?
– Ол кісі таңға таяу келді, оған дейін 

де кірпік қақпай айналаны күзетіп отыр-
дық, – деді Темір. 

– Неліктен полицияға хабар бер-
медіңіздер?

– Сол жағын ойламаппыз, сірә өзіміз-
ақ қарсы тұрамыз деп ойлаған сияқты-
мыз.

– Сияқтымыз? – деп инспектор ке-
кесінмен күлді Нұрлыбекке қарап. 

– Иә, мұздай қаруланып отырдық, кел-
ген соң қожайынға айттық, – деді Темір 
әңгімені сенімді ауанға қарай бұрып.

– Ол кісі алаңдамаңдар, ертең сөйле-
семіз, – деп кірді де кетті деген Нұрлыбек 
инспектор сауалының алдын орады. 

– Полицияға мен хабарластым, – деді 
Алина смартфонын көрсетіп, – нақты 
қылмыс болмаса келе алмаймыз деп 
айтты. 

– Осыдан соң қожайын демала берің-
дер деді. Біз сонда да біраз уақыт айна-
ланы барлап жүрдік те, бірер минут көз 
іліндіріп алайық дегенбіз. Сол күйі тас 
боп қаппыз – деп, Нұрлыбек ұйқышыл-
дығына күйінгендей санын соққылап 
қойды. 

Инспектор қожайынның тым бей-жай-
лығына таңғалды. Холлда ванна бөлмесі-
не қарама-қарсы орналасқан жіңішке 
есікті ашып, экрандар орналасқан қуысқа 
кірді. Ток сымдары бытыр-бытыр үзілген, 
аздап тұйықталып, түтіндеп кеткені де 
байқалады, кейбір токтың резеңкелері 
жиырылып, сымдары иіліп қалыпты. Бөл-
ме іші аса апалаң-топалаң емес. Реттілікті 
бұзбауға тырысыпты. 

Үй ішіндегілер аңырып тұрғанда, 
сыртты торуылдауға қалдырған полицей 
ішке ентігіп кірді. 

– Асылып қалыпты, – деді ентігін бас-
паған күйі, – бір әйел  асылып қалыпты...

Бәрі орындарынан үдере көтерілді. 
Сәтбек «инспектор!» деп айғайлап үлгер-
генше, жаманат хабарды құлағы шалған 
ол да қуыстан ытқып шықты. Сарайға 
апыл-ғұпыл кірген олар ас дайындала-
тын кішкентай сарайдың қақ ортасында 
асылып тұрған кексе әйел Рахиманы 
көрді. Мына жағдай шаруаны одан әрі 
қоюлатып жібергені сөзсіз еді. Инспек-
тордың басы шындап қатайын деді. 

– Айттым әлгінде, – деді Сәтбек те 
ширықтырып, – мен осы кісіден күдіктен-
гем, міне өліп те қалды!

Ендігі сәтте бір топ адам осыдан ша-
малы минут бұрын ғана жарық дүниемен 
қош айтысып кете барған бейшара әйелді 
қоршап тұрды. Мың жерден күдікті болса 
да енді бұл әйелді тергеу мүмкін емес. 
Істі әрі қарай індете қазу ғана қалып тұр. 

* * *
Асулы тұрған адамды алғаш көрген 

Алина мына қорқынышты көрініске шы-
дай алмай жылап жіберді. 

– Жігіттер, – деді инспектор Темір 
мен Нұрлыбекке бұрылып, – сендер 
кешкі асты ішіп болған соң бұл әйелді 
көрдіңдер ме? Қайда болды?

Екеуі бірден жауап бере жөнелмей 
аз-кем ойланып қалды. – Бұл кісіден 
күдіктенудің өзі қалай болар екен, – деді 
Нұрлыбек басын шайқап, иығын көтеріп. 
Оны солығын баса алмай тұрған Алина 
да жалғап әкетті, – Иә, Рахима апайдың 
жалғыз қызы ғана бар, өмір бойы аспаз-
дық етіп келе жатқан адам, өзі мейірбан...

– Тоқтат! – деп ақырып қалды Сан-

жар, – мен сендерден оның мейірбандығы 
туралы сұраған жоқпын. Көрдіңдер ме, 
жоқ па?

– Көрмедік, – деді Темір сөзге ара-
ласып, – әдетте бөлмесіне кіріп жатып 
қалатын, сөйткен шығар. 

– Дегенмен күдікті, – деді Сәтбек, 
– алғаш бізді көргенде есі шығып, әрең 
жауап беріп тұрды, кейін менен келіп 
сұранды, одан соң сарайға бір кіріп, бір 
шығып, беймаза кейіпте жүрді, осының 
бәрі күдікке жетелей түседі. Әрі ол кез 
келген асүй пышағын қылмысқа қолда-
нуы да мүмкін. 

– Ол түнде үйде болмаған сияқты, 
– деді Нұрлыбек кенет ойына бірдеңе 
түскендей. Дауысы дірілдеп шықты. 

– Міне, қызық, – деді Сәтбек оң қо-
лының сұқ саусағын шошаңдатып. Осы 
сәтте инспектор телефоны шырылдап сәл 
аулақтап кетті де, смартфонына үңілген 
күйі қайтадан оралды. 

– Бөлімшеден ғой, – деді смартфонын 
бұларға бір қаратып алып, – сіздердің 
әлеуметтік желідегі парақшаларыңыздың 
мекенжайын жіберді. 

– Менде парақша жоқ! Біздікі сол 
агент дәуірінде қалды, – деп күлді Темір. 

Нұрлыбек те қосыла езу тартты: фейс-
бук, инстаграмның не екенін де түсінбей-
мін тіпті.  

Инспектор оларға көзінің астымен бір 
қарап қойды да, марқұм әйелдің парақша-
сын аша бастады. 

– Мін-н-н-е, Рахима Құдабаева, біз 
оны кәрі әйел ғой деп жүрсек, өзі фейс-
букте отырады екен, – деп бір мырс етті 
де, әрі қарай парақшасын ақтара бастады. 
– Мынаны қара, «Қожайынның қорлығы 
өтті» деп жазыпты. Бір ай, бес күн бұрын. 
Міне, тағы бір пост: «Кедейдің обалына 
қалма...» деп басталған. Инспектор жал-
ма-жан сол қолындағы оқиға орнынан та-
былған хатқа тағы бір қарады: Мағынасы 
ұқсайды ғой, солай емес пе?

Инспектор одан соң Алинаның инста-
грамына кіріп көрді. Кіл ойнақы әуен-
дермен әрленген видео, қысқа көйлек, 
тырысқан джинсымен түсірілген шағын 
роликтер самсап тұр. Оқырмандары да 
аз емес сияқты. 10 мың шамасы. Өзі де 
тығыршықтай, бет-жүзі мен мүсіні көз 
тартып-ақ тұр, заман осындай қыздар-
дыкі болып тұр ғой деп бір ойлап қойды. 

Марқұмның жеке заттарын, асүй ішін 
тағы бір мұқият тінтіп шықты. Алайда 
телефоны табылмады. Ол жайлы қыз-
меткерлерге айтып еді, Темір мен Алина 
білмедік дегендей иықтарын қиқаңдатты 
да қойды. 

– Бірер мәрте менің телефонымнан 
қызына қоңырау шалып алды, – деді Али-
на, – соған қарағанда өзі сотка ұстамай-
ды-ау деймін немесе бұзылып жүрді ме.

– Шалған қоңырауларын көрсете 
аласыз ба? – деді инспектор. Көрсетіл-
ген нөмірге хабарласып еді, шынымен 
марқұмның қызы екен. Бесеуі қайта ай-
налып, үйге кірді. 

– Мен бүгін ол кісіден телефон бай-
қаған сияқтымын, – деді Нұрлыбек.  

– Ендеше ол телефон осында, тапсақ 
айғақтың көкесі болады, – деді Сәтбек 
тағы да құлшынып. 

– Іздеп көрейік, – деді Нұрлыбек. 
– Бәлкім, қылмыс жасады деген күн-

нің өзінде телефонын бір жерге тыға са-
луы, не көшеге лақтыра салуы қиын емес 
қой, қылмыстан сәл бұрын бүкіл камера 
өшірілген, кімнің не істегенін білу қиын. 
Бұл шарасы таусыла бастаған инспектор 
сөзі еді. 

Нұрлыбек инспектордан пәрмен бол-
маған соң қозғалуға батылы жетпей қайта 
отырып қалды. Алина екеуі холлдың 
шетінде тұрған графиннен су құйып ішіп, 
диванға қайтып келіп отырды. 

Инспектор мен Сәтбек оңашаланып 
кетті. – Қысқасы, бізде басты күдікті... 
оны өзің білесің, – деді инспектор сыртқа 
көз тастап тұрып, – екіншісі – жақсы, 
әлгі марқұм делік, ал үшіншісі – каме-
раға түсіп қалған екеу. Хас қылмыскер 
үйдің ішіндегі камералар желісін сыртта 
тұрып-ақ басқарып, өшіре салады. Сен 
есеп үшін мыналардың (қолымен қыз-
меткерлерді нұсқап) телефонмен сөйлесу, 
әлдекімге ақша аудару, карта қолдану 
деректерін түгел біл. Оған дейін оны сай-
ратып та жіберермін, – деп Нұрлыбекке 
көз қиығын тастап қойған.   

Кенет әлдекімнің қысылған, құ-
мыққан дауысы шығып, екеуі солай 
жалт қарады. Өңі бозарып, көзі аларып 
бара жатқан Нұрлыбек екен. Дем жетпей 
шамалы ырсылдай тыныс алып тұрды 
да, езуі көбіктеніп еденге құлап түсті. 
Әп-сәтте аңырып қалған олар апыр-то-
пыр көмекке ұмтылған. 

– Етпетінен жатқызу керек, етпетінен, 
– деп айқайлады инспектор, – су әкел, су! 
Алина жүгіріп барып графиндегі суды 
алып келді. Оны Нұрлыбектің бетіне 
шашты, аузына зорлап тамызған болды. 
Бірақ әлгінде ғана сайрап отырған жігіт-
тің демі тарылып, тіршілік белгісі сөніп 
бара жатты. Алина ұялы телефонымен 
қалалық ауруханаға қоңыраулатып, он-
дағылар шұғыл түрде көлік жіберген. 
Үлгерген жоқ. Нұрлыбек көп өтпей-ақ 
жан тәсілім етіп кете барды. Тіпті жедел 
жәрдем келгенде де құтқара қоюы неғай-
был еді. Мынадан соң инспектор шындап 
сасайын деді. 

Арада үш күн өткенде сот-медицина-
лық сараптамасы жасалып, Нұрлыбектің 
денесінен улану белгісін тапқан жоқ. 
Марқұм инсульт алған, оқыстан болған 
психологиялық қысымға шыдамаған де-
ген диагноз қойылды. Инспектор Алина 
мен Темірді үйлеріне жіберді, бірақ қала 
аумағынан шықпау туралы қолхаттарын 
жаздырып алды. Ендігі үміті – камераға 
түскен екеуде болатын. 

Камерадан олардың түр-түсін барын-
ша жақындатып көріп, фоторобот жасады 
да, барлық жерге суреттерін жіберіп, қала 
және қаладан тыс аумақтардағы бүкіл 
бөлімшелерді іске қосты. Бұл іс қызып 
жатқан кезде қуыс көшелердің бірінде 
тұтастай қап-қара киінген екі ер адамның 
мерседес маркалы көлікке мініп жатқаны, 

Үш бірдей кісі өлген үйден арылмақ 
болған мырзаның ұлы Сәйдік ауланың 
іші-сыртын, айналасын тазалап жүріп, 
әжетханадан дамылсыз вибрация беріп 
жатқан смартфон тауып алады. Сипа-
ты смартфон демесең, әбден ескірген, 
біржола тозудың аз-ақ алдында тұрған 
дүние екен. Ешқандай код та қойылмаған. 
Бірден экранға жолданбай қалған смс-тер 
тізбегі шыға келеді. Іле полиция шақы-
рып, телефонды соларға табыстады. Сон-
да жолданған, бірақ адресатына жетпей 
қалған аудио хабарламаның бастан-аяқ 
мазмұны мынадай: 

«Қызым, телефонды алшы! Бізді 
сыртқа қарай бір қадам аттап бастыр-
майды...». Әйел дауысы жіңішкере келіп, 
соңы кемсеңдеуге ұласып, сөзін жөнді 
айта алмай кеткен, әлсін-әлсін тамағын 
кенеп, солығын басып алып, сөзін қайта 
жалғастырған. Соның өзінде әлдебіреудің 
атын атаған, өз қорқынышын сипаттаған 
жері жөнді естілмей қалыпты. 

«Қожайынды тура асүйде тұрған 
жерінен барып пышақтап тастады, ес 
жиып қарауына да мұрша келтірген жоқ, 
дәретханадан шығып келе жатыр едім, 
қалшиып тұрдым да қалдым. Тұрғаным-
ды байқап қалып, өлтірем деп маған қа-
рай жүгірді. Ешкімге айтпаймын, тоқта, 
тоқта деп әрең бетін қайтарғандай бол-
дым... (ар жағында әлдебіреу тас турап 
жатқандай, шақыр-шұқыр етіп, дауыс 
құмығып барып қайта шығады) күмәнің 
болмасын деп қорқытты... адамдарым 
сенің қызыңды да таниды... бейшара 
қатын деп тамағыма пышақ тақап тұрды. 
Менің сол түннен қалмай қашатынымды 
сезді ме, бірден өз бөлмеме қамап таста-
ды. Полиция келген соң азанда амалсыз 
ашты... бүгін мені өлтіргісі келетін сияқ-
ты. Үйде полиция деген толып жүр. 
Жаланы маған жаба салмас па деп зәре-
құтым қашып тұр, қызым...». Әрі қарай 
кілт үзіліп қалған. 

Үздік-создық айтылған жазбадан 
оның кімді айтып тұрғанын аңғару оңай 
да емес еді. Бірақ телефон галереясынан 
табылған видео бұл іске түбегейлі нүкте 
қойды... 

Асүйде су ішіп тұрған ер адамды ту 
сыртынан барып пышақпен орып жі-
бермекші болғанда ол әлденеден секем 
алып жалт бұрылған. Қылмыскер соның 
өзінде шалт қимылдап, оң жақ қарына 
сілтеген, ақкөзденіп кеудесін ұрғылаған, 
тізерлеген күйі бүк түскен сәтінде сол 
жақ санын тіліп жіберген. Бейшара ес 
жимай құлапты. Қылмысын мұқияттап 
жасап болады да, есік жаққа қараған. Сол 
сәт телефон қараңғы үңгірге сүңгіп кетеді 
де, тек дауыс қана жазыла береді. Сірә, 
қызметші әйел қорыққаннан телефонды 
қалтасына салып жіберген. 

Күдіктінің әрі қарайғы әңгімесі қыз-
метші әйелдің қызына жолдаған аудио-
жазбасымен сәйкес. 

Бұл уақытта шекара асып үлгерген 
күдікті көрші елде қолға түсіп, бөлімшеге 
жеткізіліп еді. Кеше ғана еңкілдеп жылап, 
Рахиманы мейірімді тәтеміз еді деп аза 

бойы қаза болған сұлу қыз инспектордың 
алдында тым еркін, тым сенімді отырды. 

– Менің бұл үйге Рахиманың арқасын-
да кіргенім рас, – деді ол инспекторға тік 
қарап. – Бірақ ол болмаса да кіруші едім. 
Өйткені кек қайтарғым келді. 

Инспектор кере қарыс маңдайына 
ондаған сызық түсіріп, екі қасын қалай 
көтергенін өзі де аңғармай қалды. 

– Ол – менің әкем...
Алина көзіне келген жасты оң алақа-

нының қырымен сүртіп тастады. 
– Шешем екеумізді тастап кеткен. Жәй 

тастаса ештеңе емес, қорлаған... Шешем 
өмір бойы соны ойлайтын, ал ол болса 
бізді елең қылған да жоқ. Өзі сонда әкем-
нен таяқ жеп мүгедек болып отыр. Өзіне 
де обал жоқ қой... Байғұс өліп тынды 
ақыры. Ал мені... мені... көше тәрбиеледі. 

Бірер ай жұмыс істеп, сеніміне кіріп 
жүрдім, болғаны сол. Ол мені таныған да 
жоқ. Оның көзі тек ақшаны таниды. Өл-
тірмес бұрын екі сыбайлас жалдап, олар-
ды бақ ішінде жасырып, әдейілеп мені, 
сосын Темір екеумізді қуғыздым. Әрине, 
мұның ойын екенінен Темірдің хабары 
болған жоқ. Маған еріп дедектеп жүрді, 
бейшара. Өлтіріп болған соң терезені 
ашып, теледидарды өшіріп, желдеткішті 
қосулы қалдырдым. Бір сыбайласым 
ашылған терезеден кіріп-шығып, жақтау-
ға аяқ киім іздерін қалдырды. Сіз бол-
саңыз Нұрлыбектің аяқ киімдерін іздеп, 
борша-борша болдыңыз. 

Инспектор еріксіз мырс еткенін де 
байқамай қалды. Өзімнің және Темір 
екеуміздің қашқан видеоларымыз ды 
кездейсоқ сақталып қалғандай етіп жаса-
дым. Істің бәрін қолғап киіп істегендіктен 
еш жерде саусақ ізі қалған жоқ. Жұрттар 
күдік алмас үшін қылмысқа дейін де, 
одан кейін де инстаграмды көңілді етіп 
жүргізіп отырдым. Рахиманың атынан 
кіріп, парақшасына күдікті жазбалар 
қалдырдым. Бірақ менің қылмысымды 
көріп қойды. Сондықтан оның да көзін 
құртқым келді. Қорқып қашып кеткісі 
келген. Алайда инспектор босатпай 
қойды. Қызына хабарлама жазып отыр-
ған жерінен ұстап, өз қолыммен асып 
тастадым. 

Инспектор еріксіз басын шайқады. 
– Сөйтіп, екінші қабатта инспектор-

дың алдына кіріп, түсініктеме бердім. 
Бәріміз холлда отырғанда Нұрлыбек 
Рахиманың телефонын іздейік деген ой 
айтты. 

– Оның көзін құрту да сізге қиынға 
түскен жоқ?

– Ол ауланың іші-сырты, есік-тесігін 
түгел біледі. Сондықтан тауып алуы әбден 
мүмкін. Соны ойлап, екеуміз графиннен су 
ішуге келген мезетте байқатпай стаканына 
тастап жібердім. Бес минут өтті ме, өтпеді 
ме, сеспей қатты. Ол өте зәрлі у, соны-
сына қарамай экспертизада ізім-ғайым 
жоғалады. 

– Ол әрі Рахиманың қылмыстан соң 
мүлде бой көрсетпегенін де байқап қой-
ған сияқты ғой?

– Иә, сол сөзі де ашуландырды. Ал 
Рахиманың телефонын өлтірер алдын әуе 
режиміне қойып, туалетке лақтыра салғам. 
Сөйтіп істі біттіге санағам. Бірақ құрықта-
рыңыз ұзын болып шықты. Сонда да 
өкінерім жоқ. Өзім мен шешемнің өмірін 
тәлкекке ұрындырған адамнан кек алдым. 

Инспектор бір нүктеге қадалған жана-
рын серпілтіп, әлгі-і-і деп сөз бастай беріп 
еді, өз қылмысын өзі майын тамыза баян-
дап отырған қыз тағы да алдын орап кетті. 

– Екі күдіктінің жайы... оны өзіңіз де 
біліп отырған шығарсыз. Жақында ғана 
түрмеден шыққандар ғой, оларға бейбіт 
өмірде жүргеннен гөрі қапас іші ты-
нышырақ. Ол жаққа кетуден қорықпайды 
да. Ақша бердім, келісті. Менің де алысқа 
ұзамасымды сезсе керек. 

Өрімдей жас сұлудың мына әңгімесін 
ұйып тыңдаған инспектор мелшиді де 
отырды. 

– Айтпақшы, сізді де жақсы танимын, 
– деді сосын Алина көзін ойнатып, – осы 
істі ашсаңыз жоғарыға өрлеуге сенімді 
болдыңыз емес пе?! Құтты болсын, қыз-
метіңіз! 

Инспектордың көзі одан сайын 
алақандай болды. Алғаш рет өзі әбден 
зерттеп ашқан қанды қылмыстың кейіп-
керінен жеңілді. 

Абай АЙМАҒАМБЕТ

содан батыс бағытқа қарай кеткені түсіп 
қалған видео пайда болды. Инспектор-
дың қолына мол азық іліккендей болды. 
Ендігісі қиын да емес. Тіпті мүлде із-де-
регін көрсетпей кеткен қанды қолдарды 
да тырп еткізбей ұстаған. Оның қасында 
мыналарды құрықтау қиын болмайды. 
Істі ашып бітпей жатып-ақ басшылық мұ-
ның атына мақтау рапортын жасап, ман-
сабын жоғарылатуға дайындалып жатты. 

Арада тағы бір апта өткенде инспек-
тор баспасөз мәслихатын өткізіп, ауқатты 
мырзаны өлтірген күдіктілердің көрші 
қаладан табылғанын айтты. Айтуынша, 
екеуі ен байлықты тонағысы келгендерін 
ашық мойындаған. Әрі аяқ киімдері де 
бизнесменнің үйіндегі терезе алдындағы 
ізбен сәйкес келген. Сөйтіп, инспектор-
дың кезекті ісі де табыспен аяқталып еді. 

* * *
Арада ай өтті ме, өтпеді ме, мың мәрте 

дәлелденіп, пысықталып, нүктесі қойылған 
істің лезде өңі айналып шыға берген. 

ЖАЗА


