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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

(Соңы 5-бетте)

«ӘДІЛДІКТІ ТАЛАП ЕТ!»

Теңізжан ЖӘНІБЕКОВ, 
Шымкент қаласы және Түркістан 
облысы бойынша ҚАЖ 
департаментінің басшысы:

«АЯҒЫН ШАЛЫС 
БАСҚАНДАР ДА 

БІЗДІҢ 
ҚОҒАМНЫҢ 

АДАМЫ»

(Соңы 3-бетте)

3-бет

8-бет

2-бет

«ҰЛТҚА ҚЫЗМЕТ ЕТУ, 
БІЛІМНЕН ЕМЕС, 
МІНЕЗДЕН»

ТҰРМЫСТЫҚ 
ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚҚА 
ЖОЛ ЖОҚ

«Енді біздің ортақ мақсатымыз – заң мен тәртіп үстемдік құратын, азаматтардың құқығына лайықты 
құрмет көрсетілетін Әділетті Қазақстанды құру. Қоғамды трансформациялап, Қазақстанды шынайы 
демократиялық институттары дамыған елге айналдыру үшін ауқымды жұмыс атқаруымыз керек. Сон-
да ғана ұлттың жаңа сапасын қалыптастырып, қастерлі тәуелсіздігімізді нығайтамыз». Өткен сенбіде 
еліміздің жүрегі – Астана қаласындағы Тәуелсіздік сарайында ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты 
салтанатты ұлықтау рәсімінде айтылған бұл сөзді әр қазақстандық   ерекше сезіммен қабылдағаны 
ақиқат. 

СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

«САЙЛАУ НӘТИЖЕСІ — 
ХАЛЫҚТЫҢ БЕРГЕН 

БАҒАСЫ»

ҚАНҒА МАЛЫНҒАН 
НЕКЕ ЖҮЗІГІ

ЖОЛ САПАСЫ – 
ЖІТІ БАҚЫЛАУДА

Жақында «Әділдік жолы» республикалық қоғамдық бірлестігі мен ҚР 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің ұйымдастыруымен 
«Әділдікті талап ет!» республикалық акциясы өтті. 

Науқанның басты мақсаты – қоғам арасында 
жемқорлыққа төзбейтін орта қалыптастырып, бұл 
үрдіске ел азаматтарын барынша жұмылдыру. 
Аталмыш іс-шара жемқорлықтың болуы немесе 
орын алуы мүмкін деген, қоғамды алаңдататын 
мәселелердің кең ауқымын кезең-кезеңге бөліп 
қамтыды. 

Бірінші кезеңде автожол саласындағы мәсе-
лелерге тоқталып, жолдарды салу, жөндеу және 
күтіп ұстау барысындағы жемқорлық тәуекелдерін 
анықтауға назар аударылды. 

2022 жылғы 14 шілдеде Үкіметтің кеңейтіл-
ген отырысында Мемлекет басшысы жол салу 
саласында сыбайлас жемқорлыққа бейімділік 
көрсеткішінің жоғары екенін атап өтіп, елімізде 
жол салу барысында 10 жыл ішінде болған заң 
бұзушылықтарды мұқият тексеруді тапсырған. 
«Еліміздің жолдары нашар екені және жол құрылы-
сы саласын жемқорлық жайлағаны ешкімге жасы-
рын емес. Жалпы, бұл салада қордаланған мәселе 
көп. Жолдың сапасының нашарлығына қатысы бар 

барлық кінәлілерді заңға сәйкес жауапкершілікке 
тарту қажет», – деді. 

Азаматтар науқанға Adildik.kz веб-сайты 
арқылы қосылып, 1463 сall center бойынша Қа-
зақстан автожолдарын салу, жөндеу және күтіп 
ұстау саласындағы жемқорлық туралы ақпаратты 
хабарлау арқылы қатысты.

Акция барысында Шымкент қаласы бойынша 
128 өтініш, ал 1463-колл орталығына 13 өтініш 
келіп түскен. Сапасыз жол бойынша ең көп арыз 
Абай ауданы бойынша келген.

Сонымен қатар, акция барысында Шымкент 
қаласы автомобиль жолдары және жолаушы-
лар көлігі басқармасынан кепілдік мерзімінде 
тұрған жолдардың тізімі сұратылды. Уәкілетті 
орган ұсынған ресми мәлімет бойынша мұндай 
жолдар – 120. Берілген тізім бойынша кепілдік 
мерзіміндегі жолдарға таңдамалы түрде тексеріс 
жүргізілді.

Тексеріс барысында анықталған құқық-
бұзушылықтар бойынша уәкілетті органдарға 

тиісті хаттар жолданды. Нәтижесінде кепілдігі 
бар 7 жол жөнделіп, қалпына келтірілді. Кепілдігі 
жоқ және коммуналдық, жол белгілерінің дұрыс 
қойылуы, т.б. жайлар бойынша ондаған мәселе оң 
шешімін тапты.

Жалпы акция қорытындысы бойынша жол 
құрылысы саласындағы нормативтік-құқықтық ак-
тілердің барлығы зерделеніп, бірлестік тарапынан 
республикалық деңгейде 17 мәселе анықталып, 
ұсыныстар жолданды.

Сапасыз жолдар – тасымалмен айналысатын 
бизнес-қауымдастығының да өзекті проблемасы 
болып отыр. Жалпы, транспорт жүйесі – ұлт-
тық экономика үшін маңызды деп саналатын 
еліміздің инфрақұрылымы. БӘФ ғаламдық бәсе-
кеге қабілеттілік индексінің көрсеткішіне сәйкес 
жол сапасы жөнінен біздің ел 138 елдің ішінде 
108-орында тұр.

Сол себепті, жол сапасы әрқашан біздің жіті 
назарымызда бола бермек.

Айжан КЕСЕБАЕВА,
«Әділдік жолы» РҚБ Шымкент 

қаласындағы филиалының 
басшысы

– Теңізжан Нұрмаханұлы, сіздің 
құқық қорғау органдарындағы қыз-
метіңіз сонау 90-жылдары Ресейдің 
Свердловск қаласынан басталғанын 
білеміз. Одан кейін Алматыда, Аста-
нада, еліміздің өзге де өңірлерінде 
қызмет атқардыңыз. Сұхбатымызды 
қылмыстық атқару жүйесінің қиын 
да, қыр-сыры мол жұмысынан баста-
сақ. 
– Үкіметтің 2021 жылғы 15 желтоқсан-

дағы №893 қаулысымен Түркістан облы-
сы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі 
департаменті Шымкент қаласы бойынша 
Қылмыстық-атқару жүйесі департаментіне 
біріктіру арқылы қайта ұйымдастырылды. 
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«ҰЛТҚА ҚЫЗМЕТ ЕТУ, БІЛІМНЕН 
ЕМЕС, МІНЕЗДЕН»

«Заңгерлер апталығы» кешенді 
шараларды қамтыды. Апталық бары-
сында студенттер бұған дейін оқып 
үйренгенін тәжірибеде қолдануға, өз 
қабілет-қарымын сынауға мүмкіндік 
алды. Ал ұстаздар мен топ жетек-
шілері студенттерді қызықтырған 
тақырыптарға ашық сабақ өткізіп, 
дөңгелек үстел, семинар, тренингтер 
жүргізуге мұрындық болды.

Айталық «Еңбекке уақытша жа-
рамсыздық бойынша әлеуметтік 
төлемдер» тақырыбында дәріс өт-
кен Шолпан Мусалаеваның  ашық 
сабағына студенттер үлкен қы-
зығушылықпен атсалысты. Олар 
заңдағы негізгі баптарға тоқталып, 
оны өмір шындығымен байланысты-
ра білді. 

Саян Оңғаровтың «Қазақстан-
ның саяси-әкімшілік құрылысын-
дағы өзгерістер» атты тақырыптағы 
семинар сабағы ұстаз бен шәкірт 
арасындағы диалогқа құрылды. Кең 
ауқымды мәселелерді қамтыған бұл 
дәріс барысында студенттер өз ойын 
жеткізіп, фактілерді «сөйлетуге» 
үйренді.  

Кәсіпкерлік құқық пәні бойын-
ша  Ақтөре Әуелов өткізген ашық 
сабақтың да шәкірттерге берері мол. 
Кәсіпкерлікті дамыту, кәсіпкерлер 

«Әдептілік – әдемілік» деген тақы-
рыптарда студенттермен дөңгелек 
үстелдер ұйымдастырды.  

Білім нәрімен сусындап жатқан 
жастардың оқып, үйренуіне ғана на-
зар аудармай, әдебіне, мәдениетіне 
қызығушылығын арттырып, Отаны-
на, туған жеріне деген сүйіспеншілі-
гін нығайтқан маңызды. Алаш арысы 
Әлихан Бөкейханов «Ұлтқа қызмет 
ету, білімнен емес, мінезден» деп те-
гін айтпаған. Бұл апталық барысында 
да шәкірттердің білімін көтеруге 
ғана емес, көркем мінезді, әдепті ұл-
қыз болып тәрбиеленуіне басымдық 
берілді. 

Меруерт АБИШЕВА,
 әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ колледжі заң пәндерінің 
оқытушысы 

Құқық бұзушылық – заңнамаларда 
жауапкершілік көзделетін, жеке тұлға-
ның, қоғамның, мемлекеттің мүддесі-
не зиян келтіретін адамның құқыққа 
қарсы, кінәлі әрекеті не болмаса әре-
кетсіздігі болып табылады. Қоғамдағы 
құқық бұзушылықтың  алдын алуды 
мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-
өзі басқару органдары, барлық меншік 
нысанындағы ұйымдар, азаматтар жү-
зеге асырады. Құқық бұзушылықтың 
алдын алу азаматтар құқығын, бостан-
дығы мен заңды мүддесін қорғау, заң-
дылық, жариялылық, ізгілік, ғылыми 
негізділік, кешенді тәсілдер және про-
филактикалық ықпал ету шараларын 
саралау қағидатына негізделеді. Құқық 
бұзушылықтың алдын алу жалпы, 
арнайы және жеке шаралар арқылы 
жүзеге асырылады. 

Сондай-ақ, адамның және азамат-
тың құқығын, бостандығы мен заңды 
мүддесiн, қоршаған ортаны, меншiктi, 
қоғамдық тәртiпті және қауiпсiздiк-
тi, ұйымдардың заңмен қорғалатын 
құқығы мен мүддесiн әкiмшiлiк құқық 
бұзушылықтардан қорғап, олардың 
жасалуының алдын алуда әкімшілік 
құқықбұзушылық туралы заңнаманың 
ықпалы ерекше. Аталған кодекстің 
25-тарауы қоғамдық тәртіпке және 
имандылыққа қол сұғатын әкімшілік 
құқықбұзушылықтарға арналған. Атап 
айтсақ, ұсақ бұзақылық, ортақ пайда-
ланатын орындарды ластау, кәмелетке 
толмаған адам жасаған бұзақылық, ты-
ныштықты бұзу, арнаулы қызметтерді 

көрінеу жалған шақыру, қоғамдық 
тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын 
адамның заңды талабына бағынбау, 
қоғамдық орындарда тиісу және т.б. 
Әкiмшiлiк жауаптылыққа әкімшілік 
құқықбұзушылық аяқталған немесе 
оның жолын кескен кезде он алты 
жасқа толған, ақыл-есi дұрыс жеке 
және заңды тұлға жатады. Сонымен 
қатар, құқық бұзушылықты жасаған 
тұлғаны заңнама талаптарын сақтау 
және құқық тәртiбiн құрметтеу рухын-
да тәрбиелеу, құқық бұзушының өзiнiң 
де, басқа тұлғалардың да жаңа құқық 
бұзушылықтар жасауының алдын алу 
мақсатында әкімшілік жаза қолданы-
лады. Осы орайда, әкiмшiлiк құқық 
бұзушылықтар жасағаны үшiн ескерту 
жасалып, әкiмшiлiк айыппұл, арнайы 
құқықтан айыру, рұқсаттан айыру 
немесе оның қолданылуын тоқтата 
тұру, қызметті тоқтата тұру немесе 
оған тыйым салу, заңсыз тұрғызылып 
жатқан немесе тұрғызылған құрылыс-
ты мәжбүрлеп бұзу, қамаққа алу, т.б. 
әкімшілік жаза түрлері қолданылуы 
мүмкін екенін атап өткен жөн. 

Қорыта айтсақ, құқық бұзушы-
лықтың алдын алып, қоғамдық тәртіпті 
сақтау баршамыздың ортақ міндетіміз. 

Гульмира СУЙЕУОВА,
 Ақтау қалалық Әкімшілік 

құқық бұзушылықтар жөніндегі 
мамандандырылған соты 

судьясы

БАЗЫНА

КЕСЕЛДІҢ САЛДАРЫМЕН 
ЕМЕС, СЕБЕБІМЕН 
КҮРЕСКЕН ЖӨН

ЖЕГІҚҰРТ

ЖЕМҚОРЛАРДЫ 
ӘШКЕРЕЛЕГЕНДЕРГЕ 

СЫЙЛЫҚ БАР
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл туралы» заңда сыбайлас 
жемқорлық қылмыстарға «жауапты 
мемлекеттік лауазымды атқаратын 
адамдардың, мемлекеттiк функция-
ларды орындауға уәкілеттік берілген 
адамдардың, мемлекеттік функция-
ларды орындауға уәкілеттік берілген 
адамдарға теңестiрiлген адамдардың, 
лауазымды адамдардың өздерінің ла-
уазымдық (қызметтік) өкiлеттiктерін 
және соған байланысты мүмкiндiктерiн 
жеке өзi немесе делдалдар арқылы 
жеке өзіне не үшінші тұлғаларға мүлiк-
тiк (мүліктік емес) игiлiктер мен ар-
тықшылықтар алу немесе табу мақса-
тында заңсыз пайдалануы, сол сияқты 
игiлiктер мен артықшылықтарды беру 
арқылы осы адамдарды параға сатып 
алу»  деп түсініктеме берілген. 

Жемқорлық әрекеттері экономика-
ның дамуына кедергі жасайды, елдегі 
саяси әлеуметтік ахуалдың шиелені-
суіне, мемлекеттік  басқару жүйесінің 
бұзылуына алып келеді. Мемлекеттік 

билік беделінің және мемлекеттік қыз-
мет абыройының құлдырауына ықпал 
етеді. Ұйымдасқан қылмыстың, әсіресе 
экономика саласында өсуіне ықпал 
жасайды.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызметті, жемқорлықты анықтау, ал-
дын алу және өз құзыреті шеңберінде 
оларды жасаған адамдарды жауапқа 
тарту прокуратура, ұлттық қауіпсіздік, 
ішкі істер, салық, кеден және шекара 
қызметі, қаржы және әскери полиция 
органдары арқылы жүзеге асырылады. 

Сыбайлас жемқорлықпен күресу-
ге көмек көрсеткен, куәгерлік еткен 
адамдардың қауіпсіздігіне заңмен кеп-
ілдік берілген. Мұндай азаматтар мем-
лекет қорғауында болады, сондай-ақ, 
арнайы сыйақы беріледі. Бұл жағдай 
азаматтардың белсенді іс-әрекет етуіне 
оң ықпалын тигізуде.

М.ТИМЕТОВ,
Абай аудандық сотының судьясы 

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ колледжінде жақында «Заңгерлер 
апталығы» өтті. Мұндай апталықтың білім алушыларға берері мол. 
Апталықты колледж директорының оқу-әдістемелік жұмысы жөнін-
дегі орынбасары, ұлағатты ұстаз Мадина Аппақова ашып берді. Ша-
раның жақсы өтуі, пайдалы болуы оқытушылар мен студенттердің 
белсенділігіне байланысты екенін айтқан Мадина Несіпбекқызы  
колледж қабырғасында ұйымдастырылған апталыққа үлес қосуға 
шақырды. 

«Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды»,  
демекші, қоғамдық тәртіп кез келген қоғамның қалыпты тір-
шілігінің басты шарты саналады. Себебі, ортақ тәртіпсіз кез 
келген мемлекеттің дамуы мүмкін емес. Алайда, арамызда 
тәртіпті сақтамай, талапқа бағынбайтындар да бар. Бірі абай-
сызда, енді бірі қасақана түрлі құқық бұзушылықтарға жол 
беріп жатады. 

Ашықтық, қолжетімділік – өзара сенім мен шынайы 
қарым-қатынастың кепілі. Қарапайым халық пен сот 
арасындағы байланысты нығайтуда қызметті барынша 
ашық етудің маңызы зор. Соған орай сот жұмысында 
жаңа технология жетістіктерін енгізу бойынша ауқымды 
шаралар қолға алынғаны белгілі. Жоғарғы Соттың баста-
машылығымен тәжірибеге енгізілген соны өзгерістердің 
басында «Төрелік» жүйесі, «Сот кабинеті» сервисі тұр. 
Сонымен бірге, сот өндірісіне түскен арыз, материалдар-
дың компьютердің көмегімен судьяларға автоматты түрде 
тең бөлінуі де қоғамның сот жұмысына деген оң ілтипатын 
тудырғаны анық.

Шын мәнінде «Сот кабинеті» сервисі барлық саланың 
қызметіне қозғау салған ерекше жоба болды. Осы сер-
вис арқылы азаматтар өз арыз-шағымын сот ғимаратына 
бармай-ақ жолдауға болатынына көз жеткізді. Бұл сервис 
азаматтарға сірескен кезектің не екенін ұмыттырды, уақыт 
пен қаржыны тиімді жоба арқылы да үнемдеуге болаты-
нын ұқтырды. Жаңа бастаманы уақыт өткен сайын жетіл-

діре түскеннің арқасында «Сот кабинеті» сервисі арқылы 
азаматтар бүгінде көптеген қызметті оңтайлы алып отыр.

Сервис арқылы түскен талап арыздар соттың да, сотқа 
жүгінген адамдардың да уақыты мен жұмысын қысқар-
тады. Мысалы, егер азамат немесе заңды тұлға уақыты 
мен ақшасын жұмсамай, үйден талап арыз жіберсе, ол 
сот базасына электронды түрде түседі. Сот қызметкері 
арызды тіркейді. Ол үшін құжаттарды сканерлеп, оларды 
талап арызбен бірге жолдап, содан кейін ЭЦҚ кілтпен қол 
қою қажет. Мұның барлығы сот жүйесі қызметкерлерінің 
азаматтармен өзара байланысын төмендетіп, сыбайлас 
жемқорлыққа бейімділікті қысқартуға ықпал ететінін атап 
өткен жөн. Сот жүйесіне заманауи технологияларды енгізу 
және қолдану сот ісін жүргізуді оңайлатып, бюрократи-
ялық кедергілерді жояды деген сенімдеміз.

Гаухар ШАЛАБАЕВА,
Алматы қалалық Қылмыстық істер 

жөніндегі мамандандырылған 
ауданаралық сотының бас маманы

САНДЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ

АШЫҚТЫҚ СЕНІМДІ НЫҒАЙТАДЫ

Халқымызда «көз жеткізер, көз 
жеткізбегенді сөз жеткізер» деген 
даналық сөз бар. Қазақстан өз тәу-
елсіздігін жариялағаннан кейін БҰҰ 
деңгейінде мойындалған әлемдегі 
193 елмен қарым-қатынасты дамыту-
да шет тілдерін білетін мамандарға 
деген сұраныс бұрынғыдан артты. 
Бұл бағыттағы жұмыста әл-Фараби 
атындағы Қазақ Ұлттық университеті 
Шығыстану факультетінің де өзіндік 
орны бар. Еліміздің жетекші жоғары 
оқу орны шығыс елдерінің 15 уни-
верситетімен ынтымақтастық туралы 
келісімге қол қойды. Сонымен қатар, 
халықаралық бағдарламалар мен жо-
балар шеңберінде де студенттер мен 
оқытушылардың шетелдік тәжіри-
бесін жүзеге асырып келеді. 

Студенттер мен оқытушылар ста-
жировкадан өтетін шығыс елдерінің 
белді оқу орындары арасында Қытай-
дың Шанхай финанс-экономикалық 
университеті, Синьцзян университеті, 
Орталық экономика және бизнес 
университеті (Бейжің), Қытай мұнай 
және газ университеті, Бейжің  тех-
нологиялық университеті, Ланьчжоу 
университеті, Бейжің тіл және мәде-
ниет университеті, Бейжің шет тілдері 
университеті, Тяньцзин универси-
теті, Циньхуан университеті, Нанкин 
университеті, Сычуан университеті; 
Үндістанның Хинди тілі орталық 

институты (Дели), Иранның Теге-
ран университеті; Кореяның Пайчай 
университеті, Корей тіл институты 
(Сеул), Ханг ук университеті, Ихва 
университеті, Каннам университеті, 
Пусан университеті; Түркияның Ан-
кара университеті бар.  

Білікті мамандар шоғырланған, 
оқу-тәрбие үдерісі мен ғылыми-зерт-
теу жұмысы жақсы жолға қойылған 
факультеттегі Қазақстан шығыста-
нуының басты орталығы – Қытайтану 
кафедрасы. Оның қызметі – жоғары 
санаттағы, терең теориялық білімді 
меңгерген, Қазақстан мен Қытай ара-
сындағы достық қарым-қатынасты 
дамыту барысында қытай тілінен, 
тарихы мен мәдениетінен, саясаты 
мен экономикасынан жоғары деңгейде 
білім көрсете білетін кәсіби маман-
дарды даярлауға бағытталған. Бұл 
кафедрада: шығыстану, аударма ісі 
(қыт.тілі), шетел филологиясы бойын-
ша мамандар дайындалады. Мәселен,  
шығыстанушы  кем дегенде шығыс-
тың бір, батыстың бірнеше тілін, 
ауызша және жазбаша аударманың 
дағдысын игерген, оқитын аймақтың 
дінін, доктринасын, құқығын, әдеби-
етін, дәстүрлі мәдениетін толық және 
жан-жақты меңгерген маман иесі. Ау-
дарма ісі (қытай тілі) мамандығы сту-
денттерге барлық салалардағы ауызша 
және жазбаша аударманың аудару 

шеберлігін және аудару дағдыларын 
жан-жақты жетік меңгеруге септігін 
тигізеді. Бұл мамандықта оқитын сту-
денттер алмасу бағдарламасы арқылы 
Қытайдың университеттерінде тілдік 
тәжірибеден өтеді. Олар онда ауызша 
аудару әдісін, тыңдап түсіну дағдысын 
меңгереді. 

Шетел филологиясы мамандығы-
ның студенттері екі шетел тілін мең-
геріп қана қоймай, тілдерді оқыту 
теориясын жете меңгеріп, әлеумет-
тік өмірдің әр саласында қолданып, 
тәжірибе жасай алады. Осы арада 
факультеттің қытайтану кафедра-
сы жетістігінің бірін атап өткен ар-
тық болмас. Студенттер арасындағы 
«Қытай тілі көпірі» сайысының Қа-
зақстандағы қорытынды сынында 
доцент Г.Алиханқызының жетекшілі-
гімен Мәдина Кенжебекова бірінші 
орынды жеңіп алды.  Соның нәти-
жесінде Қазақстан 126 мемлекеттен 
өкілдер қатысқан «Қытай тілі көпірі» 
сайысында үздік деп танылған 30 
елдің  қатарында болды. Бұл оған 
сабақ берген ұстаздардың да қажыр-
лы еңбегі мен ғылыми жұмыстардың 
нәтижесі деп айта аламыз.  

Гүлия АЛИХАНҚЫЗЫ, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

Шығыстану факультеті 
Қытайтану кафедрасының доценті

МЕЖЕ

ШЕТ ТІЛДЕРІ МАМАНДАРЫНЫҢ ҰСТАХАНАСЫ

құқығын қорғау тақырыбы қоғамда 
қашанда өзекті. Сабақ барысында 
қарапайым халық тарапынан заң-
герлерге жиі қойылатын сауалдарға 
жауап ізделді. Мұның өзі жастардың 
алдағы уақытта өз кәсібін қиын-
дықсыз бастауына, әрі айналасын-
дағыларға сауатты құқықтық көмек 
беруіне ықпалын тигізері ақиқат. 
Сонымен қатар, апталық барысын-
да колледж ұстаздары «Темекінің, 
есірткінің, алкогольдік ішімдіктердің 
зияны», «Туған жер – алтын бесігім», 



3№95 (3523) 
29 қараша 2022
zangazet@mail.ru

ҚОҒАМ
БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

«САЙЛАУ НӘТИЖЕСІ — 
ХАЛЫҚТЫҢ БЕРГЕН БАҒАСЫ»

Еліміздің жаңа да ескі Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзі мен 
ісі бір жерден шығатын сияқты. Олай 
етпесіне амал да жоқ. Өйткені, бұл 
жолы оған артылған сенім, үміттің жөні 
бөлек. Отыз жылғы алдау-арбау мен 
кері кеткен жүйеден шаршаған халық 
жаңа да ескі Президенттің қателескенін, 
сөзінен танғанын кешіре алмайды. 
Құдайдың екінші аты – халық. Халық 
қаласа қорқытады, терең батырады. 
Мұны Тоқаев мырзаның зерделеп, кө-
кейіне түйгені, жауапкершілікпен сезін-
гені осы Қазақстанның алдағы жеті 
жылдағы Президенті ретінде ұлықталу 
салтанатында анық байқалды. 

Бұл тарихи сәт барша қазақстан-
дықтардың көз алдында өтті. Өйткені, 
ұлықталу рәсімі мемлекеттік телеар-
налар мен ютуб платформасы арқылы 
тікелей таратылды. Еліміздің зиялы қа-
уымы, мемлекет және қоғам қайраткер-
лері, өнер, мәдениет өкілдері, құзырлы 
ұйымдар, азаматтық ұйым белсенділері 
сынды жақсылар мен жайсаңдарымыз 
осы күні ұлықталу сәтінің төрінен та-
былды. Олардың арасында Қазақстан-
ның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев та болды. Бұл жолы шетелдік 
қонақтар көрінбеді. Мұны кейбір отан-
дастарымыз әлеуметтік желілерде оң 
бағалап, қаржыны босқа шашпау үлгісі 
деп жатты.

Ал, жалпы ұлықталу рәсімі барлық 
жөн-жоралғысымен өтті. Алдымен көк 
Туымыз бен Президент Байрағы, сон-
дай-ақ ҚР Конституциясы Тәуелсіздік 
сарайының Үлкен залына әкелінген соң 
ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
мырза кіріп, мінберге көтерілді. Мем-
лекет басшысы Конституцияның 42-ба-
бына сәйкес «Қазақстан халқына адал 

алдындағы борышымды өтеуге берілген 
бірегей мүмкіндік» деп осынау жауапты 
жүкті көтеруге дайын екенін, оған бар-
лық, күш-жігерін, білім-білігін арнауға 
құмбыл екенін білдірді. 

Қазір қиын-қыстау жолдың басын-
да тұрғанымыз, атқаратын жұмыстың 
көптігі белгілі. Президент осы жолда 
әрбір азаматты елдің болашағы үшін 
өз жауапкершілігін сезінуге шақырды. 
Мемлекеттік саясатымыздың негіз-
гі бағыты – білім беру ісінен бастап 
индустрияландыруға дейін қоғамның 
барлық саласын жаңғырту қажет екені-
не айрықша назар аудартты. Еліміздің 
ұзақ мерзімді экономикалық өсімінің 
негізін жаңа технологиялар, жоғары 
еңбек өнімділігі, азаматтардың шығар-
машылық бастамалары құрайтынын 
шегелей айтты.

 Басты міндет ретінде айқындалған 
мәселенің бірі – іскер азаматтары-
мыздың кәсіпкерлік рухына зиянын 
тигізетін жасанды кедергілер мен шек-
теулердің бәрін жою болды. Бұл орайда 
Президент кәсіпкерлер бизнеске жүр-
гізілетін себепсіз тексерулерді біржо-
лата ұмытуы қажеттігін атап өтті. Олар 
тек салық органдарының алдында ғана 
есеп беруі керек. Мемлекет пен биз-
нес – сенімді серіктестер. Шағын және 
орта бизнестің дамуына заңсыз кедергі 
келтіретіндердің бәрі заңға сәйкес қатаң 
жауапқа тартылуы тиіс.

 Елді ауқымды индустрияландыру, 
инфрақұрылымдар салуды және жаң-
ғырту шаралары жедел қолға алынатын 
болады. Өйткені, кең байтақ еліміздің 
әр өңірінің дамуына тың серпін беру 
маңызды. Шынайы заң үстемдігін 
қамтамасыз етпей, әділетті әрі на-
рықтық экономиканы құру, жекемен-
шікті қорғау, бәсекелестікті дамыту, сы-
байлас жемқорлықты жою мүмкін емес. 
Сондықтан заң алдында бәрінің тең бо-

луы – мемлекетіміздің ұзақ мерзімді да-
муының негізгі шарты. Барлық мәселе, 
әсіресе, түйткілді және даулы пробле-
малар конструктивті диалог арқылы, ең 
алдымен, Парламентте шешілуге тиіс. 
Алдағы Сенат және Мәжіліс сайлауы 
осы мүмкіндікті береді.  

Мемлекет басшысы осы ретте ұлт-
тық бірлікке қатысты өз ұстанымын 
ашық білдірді. Оның айтуынша, «түрлі 
көзқарас, бірақ біртұтас ұлт» қағидатын 
қатаң сақтауымыз керек. Қоғамда араз-
дық туғызатын және ұлттың бірлігін бұ-
затын, түптеп келгенде, мемлекетімізге 
қарсы бағытталған арандатушылық 
әрекеттерге қатаң тосқауыл қойылады. 

 Халықтың тілегі мен заман тала-
бына сай тиімді мемлекет құру тарихи 
міндеті мықты кадрлардың күшімен 
орындалатыны анық. Бұған қол жеткі-
зу үшін мемлекеттік қызметке нақты 
сектордан меритократия және ашық 
бәсекелестік қағидаттарына сай іріктеу-
ден өткен жаңа басқарушы азаматтар 
алынуы тиіс. Мемлекет басшысы осы 
орайда президенттік кадр резервінің 
мүшелерінің белсенді түрде тартыла-
тынын айтты. 

 Сонымен қатар, дәл осы күні бірне-
ше жарлыққа қол қоятынын мәлімдеді. 
Өйткені, қазір – сайлаудағы жеңісті 
тойлайтын емес, аянбай еңбек ететін 
кез. Сол себепті, арқаны кеңге салмай, 
бірден іске кірісу керек. Жарлықтың 
алғашқысы Президенттің сайлауалды 
бағдарламасында көрініс тапқан бү-
гінде Қазақстан халқының 40 пайызға 
жуығы тұратын ауылды өркендету ісіне 
арналды. Тоқаев мырзаның айтуынша, 
осы құжат негізінде Үкіметке ауылды 
дамытудың 5 жылға арналған нақты 
жоспарын әзірлеу міндеттеледі. Үкімет 
ауылды дамытуға арналған  барлық жо-
баны жүйелі түрде реттеп, жинақтауға 
тиіс. Содан кейін мақсатты түрде тиімді 
жұмыс жүргізіледі.

 Осы күні қол қойылған екінші жар-
лық әділдікті қалпына келтіріп, елден 
заңсыз шығарылған барлық активті қай-
таруға бағытталмақ. Оны жүзеге асыру 
үшін Үкімет заңсыз шығарылған капи-
талды қайтаруға қажетті рәсімдерді рет-
тейтін заң жобасын әзірлейді. Сонымен 
қатар онда әділетсіз баюға және актив-
терді заңсыз шығаруға ықпал ететін 
себептер мен шарттарды жою тетіктері 
дәйектеледі. Қайтарылған барлық қара-
жат азаматтардың игілігіне жұмсалуға 

тиіс. Бұл қаржы жоғары технологиялы 
өндіріс орындарын ашуға, мектептер 
мен ауруханалар салуға, әлеуметтік жо-
баларды жүзеге асыруға пайдаланылу 
керек. 

 Осы күні қол қойылмақ үшінші 
жарлық «ҚР Парламенті Сенаты де-
путаттарының сайлауын тағайындау 
туралы» болды. Өзінің бұл шешімін 
Президент саяси жаңғыру үдерісін 
жоспарлы түрде жалғастырып, мемле-
кеттік құрылыста «күшті Президент 
– ықпалды Парламент – есеп беретін 
Үкімет» формуласын нақты ұстану 
қажеттігімен байланыстырды. Сайлау 
қорытындысы бойынша Сенаттың де-
путаттық корпусының бір бөлігі бәсе-
келестік және ашықтық қағидаттары 
негізінде жаңарады.

 Бұдан бөлек, Президент конститу-
циялық реформаны жүзеге асырудың 
келесі сатысы ретінде «Қазақстан Рес-
публикасы Жоғары аудиторлық пала-
тасының кейбір мәселелері туралы» 
Жарлыққа қол қоятынын мәлімдеді. 
Келесі кезең – оны толыққанды транс-
формациялау. Бұл – жеңіл жұмыс емес,  
бірақ елге пайдасы тиетін қызмет. Осы-
ны айтқан Президент бүкіл мемлекеттік 
аппараттан осы міндетті абыроймен 
орындауды талап ететінін, енді тек қо-
лынан іс келетін және елге беріле қыз-
мет жасайтын азаматтарға ғана орын 
берілетінін мәлімдеді. Бұл ретте кәсі-
билік, адалдық және қарапайымдылық 
басты қағидаттар болуы керек. Қоғамда 
жаңа құндылықтарды орнықтырып, 
жақсы қасиеттерге ие бола алмасақ, ре-
форманың бәрі бекер. Жалпы, Әділетті 
Қазақстанда еңбек адамына ерекше 
құрмет көрсетілуге тиіс. Әсіресе, ұстаз, 
дәрігер, тәртіп сақшысы, құтқарушы, 
жұмысшы, шаруа сияқты мамандардың 
мәртебесін одан әрі арттыру қажет. 
Олар еліміздегі ең сыйлы азаматтарға 
айналуы керек. Осы кәсіп иелері тиісті 
құрмет пен сыйға ие болғанда ғана, 
қоғамымыз шынымен жаңарды деп 
айтуға болады.

Осылайша бұл ұлықтау рәсімі қа-
зақстандықтарды жаңа биіктерден, 
әділдік салтанат құрған дамыған елдің 
игіліктерінен үміттендірген толқы-
нысқа толы сәт болды.

А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»

қызмет етуге, ҚР Конституциясы мен 
заңдарын қатаң сақтауға, азаматтар-
дың құқықтары мен бостандықтарына 
кепіл дік беруге, Қазақстан Республика-
сы Президенті ретінде өзіме жүктелген 
мәртебелі міндетті адал атқаруға салта-
натты түрде ант етемін!» – деп халыққа 
ант берді. Дәстүр бойынша сайланған 
Қазақстан Президентінің қызметке кірі-
су құрметіне орай Мемлекеттік Әнұран 
ойналып, 21 рет зеңбіректен оқ атылды. 
Ал «Ақорда» резиденциясының үстінде 
Мемлекеттік Ту көтерілді. Орталық сай-
лау комиссиясының төрағасы Нұрлан 
Әбдіров Қасым-Жомарт Тоқаевқа ҚР 
Президентінің куәлігін тапсырды. 

 Бұдан соң Мемлекет басшысы сөз 
алып, халыққа жүрекжарды лебізін ар-
нады.Ұлықталу рәсімінің толғанысты 
да жауапты сәті де осы болды. Өйткені, 
онда Президент өзіне сенім артқан ха-
лыққа алғыс айтудан бастап, Қазақстан-
ның бүгінгі және келешегінің міндеті 
мен стратегиялық бағытын айқындаған 
арман-мақсатын, жоспарын бөлісті. 
Онда әділетті мемлекет, әділетті эко-
номика және әділетті қоғам тіркестері 
жиі қолданылды. Жалпы, Мемлекет 
басшысының айтуынша, сайлау әділ 
әрі ашық өтті. Бұл – байқаушылар-
дың, сарапшылар мен журналистердің 
берген бағасы. Ел-жұрттың белсен-
ділігі ерекше жоғары болды. Кейбір 
азаматтар бүкіл отбасымен келіп, да-
уыс берді. Осыған ерекше ризалығын 
білдіре келіп, Тоқаев: «Шын мәнінде, 
ел сенімін ешнәрсемен өлшеу мүмкін 
емес. Халықтың сенімі – ең құнды 
нәрсе. Сайлау нәтижесін халқымыз-
дың саяси бағдарыма – бағасы, алдағы 
жоспарыма – батасы деп қабылдаймын. 
Халқының қолдауына ие болып, ел тіз-
гінін ұстау – ең биік мәртебе әрі орасан 
зор жауапкершілік. Алдағы 7 жыл бү-
гінгі буынның және келешек ұрпақтың 

ЭКОЛОГИЯ

(Соңы. Басы 1-бетте)

ІІ ОРТАЛЫҚ АЗИЯ 
ФОРУМЫ ӨТТІ

Алматыда «Орталық Азиядағы климаттың өзгеруінің әсерін ескере 
отырып, төмен көміртекті дамудың өңірлік ынтымақтастығы» тақырыбында 
ІІ Орталық Азия форумы болды. Елімізде биыл екінші рет өткен бұл шара-
ны Қазақстанның экологиялық ұйымдарының қауымдастығы Германия 
үкіметімен бірлесіп және тапсырысқа сай іске асырылатын климат жөнін-
дегі өңірлік бағдарламалардың қолдауымен ұйымдастырды. 

Ол алғаш рет «Өңірлік ынтымақтастық 
және көміртегі бейтараптығына қол жет-
кізуге арналған іс-қимыл жолдары» деген 
тақырыппен 2021 жылы 1-2 қазанда Түр-
кістан қаласында өткен. Онда Орталық Азия 
елдерінің қоғамдық ұйымдары көміртекті 
бейтараптық декларациясына қол қойған 
болатын.

– Пленарлық мәжілісте Орталық Азия 
елдерінің спикерлері мен халықаралық 
сарапшылар өздерінің көзқарастары мен 
ұлттық стратегияларын ұсынып, табысты 
тәжірибелері, қиындықтарымен бөлісті. 
Онда бізді алаңдатып отырған және күтіп 
тұрған жаһандық саясат мәселелері, оның 
біздің аймақта қолданылу мүмкіндігі сөз 
болып, экономикаларды трансформация-
лауға қатысты қабылданған шаралар тура-
лы айтылды. Олар бізді күтіп тұрған және 
мүмкін болатын тәуекелдерді, соның ішінде 
жұртшылықтың рөлін және онымен өзара 
әрекеттесуді сипаттайды, – деді Қазақстан 
экологиялық ұйымдары қауымдастығының 
басқарма төрайымы Айгүл Соловьева. Оның 
айтуынша, климаттың өзгеруі Орталық 
Азияның дамушы елдері үшін де басты 
мәселенің бірі. Аймақтағы бес ел Париж 
келісімін ратификациялады және енді 2021 
жылы жаңартылған «Шығарындыларды 
азайту және климаттың өзгеруіне бейімделу 
жөніндегі іс-қимыл жоспарымен» бөлісуді 
жоспарлап отыр. Қазақстан, Түрікменстан 
және Өзбекстан жасыл экономика тұжы-
рымдамасы бойынша ұлттық мақсаттарды 
белгіледі. Қырғызстан мен Тәжікстан елдегі 
су энергетикасының жоғары үлесіне байла-
нысты климаттың өзгеруінің салдарын азай-
ту және бейімделу бағдарламаларына назар 
аударуды таңдады. 

«Париж келісімін» ратификациялаған 
кезде Қазақстан 2030 жылға қарай парник-
тік газдар шығарындыларын 1990 жылмен 
салыстырғанда 15-25 пайызға, Қырғызстан 

11,5-13,8 пайызға, Тәжікстан 10-20 пайызға, 
Өзбекстан 2010 жылғы деңгейден 10 пайыз-
ға қысқарту жөніндегі міндеттемелерді 
өзіне қабылдаған болатын. Ал Түрікменстан 
халықаралық ұйым қолдауымен парниктік 
газдар шығарындыларын тұрақтандыруға 
немесе 1990 жылғы деңгейден 15 пайызға 
азайтуға ниетті болып отыр. Өйткені, кли-
маттың өзгеруінің шекарасы жоқ екенін, бар-
лық елдердің экономикалық қызметі табиғи 
апаттармен және бүкіл әлемде оның ішінде 
Орталық Азияда болып жатқан табиғи 
процестермен байланысты екенін түсінудің 
маңызы зор. Бұл проблемалар мен онымен 
байланысты тәуекелдер халықаралық дең-
гейде ортақ ұстанымдар мен тәсілдерді 
әзірлеу үшін оған кіретін барлық елдердің 
күш-жігерін шоғырландыруды талап етті. 
Мәселен, Орталық Азия елдері арасында 
экономикасы жақсы дамыған Қазақстан пар-
никтік газдар шығарындыларының ең көп 
көлемін өндіреді. Осыған сүйене отырып, 
қазіргі уақытта оларды төмендету бағытында 
елеулі қадамдар жасап отыр. Премьер-Ми-
нистр Әлихан Смайылов Әлемдік көшбас-
шылар саммитінде (SOR27) сөйлеген сөзінде 
елдің климаттың өзгеруіне қарсы күрестегі 
міндеттемесін растап, негізгі басымдықтары 
ретінде: жыл соңына дейін төмен көміртекті 
даму стратегиясын қабылдау; 2030 жылға 
қарай елдің жалпы өндірістегі «жасыл» 
энергиясының үлесін 3-тен 15%-ға дейін 
ұлғайту; 2030 жылға қарай парниктік газдар 
шығарындыларының кем дегенде 15%-ға 
төмендеуі; жаңартылатын энергия көздері 
мен «жасыл» технологияларды дамытудың 
өңірдің орталығы ретінде әрекет ету ниеті; 
2025 жылға дейін 2 миллиардтан астам ағаш 
отырғызу қолға алынатынын атап өткен 
болатын. 

Е.КЕБЕКБАЙ, 
«Заң газеті»

Отбасы ұғымының мәні 
тереңде. Себебі, отбасы – 
мемлекеттің алтын діңгегі. 
Отбасын шағын мемле-
кетке балау бекер емес. 
Ал, бойымыздағы әрбір 
құндылық отбасында қа-
лыптасатынын ескерсек, 
әр адам жанұясындағы 
жауапкершілігін, қоғам ал-
дындағы міндетін дұрыс 
түсіне білуі қажет. 
Ертеде ата-бабаларымыз шаңы-

рақтағы түтіннің түзу шығуын 
қадағалап, жетімін жылатпаған, 
жесірін қаңғытпаған. Өкінішке 
қарай, тәуелсіздік төрімізден орын 
алған мынау бейбіт заманда отба-
сындағы зорлық-зомбылық мәсе-
лесі қоғам дертіне айналып барады. 
Себебі, тәжірибемізде әке мен 
анаға, ата мен әжеге деген құрмет 
азайып, ата-анасының жағасына 
жармасып, әйелі мен баласына күш 
көрсетіп, тыныштығын алғандар 
жиі кездесуде. Мемлекет басшы-
сы да  биылғы «Әділетті мемле-
кет. Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам» 
атты жолдауында отбасылық зор-
лық-зомбылыққа көз жұма  қарауға 
болмайтынын айтып, «Отбасында 
ойран салатындар жазаға тартыл-
маса, олар одан бетер басынып 
кетеді. Ал жапа шеккендер мүлдем 
қорғаусыз қалады. Мұндай әрекет 
үшін жазаны күшейтетін кез келді 
деп санаймын. Зардап шеккен жан-
дар елдің сөзінен немесе біреудің 
қысым жасауынан қорықпауы қа-
жет», – деген еді. 

Құқық бұзушымен отбасы-тұр-
мыстық қатынастардағы адамдарға 
сыйламаушылық көрсетiлiп, была-
пыт сөйлеу, қорлап тиiсу, кемсiту, 
үй тұрмысындағы заттарды бүл-
дiру және олардың тыныштығын 
бұзатын басқа да әрекеттер отба-
сы-тұрмыстық қатынастар аясын-
дағы құқыққа қарсы әрекеттер бо-
лып табылады. Мұндай оқиғаларға 
себеп ретінде бірі маскүнем жол-
дасын, енді бірі жұмыссыздығын, 
кейбірі тұрмыстық жағдайының 
ауырлығын алға тартып жатады. 
Осы орайда, отбасы-тұрмыстық 

ПӘРМЕН ТҰРМЫСТЫҚ 
ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚҚА 

ЖОЛ ЖОҚ

қатынастар аясындағы құқыққа 
қарсы әрекеттерге  к інәл ілер 
Әкімшілік құқық бұзушылық ту-
ралы кодекстің 73-бабымен жа-
уапкершілікке тартылуы мүмкін 
екенін атап өткен жөн. Мәселен, 
ағымдағы жылы өңір соттарында 
отбасы-тұрмыстық қатынастар 
аясындағы құқыққа қарсы әре-
кеттер санатымен 698 әкімшілік 
құқық бұзушылық іс түсіп, оның 
ішінде 687-і қаралып, 334 тұлға 
әкімшілік жауапкершілікке тар-
тылған. Ал, әрекетінде қылмыстық 
құқық бұзушылық құрамы бар 
болған жағдайда, олар Қылмыстық 
кодекстің 110 (қинау), 131-(қорлау) 
баптары бойынша жауапкершілікке 
тартылады. 

 Соңғы уақытта тұрмыстық зор-
лық-зомбылықтан зәбір көретін-
дердің қатарында кішкентай бүл-
діршіндердің де бар екенін көз 
көріп, құлақ естіп жүр. Балаларға 
деген қатігездік кейде олардың 
өліміне, енді бірінің туған ата- 
анасынан безіп үйінен кетуіне, ал 
кейде із-түзсіз жоғалуына әкеліп 
жатады. Дүниеге келген әрбір сәби 
отбасындағы әке-шешесінен зор-
лық-зомбылық емес, мейірімнің 
үлгісін көріп, тәрбиемен сусындап 
өсуі маңызды. 

Бүгінгі таңда салауатты өмір 
салтына қол жеткізуде, денсау-
лықты сақтау мен нығайтудағы 
басты міндеттің бірі – отбасы-тұр-

мыстық қатынастар аясындағы 
құқыққа қарсы әрекеттердің ал-
дын алып, зорлық-зомбылыққа 
қарсы тоқтаусыз күрес жүргі-
зу. Осы орайда, елімізде отбасы 
инс титутын жандандырып, құн-
дылықтарын сақтау, жанұялық жа-
расымдылықты сақтау, отбасылық 
дауларды  бітімгершілікпен шешу, 
кәмелетке толмаған балалардың 
толыққанды отбасымен тұру және 
тәрбиелену мүмкіншілігін артты-
ру мақсатында Жоғарғы Соттың 
бастамасымен «Отбасылық сот» 
пилоттық жобасы енгізілгенін атап 
өткен жөн. Аталған жоба аясында 
жанұя тыныштығын қайта қалпына 
келтірген отбасылар жетерлік. От-
басы құндылығын дәріптеп, ұрпақ 
санасына ұлттық құндылықтарды 
сіңіруде мұндай жобалардың маңы-
зы зор. 

Қорыта айтсақ, Ата Заңымыз-
дың өзінде адамның қадір-қаси-
етіне қол сұғылмайтыны, ешкімді 
азаптауға, оған зорлық-зомбылық 
жасауға, басқадай қатыгездік не-
месе адамдық қадір-қасиетін қор-
лайтындай жәбір көрсетуге не 
жазалауға болмайтыны көрсетіл-
ген. Сондықтан, тәуелсіз елімізде 
тұрмыстық зорлық-зомбылыққа 
жол берілмеуі қажет. 

Ақмарал АХМЕТОВА, 
Маңғыстау облыстық 

сотының судьясы
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СОТҚА ДЕЙІНГІ 
ХАТТАМАНЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

Қазақстандағы 
сот жүйесі, әлемнің 
көптеген елдерінде-
гідей, жанжалдың 
барлық қатысушы-
лары үшін  өзара 
түсіністікке қол жет-
кізудің икемді және 
тиімді тәсілдерін із-
деуге бағытталған 
эволюцияны бастан 
кешуде.

Сот ісін жүргізуді реформалау жолындағы кезекті маңызды қадам Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойған «ҚР кейбір заңнамалық актілеріне 
азаматтық іс жүргізу заңнамасын жетілдіру және дауларды соттан тыс және 
сотқа дейінгі реттеу институттарын дамыту жөніндегі өзгерістер мен толықты-
рулар енгізу туралы» заңда айқындалған татуластыру рәсімін және сотқа дейінгі 
хаттаманы жүргізу жөніндегі судьяның процестік іс-қимылдарын енгізу болды.  
2021 жылғы 20 желтоқсандағы заң 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне 
енді.

Заңның негізгі мақсаты азаматтардың сот шығындарын азайту, сондай-ақ, 
дауларды соттан тыс реттеуге халықтың қызығушылығын арттыру болды.

Ғасырлар бойы әлемдік сот төрелігі жүйесінде өзінің институционалдық 
көрінісі дауды шешудің сот әдісін ғана тапты, оның негізгі белгілері тараптар-
дың қарама-қайшылығы. Дәстүрлі бақыланатын және мемлекеттік реттелетін 
сот жүйесіндегі формальды ұғымынан айыруда, осы институт дауларды шешу-
дің балама тәсілдерін дамытуға ықпал етті. Өз кезегінде ол қаражат пен уақыт-
тың айтарлықтай шығындарын азайтуға алып келеді. 

Сот жүйесінің дауларды шешудің жаңа тенденцияларына реакциясы барлық 
тараптардың айқын келісіміне негізделген және икемділік пен құпиялылықпен 
сипатталатын судьяның қатысуымен дауды сотқа дейінгі реттеу тұжырымдама-
сын қалыптастыру болды.

ҚР Азаматтық процестік кодексімен реттелген жаңа институт – сотқа дейін-
гі хаттама – мынадай сотқа дейінгі татуластыру рәсімдерін көздейді, татуласу 
келісім – медиация – партисипативті рәсім.

Сотқа дейінгі хаттама тараптарға сотта табысқа жету, оны болжауға және 
дауларды сотқа дейінгі тәртіппен реттеу мүмкіндігін пайдалануға беріледі. Но-
веллаларды іске асыру және қателіктерді болдырмау үшін соттардың сұрақтары 
мен ұсыныстарын, сотқа дейінгі хаттама бойынша пилоттық жоба шеңберінде 
жинақталған тәжірибені ескере отырып, алгоритм, шақыру, хабарлама, есепке 
алу кестесі әзірленді.

Сотқа дейінгі хаттама тараптарға дәлелдемелерді өзара ашуға, бұл өз 
кезегінде оларға сот талқылауының перспективаларын бағалауға мүмкіндік 
береді. Уақыт пен күш-жігерді үнемдеу, материалдық шығындардың болмауы 
және мемлекеттік бажды қайтару сөзсіз артықшылықтарға айналады. Қорыта 
келгенде, татуласу келісім жасасу және туындаған дау тараптарының одан әрі 
ынтымақтастық мүмкіндіктерін сақтау.

Сотқа дейінгі хаттамаға сәйкес татуластырушы судья татуластыру рәсімін 
жүргізуге бағытталған бірқатар іс-қимылдар жасайды. Осылайша, талап қо-
юды қабылдау үшін негіздер болған кезде, судья сотқа дейінгі хаттама жасау 
құқығын түсіндіре отырып, татуластыру рәсіміне қатысуға тараптарға шақыру 
жібереді. Сотқа дейінгі хаттама жасаумен татуласудың артықшылықтары мен 
салдарын түсіндіреді, тараптардың пікірін анықтайды.

Бір мезгілде судья тараптарға татуластыру рәсіміне, оның ішінде сотқа де-
йінгі хаттаманы, медиаторды немесе өкілдерді жасай отырып шақыру құқығын 
түсіндіреді. Өтінішхат бойынша немесе өз қалауы бойынша тараптардың та-
туласуына жәрдемдесуі мүмкін басқа адамдарды татуласу рәсіміне қатысуға 
шақырады. Сонымен қатар, судья азаматтық істі қозғау және оны сот талқыла-
уына дайындау туралы ұйғарым шығарады. Егер тараптар 10 жұмыс күні ішінде 
сотқа дейінгі хаттама жасамай, татуластыру рәсімдері шеңберінде келісімді 
бекіту туралы өтініш білдірсе, сотқа дейінгі хаттаманы жасаумен татуласқан 
жағдайда мұндай ұйғарым 15 жұмыс күнінен кешіктірілмей шығарылады.

Егер ҚР Азаматтық процестік кодексінде немесе заңда өзгеше көзделмесе, 
татуластыру рәсімдерін қолдана отырып, дауды реттеу туралы өтінішхат талап 
қою ісінің кез келген сатысында мәлімделуі мүмкін.

Әлемдік сот практикасында, оның ішінде Қазақстанда да дауларды реттеудің 
баламалы тәсілдері қалыптасу сатысында тұр. Бұл ретте келіспеушіліктерді 
жою жөніндегі тетіктер мен іс-қимылдар үнемі жетілдіріліп отырады.

Судьяның қатысуымен дауды реттеу әдістерін енгізудің салдары тараптар-
дың ақшалай және уақыт ресурстарын неғұрлым тиімді пайдалану, дауларды 
ерте кезеңде шешу болып табылады, бұл өз кезегінде соттың ресурстарын 
неғұрлым ұқыпты пайдалануға ықпал етеді.

Дауды соттан тыс және сотқа дейінгі реттеу рәсімдері көбірек қолданылуда 
және сот жүйесінің одан әрі тиімділігіне және жалпы халықтың сот төрелігіне 
деген сенімінің артуына ықпал ететіні сөзсіз.

Маржан АҚЫНБЕК,
Қызылорда қалалық сотының судьясы

ПІКІР

ТӘУЕЛСІЗДІКПЕН
 БІРГЕ ТҮЛЕГЕН САЛА

Республикамыздың сот жүйесінде «Талдау» форумы жұмыс істейді. Оның 
көмегімен өзіңізді қызықтыратын сот ісінің материалдарымен танысып, қажетті 
ақпаратты, соның ішінде адвокаттың көмегіне жүгінбей-ақ, кез келген талап- 
арыздардың үлгілерін алуға болады. Сондай-ақ, электрондық сандық қолтаңба 
арқылы (ЭСҚ) «Төрелік» бағдарламасынан сот отырыстарының тараптары еш 
қиындықсыз дыбыс-бейне жазбалармен таныса аласыз.

«Сот кабинеті» сервисі мен оның мобильді қосымшалары арқылы электрон-
дық өзара әрекеттестік арқылы сот өндірісін жеңілдетуге бағытталған. Оған 
қоса, мобильдік қосымша еліміздің сот жүйесінің өзекті жаңалықтарымен таны-
су, қаралатын істердің тізімдерін көру, сотқа «Сот кабинеті» веб-сервисі арқылы 
жолданған бүкіл құжаттарды қарау және де оларды мобильдік құрылғыға 
жүктеу, сотқа берілген құжаттардың мәртебесін қадағалау, қосымшаны пайда-
ланушылар арасында чат арқылы мәтіндік хабарламалар алмасу мүмкіндігі бар. 
Тіпті, сот отырысының тараптарына электрондық күнтізбе арқылы оқиғаларды 
белгілеуге де мүмкіндік береді. Бұл қосымшаға кез келген мобильдік құрылғы 
арқылы тегін негізде қосылуға болады.

С.КАЛИАСКАРОВ,                
Ақтоғай аудандық сотының кеңсе меңгерушісі

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ

Тәуелсіздік таңымен бірге туындап, елмен бірге жасасып, 
бірге қалыптасып, бірге түлеген сот жүйесі бүгінде матери-
алдық-техникалық жағынан толық қамтамасыз етілген. Ру-
хани жақтан жан-жақты қолдау тапқан орнықты құрылымға 
айналып, құқықтық мемлекетке лайықты өз мәртебесіне сай 
жұмыс жасауда. 

Өзінің бағытын нақты ұстанған сот жүйесі жылдар керу-
енін артқа тастап, жүргізілген тегеурінді сот реформасының 
аясында биік асуларды бағындырды. Сот жүйесінің негізгі 
мақсаты азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, бостан-
дықтары мен заңды мүдделерін қорғауға және Конституци-
яның, заңдардың, өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнiң, 
халықаралық шарттарының орындалуын қамтамасыз ету 
болып табылады. Бұл әркімнің құқықтары мен бостандықта-
рына, заңды мүдделеріне нұқсан келтiретiн немесе кез келген 
заңсыз шешімдері мен іс-қимылдарына сот арқылы қорғауға 
кепілдік беретін орган. Яғни, болмыс-тіршілікте адамзат әділ-
дік іздейтін, оның ақ-қарасын айқындайтын үлкен механизм. 
Сондықтан да, сот алдында сот төрелігін сапалы атқару, әділ 
шешім шығару аталған құрылымдық жүйенің қоғам талабына 
сай үнемі жетіліп, оның ілгерілеуіне заманауи тетіктер мен 
кешенді сот реформаларын жүргізу қажеттілігін туындатты. 

Өткенге көз жүгіртсек, би-шешендеріміздің даңғыл жолы 
ерекше. Бұдан шығатыны, дау мұраты тараптарды бітістіру, 
олардың шиеленіскен мәселелерін бейбіт жолмен шешу бо-
лып табылады.

Бабаларымыз: «Заң алдында «Қара» да бір, билік тұтқа-
сындағы «Зор» да бір» – деп тегін айтпаса керек. Бұл де-
геніміз – ешқандай орган, қанша жерден жоғары тұрса да, сот 

функцияларын өзіне ала алмайды яғни, сот ісіне араласуға, 
қысым жасауға немесе нұсқау беруге ешкімнің, ешқандай 
органның құқы жоқ деген сөз. Қазақ халқы қандай бір қиын 
кезеңдерді бастан кешірсе де, сот билігінің туын төмен түсір-
меген халық.

«Ұлтты – ұлы мұраттар алға жетелейді» демекші, мемле-
кетті мәңгі ел жасау үшін, онда өмір сүріп жатқан халықтың 
да әлеуметтік жағдайын көтеру қажет. Рухани кұндылықтары 
мен дәстүрлерін жоғалтқан жұрттың болашағы да жоғалады.

Қазақстан деген жалғыз сөздің қасиетін осы жерде туған, 
осы өлкеде өскен әрбір азамат сезінуі тиіс. Бұл сөз – біздің 
қанымыз бен жанымыздың үлкен бөлігі. Қазақ жері, қазақ 
елі – біздің ата-бабаларымыздың кейінгі ұрпақтарға қалды-
рған баға жетпес байлығы, асыл мұрасы. Біз жаңа заманда 
өз халқымыздың тарихын өзіміз жазып, жаңа егемендік ел, 
халық тұрғысынан бағалауға тиіспіз.

Қазақстанның сот жүйесін жан-жақты зерттеп, өткендегі 
тарихымызды бүгінгі жағдайымызбен салыстыра отырып, 
ертеңімізге деген көзқарасымызды білдіріп, өзімізше ой 
түйіндедік. 

Қорыта келе, тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін айтсақ, 
Қазақстанның сот жүйесіндегі толағай табыстар шежіресі 
Тәуелсіздік жылнамасының маңызды бір бөлігі болып сана-
латыны ақиқат.

Нұргүл ҒАНИҚЫЗЫ,
Астана қаласы қылмыстық істер жөніндегі 

мамандандырылған ауданаралық сотының бас 
маманы- сот отырысының хатшысы

Батырлардың күшімен, билердің даналығымен, хандардың ел басқару шеберлігімен сақталып, 
атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа мұра болып келе жатқан қазақ жерінің өзге мемлекеттерге ұқса-
майтын дара келбеті Тәуелсіздік туының желбіреуінен бастау алды. Ел тарихына көз жүгіртсек, XV 
ғасырда Керей мен Жәнібек сұлтандар негізін қалаған Қазақ хандығы өз дамуы мен өрлеуі жолында 
талай оқиғалар мен қанды шайқастардың куәсі болды. Халық арасынан шыққан ерен тұлғалар биік 
арманға қол жеткізу мақсатында қолынан келгенін аямады. Рух пен намыс көтерген тарихи оқиғалар 
соның айқын айғағы бола алады. 

Қазақстанда алқабилердің 
қатысуымен өтетін сот процес-
тері алғаш рет 2007 жылдан 
жұмысын басталды. Сол кезде 
ҚР облыстық соттары аса ауыр 
қылмыстар бойынша істерді 
қарау кезінде сотталушының 
қалауы бойынша алқабилердің 
қатысуымен сот талқылаула-
рын жүргізе бастады. 

2009 жылдан бастап Президенттің 
жарлығымен Қылмыстық істер жөнін-
дегі мамандандырылған ауданаралық 
соттар құрылды.

Қылмыстық істер жөніндегі ма-
мандандырылған ауданаралық соттар 
алқабилердің қатысуымен өлім жазасы 
немесе өмір бойы бас бостандығынан 
айыру көзделген қылмыстар туралы 
қылмыстық істерді қарайды.

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 
алқабилер қатысатын соттарға ерекше 
ауыр қылмыстар туралы істер жатады. 
Бұған: төтенше жағдайларда және 
жаппай тәртіпсіздіктер барысында жа-
салған кісі өлтіру туралы; бейбітшілік 
пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қыл-
мыстар, мемлекеттің конституциялық 
құрылысы негіздері мен қауіпсіздігі 
туралы; террористік және экстремистік 
қылмыстар; соғыс уақытында немесе 
ұрыс жағдайында жасалған әскери қыл-
мыстар және қылмыстық топ құрамын-
да жасалған қылмыстар туралы істер 
жатпайды. Аса ауыр қылмыс жасады 
деп айыпталған адам соттың істі алқа-
билердің қатысуымен қарауы туралы 
сотқа өтінішхат беруге құқылы. 

Алқаби – белгіленген талаптарға 
сай келетін, қылмыстық істі қарауға 
қатысу үшін сотқа шақырылған, сон-
дай-ақ, алқабилер алқасын қалыпта-
стыру рәсімінен өткен және ант қабыл-
даған Қазақстан азаматы. Алқабиге 
ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексінде, 
«Алқабилер туралы» ҚР 2006 жылғы 16 
қаңтардағы № 121 заңында белгіленген 
тәртіппен қылмыстық іс бойынша сот 
төрелігін жүзеге асыруға қатысу жөнін-
дегі өкілеттіктер берілген.

Жергілікті жерлерде жергілікті атқа-
рушы органдар жыл сайын қалыптас-
тыратын алқабиге кандидаттардың 
тізіміне енгізілген азамат қана алқаби 
бола алады.

Алқабилер кандидаттары тарапынан 
мынадай сұрақтар қойылады: алқаби-

лерді іріктеуді кім және қандай негізде 
жасайды? Бұл сұраққа жауап бере 
отырып, «Алқабилер туралы» заңмен 
алқабиге кандидаттарды іріктеуді тиісті 
облыстық және оған теңестірілген 
сот төрағасының ұсынуы бойынша 
жергілікті атқарушы органдар жүзеге 
асырады. Заң бойынша жергілікті атқа-
рушы органдар кандидаттардың бастап-
қы, бірыңғай және қосалқы тізімдерін 
жасауға міндетті. Оларды жасау үшін 
жергілікті атқарушы органдар мемле-
кеттік органдардан, ұйымдардан және 
азаматтардан алқабиге кандидаттарға 
қойылатын талаптарға азаматтардың 
сәйкестігін тексеру үшін қажетті ақпа-
ратты сұратуға құқылы.

Айта кетейік, «Алқабилер туралы» 
заңның 10-бабына сәйкес алқабиге 
кандидаттардың тізіміне  төмендегі 
адамдар енгізілмейді: алқабилердiң 
тiзiмдерiн жасау кезiнде жиырма бес 
жасқа толмаған; өтелмеген не алын-
баған сотталығы бар азаматтар; сот 
әрекетке қабiлетсiз немесе әрекет қа-
бiлетi шектеулi деп таныған адамдар; 
судьялар, прокурорлар, тергеушiлер, 
адвокаттар, мемлекеттiк қызметшiлер 
мен әскери қызметшiлер, сондай-ақ, 
құқық қорғау органдарының қызмет-
керлерi; психикалық, мінез-құлықтық, 
оның ішінде психикаға белсенді әсер 
ететін заттарды тұтынуға байланысты 
денсаулық сақтау ұйымдарында есепте 
тұрған адамдар енгізілмейді.

 Алқабиге кандидаттардың тізім-
деріне азаматтарды енгiзуге шығу 
тегiне, әлеуметтiк, лауазымдық және 
мүліктік жағдайына, жынысына, нәсiлi-
не, ұлтына, тiлiне, дiнге көзқарасына, 
нанымына тұрғылықты жерiне байла-
нысты немесе кез келген өзге мән-жай-
лар бойынша қандай да бiр шек қоюға 
жол берiлмейдi. 

Алқабилердің, оның ішінде қосалқы 
алқабилердің ҚР ҚПК бабына сәйкес 
мынадай құқықтары бар:

– істің мән-жайын өзінің ішкі сенімі 
бойынша өз бетінше бағалауға және 
алқабилер алқасының алдына қойыла-
тын сұрақтарға жауап беруге мүмкіндік 
алу үшін сотта қаралатын дәлелдеме-
лерді зерттеуге қатысуға құқылы; 

– төрағалық ету арқылы процеске 
қатысушыларға сұрақтар қоюға; 

– заттай дәлелдемелерді, құжаттар-
ды қарауға, жергілікті жер мен үй-жай-
ды қарап-тексеруді жүргізуге, сот терге-

уіндегі барлық басқа да іс-әрекеттерге 
қатысуға құқылы; 

– төрағалық етушіге заңнама нор-
маларын, сондай-ақ, сот отырысында 
жария етілген құжаттардың мазмұнын 
және іске қатысты оған түсініксіз басқа 
да мәселелер бойынша түсініктеме алу 
үшін жүгінуге құқылы; 

– сот отырысы кезінде жазбаша 
ескертпелер жасауға құқылы. 

Алқаби: 
– сот отырысында тәртіпті сақтауға 

және төрағалық етушінің заңды өкім-
деріне бағынуға;

– егер сот отырысында үзіліс жа-
рияланса немесе істі тыңдау кейінге 
қалдырылса, алқабидің міндеттерін 
орындау үшін, сондай-ақ, сот талқы-
лауын жалғастыру үшін сот көрсеткен 
уақытта келуге; 

– сотқа келу мүмкін болмаған 
жағдайда төрағалық етушіні келмеу 
себептері туралы алдын ала хабардар 
етуге міндетті. 

Алқабилердің: істі тыңдау кезінде 
сот отырысы залынан шығуға; іс бо-
йынша істі тыңдау кезінде соттың құра-
мына кірмейтін адамдармен төрағалық 
етушінің рұқсатынсыз байланысқа тү-
суге; істі сот отырысынан тыс талқылау 
барысында мәліметтер жинауға; жабық 
сот отырысына қатысуына байланысты 
өзіне белгілі болған мән-жайлар туралы 
мәліметтерді жария етуге, сондай-ақ, 
кеңесу бөлмесінің құпиясын бұзуға 
құқығы жоқ. 

«Алқабилер туралы»  заң негізінде 
сот отырысының басталу орны мен 
уақыты туралы хабарлама алған азамат-
тар алқабилерді іріктеу рәсіміне қатысу 
үшін сотқа келуге міндетті.

Егер алқабиге кандидат дәлелсіз 
себеппен сотқа келуден жалтарған 
жағдайда ,  ҚР Әкімшіл ік  құқық 
бұзушылық туралы кодексінің 655-бабы 
бойынша әкімшілік жауаптылыққа 
тартылуы мүмкін. Алқабиге канди-
даттардың өз міндеттерін орындауына 
кедергі келтіретін лауазымды адам 
ҚК-нің 436-бабы бойынша қылмыстық 
жауаптылыққа жатады.

Әділ шешім қабылдауда алқаби-
лердің үкімі үлкен рөл атқарады!

А. ИСАКОВА,
Ақмола облысының қылмыстық 

істер жөніндегі мамандандырылған 
ауданаралық сотының бас маманы-

сот отырысының хатшысы

ПӘРМЕН

АЛҚАБИЛЕРДІҢ 
АЛАТЫН ОРНЫ ЕРЕКШЕ

БАСТАМА

ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕ ӘДІЛ 
ТӨРЕЛІКТІ АРТТЫРДЫ
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СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

Осы қаулының негізінде ҚР Ішкі 
істер министрінің 2022 жылғы 4 ақпан-
дағы бұйрығымен Шымкент қаласы 
және Түркістан облысы бойынша ҚАЖ 
департаменті бастығы болып жаңа қыз-
метке тағайындалдым. 

Түркістан облысын қабылдап алған-
нан кейін, ҚАЖ мекемелерінің жедел 
жағдайын тұрақтандыру, жедел-қыз-
меттік іс-әрекетінің тиісті ұйымдасты-
рылуын қамтамасыз ету үшін, басшы 
құрамды тағайындау және ротациялау 
жүргізілді. Соның ішінде, жедел-ре-
жимдік бағыты бойынша бірқатар 
кадрлық өзгерістерді жүзеге асырып, 
қызметкерлерді тағайындадым. Же-
дел және режим қызметкерлерінің 40 
пайызы ауысты. Өйткені, бұрынғы 
қызметкерлер келеңсіз оқиғаларды ба-
яндамай, жасырып келген. Сондықтан 
да, сотталғандар арасында құқықтық 
тәртіпті қамтамасыз ету үшін осындай 
кадрлық өзгерістер жасауға тура келді. 
Қазіргі кезде жеке құрам арасында 
рұқсат етілмеген байланыстар мен 
өзге де құқық бұзушылықтарға мүлдем 
төзбеушілікті қалыптастыруға бағыт-
талған профилактикалық іс-шаралар 
жүргізілуде.

Жұмысымыздың басты мақсаты 
– сотталғандарды түзету, әлеуметтік 
әділдікті қалпына келтіру, сотталған-
дардың жаңа қылмыс жасауының алдын 
алу. Бүгінгі күні ҚАЖ мекемелеріндегі 
жағдай тұрақты. Жалпы, жоспарланған 
жұмыстар Мемлекет басшысының 
«Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Бе-
рекелі қоғам» атты жолдауы мен Ішкі 
істер министрінің, ҚАЖК-нің салалық 
тапсырмаларын іске асыру мақсатында 
жүргізілуде. 

– Бас бостандығынан айы-
рылғандарды жұмыспен қамта-
масыз ету жағдайы күн тәртібі-
нен түспейтін мәселе. Кеше де, 
бүгін де солай болып келеді. Бұл 
туралы жұртшылықпен кездесу-
леріңізде, аймақтағы құқық қорғау 
органдары басшылары мен облыс, 
қала әкімдерінің халықпен ашық 
есік жағдайындағы жүздесулерде 
жан-жақты айтып жүрсіз. Бұл 
мәселені үнемі назарда ұстап, мән 
берулеріңіздің мәнісі неде? 
– Қылмыстық атқару кодексінің 

7-бабы, 1-бөлігіне сәйкес сотталған-
дарды түзеудің негізгі құралының бірі 
қоғамдық пайдалы еңбек және қоғам-
дық пайдалы ықпал болып табылады. 
Жалпы, Шымкент қаласы және Түр-
кістан облысы бойынша ҚАЖ департа-
ментіне қарасты мекемелерде осы жыл-
дың 10 айының қорытындысы бойынша 
еңбекке жарамды 1796 адамның 1017-сі 
ақылы жұмыстарға тартылған. 

Сонымен қатар, мекемелердегі 
кәсіптік-техникалық колледждерде 
бүгінгі заманғы нарықта талап етілетін 
тігінші, газ-электр дәнекерлеуші, ағаш 
ұстасы, темір ұстасы, слесарь-электрик 
мамандықтарын алып шығу үшін 500 
адам білім алып жатса, 278 адам маман-
дықтары бойынша арнайы куәліктерін 
алып, еңбек етуге кірісіп кеткен. Оларға 
біліктілік санаты жоғары, тәжірибелі 
мамандар, ұстаздар сабақ береді. Оқу 
мерзімі аяқталған соң әрбір сотталған 
адамға игерген мамандығына сәйкес 
біліктілік сертификаттары табыс етіледі 
де, содан кейін жұмысқа тартылады. 
Ақылы жұмыс істейтіндердің 204-і 
«Шымкент-Еңбек» филиалында, 273-і 
шаруашылық жұмыстарында болса, 
540 адам жеке кәсіпкерлікпен, 18 адам 
шағын және орта бизнеспен айналы-
сады. 

–  С отталғандар  арасын -
да орын алатын қаскөйлікпен 
тәртіп бұзушылық деректері, 
оның себеп-салдары туралы та-
ратып айтып беріңізші. 
– Мекемелерде мұндай тәртіп 

бұзушылықтар саны 99-дан 216-ға 
артқан. Себебі, қазір сотталғандардың 
тәртіп бұзушылықтарын жасыруға жол 
берілмейді. Бұл бір. Екінші, тыйым 
салынған заттардың енуінің алдын 
алу және тәркілеу жұмыстары жан-
дандырылғаннан кейін және режимдік 
жағдайды қамтамасыз ету барысында 
мекемеде сотталғандар тарапынан аран-
датушылық іс-әрекеттері орын алғаны 
жасырын емес. Осылайша, сотталған-
дар арасында дене мүшесіне зақым 
келтіру, яғни өз-өзіне дене жарақатын 
салу дерегі 33-тен 70-ке дейін артты. 
Орын алған деректер бойынша құзырлы 
мекемелер (сотталғандардың арыздары 
бойынша) тексеру жүргізіп, заңсыз 
іс-әрекеттер анықталмады.  

Бұл нені білдіреді? Егер де тәртіп 
жағына қатал болмасаң, заңда көр-
сетілген талаптар бұзылады. Соған қа-
рамастан, жыл басынан бері 1676,4101 

Теңізжан ЖӘНІБЕКОВ, 
Шымкент қаласы және Түркістан облысы бойынша ҚАЖ департаментінің басшысы:

«АЯҒЫН ШАЛЫС БАСҚАНДАР ДА 
БІЗДІҢ ҚОҒАМНЫҢ АДАМЫ»

грамм есірткі заттары, 235 дана кес кіш-
тескіш заттар, 6 литр спирттік ішімдік, 
557 дана ұялы телефон тәркіленді.  

– Нақты мысалдар келтіруге 
бола ма? 
– Мысалы, 2022 жылдың 4 науры-

зында сағат 12:00 шамасында «Нек-
сия» маркалы автокөлігі ИЧ-167/3 
мекемесінің №2 бақылау із жолағына 
скотчпен оралған белгісіз затты лақты-
рып, бой тасалаған. Мекеме қызмет-
керлері арқылы тез арада Шымкент 
қаласы ПҚ жедел басқару орталығына 
автокөліктің бағыты хабарланған. Нәти-
жесінде, Шымкент қаласы, «Колос» 
ықшамауданында Ж.Омаров пен бұрын 
сотты болған С.Асланов ұсталып, ав-
токөліктің ішінен шамамен 1 кг 300 гр 
есірткі заты, 5 дана смартфон, 2 дана 
қуаттағыш және 2 дана ойын картасы 
тәркіленді.

Біз бұл фактілерді жасырған жоқпыз 
және есептер бойынша ҚАЖ комитеті 
мен ІІМ-ге баяндадық. 

Осындай үздіксіз жүргізіліп жатқан 
бақылау-қадағалау жұмыстарының 
нәтижесінде ҚАЖ мекемелерінің ішкі 
аймағына белгісіз азаматтардың тый-
ым салынған заттарды лақтыруының 
32 дерегі орын алып, бақылау каме-
раларының жазбаларына сәйкес 17 
азамат құрықталды. Олардың екеуіне 
ҚР ҚК-нің 296-бабының 1-бөлігі және 
296-бабының 4-бөлігімен қылмыстық 
іс қозғалып, сотты болды. Қылмыс 
жасаған С.Асланов 4 жылға бас бос-
тандығынан, Д.Аубакиров 7 жылға бас 
бостандығынан айырылды. 6 қылмыс-
тық іс тергеуде жатыр, 9-ы бойынша 
қылмыстық істер тоқтатылған. 

Сондай-ақ, тыйым салынған зат-
тарды жеткізу барысында 15 дерек тір-
келіп, әкімшілік жауапкершілікке тарту 
бойынша 8 дерекке сай сот қаулысы 
шықты. 5 дерек соттың өндірісінде жа-
тыр, 2-еуі қысқартылған. Бұл бағытта 
жұмыстар күшейтіліп, бақылау-өткізу 
бекеттері, жеке кәсіпкерлер мен жау-
апкершілігі шектеулі серіктестіктердің 
мекемеге кіріп шығатын көліктері жіті 
тексерілуде. Айталық, №53, 54-мекеме-
лердің сыртқы аумағына, яғни, тыйым 
салынған заттарды лақтыруға ыңғайлы 
жерлерге 9 дана «Сергек» бейне бақы-
лау камерасын орнатып, іске қостық. 
Бұл бейнебақылау камераларындағы 
жазбалар тікелей Шымкент қалалық 
полиция департаментінің жедел басқа-
ру орталығына түседі. Бұдан өзге күн-
делікті бір қызметкер ҚАЖ мекеме-
лерінің сыртқы аумақтарын бақылап 
отыру үшін жедел-басқару орталығына 
тәуліктік кезекшілікке түсуде. Сонымен 

бірге, мекеме қызметкерлері тарапынан 
жаяу патрульдік кезекшілік те ұйым-
дастырылған. 

– Сотты болғандардың бас 
бостандығынан айыру орында-
рындағы құпия «көмбелерін» табу 
оңайға  түспейтін шығар. 
– Қылмыстық атқару мекемелерінде 

қолдануға тыйым салынған заттардың 
тізбесі жасалып, оны енгізбеудің бар-
лық жағдайы қарастырылған. Соған 
қарамастан тінту-тексеру шаралары 
кезінде мұндай заттарды табуға бола-
ды. Олардың ішінде жиі қолға түсетіні: 
шағын ұялы телефондар, кескіш және 
тескіш заттар. Сіріңке қорабындай ғана 
орынға телефонды жасыратын жерлер 
көп. Құпия орындарды еден астынан, 
желдеткіш қуыстарынан кездестіруге 
болады. Ал кейбір аса тапқырлық та-
нытатын сотталғандар құпия жәшіктер 
мен күнделікті қолданатын тұрмыстық 
заттарды осындай құпия «көмбеге» 
бейімдеп алады.

байқап, дер кезінде тосқауыл қойып 
отырады.  

– Аймақтағы пробация орта-
лықтарының жұмыстары тура-
лы айтып берсеңіз. 
– Өздеріңіз білесіздер, пробация 

орталықтарының мақсаты – бас бос-
тандығынан айыру орындарынан бо-
сатылған және пробация қызметінің 
есебінде тұрған тұлғаларға әлеумет-
тік-құқықтық, медициналық жәрдем, 
жұмысқа орналастыру, құжаттанды-
ру, зейнетақы және жәрдемақыларды 
рәсімдеуге байланысты түрлі көмектер 
көрсету болып табылады. Қазір Шым-
кент қаласы мен Түркістан облысы-
ның барлық аудандарында пробация 
орталықтары жұмыс істейді. Олармен 
бүгінгі күні 958 адам жұмысқа орналас-
тырылса, 1032 адамға түрлі медицина-
лық көмек көрсетілген, 8 адам кәсіптік 
оқу орындарында алған білімі бойынша 
жұмысқа орналастырылған. Басқа да 
оңалту көмектеріне 1300-ден аса адам 
ие болған. Ал, пәтер алу үшін 50 адам 
үй кезегіне қойылып отыр. 

Жалпы, біз әңгіме етіп отырған 
кезеңде пробация қызметінің есебінде 
тұрған тұлғалар арасында қайталанған 
қылмыстың саны 70-тен 119-ға, яғни 
49 дерекке немесе 58,8 пайызға өсіп 
отыр. Себебі, күнделікті Шымкент 
қаласы және Түркістан облысы ПД 
қылмыстар жөніндегі ақпараттар алы-
нып, тексерілуде. Нәтижесінде, қайта 
қылмыстық құқық бұзушылық жасау 
деректерін жасыруға жол берілмеуде. 

Сондай-ақ, өзімнің төрағалығым-
мен апта сайын өткізілетін жедел 
кеңестің күн тәртібінде облыс бой-
ынша қайта орын алған қылмыстар 
қаралады. Оған барлық қала, аудандық 
пробация қызметтерінің бастықтары 
бейнеконференц-байланыс режимінде 
қатысады.  Сонымен қатар, апта сайын 
қала аумағында, аудандарда пробация 
қызметінің есебінде тұрған азаматтар-
мен кездесулер өткізіп, жеке қабылдау 
жүргіземін. Олар бойынша да тиісті 
тапсырмалар беріліп, қадағалауға алы-
нады.

Осы жерде атап өтетін нәрсе – бас 
бостандығынан айыру орындарынан 
босатылғандар мен пробация қыз-
метінің есебінде тұрған адамдарды 
жұмысқа орналастыру үшін қала, аудан, 
ауыл округі әкімдіктері мен денсау-
лық сақтау орындарына, ауыл шаруа-
шылығы басқармаларына, жекелеген 
ұжымдар мен мекемелерге міндеттеп, 
квота белгілеу мәселесін жан-жақты 
дамытып, ұдайы назарда ұстап отыру 

лау мен қадағалау жұмыстарының 
тиісті дәрежеде жүргізілмеуінен орын 
алғанын атап айтуға тиіспіз. Себебі, 
54 қылмыс түнгі мезгілде, 34 қылмыс 
демалыс (мереке) күндері, 38-і жұмыс-
сыздармен, 39 қылмыс басқа мекемеден 
ауысып келген сотталғандар тарапынан 
жасалған. Осыған орай, 119 қылмыс 
бойынша қызметтік тергеулер жүр-
гізіліп, қорытындысына сай 55 қызмет-
кер тәртіптік шараға тартылды.  

Сонымен бірге, сот үкімімен тағай-
ындаған жазаны өтеу тәртіптері мен 
шарттарын қасақана бұзған сотталған-
дардың бас бостандығын шектеу жа-
засын бас бостандығынан айыруға 
ауыстыру, қоғамдық жұмысты қамаққа 
ауыстыру бойынша сотқа жалпы 278 
материал жолданып, сотта 164 матери-
ал қаралған. Оның ішінде 111 адам бас 
бостандығынан айыру орындарына, 1 
адамның қоғамдық жұмысы қамаққа 
ауыстырылды, қазір сот қарауында – 52 
материал жатыр. 

Үстіміздегі жылдың шілде айынан 
бастап заңмен және сотпен белгіленген 
жаза өтеу тәртібін бұзған сотталған-
дарға қатысты электрондық бақылау 
құралдарын (браслет) тағатын жағдай 
енгізілді. Мұндай құралдар 91 адамға 
кигізілген. Нәтижесінде, аталған аза-
маттар қылмыстық және өзге де құқық 
бұзушылықтарға жол берген жоқ.  

– Бас бостандығынан айы-
рылғандардың арыз-шағымдары 
қалай қаралады?
– Сотталғандарды қинау және азап-

тау фактілерінің алдын алу және бол-
дырмау мақсатында, мекеме әкімшілі-
гінің қатысуынсыз сотталғандардың 
өтініштері мен арыз-шағымдарын жол-
дау үшін ҚАЖ мекемелеріне жалпы 
18 дана электрондық терминал орна-
тылып, іске қосылған. Сонымен бірге, 
бас бостандығынан айырылғандардың 
отбасымен онлайн форматтағы кезде-
сулерін ұйымдастыру үшін 28 дана ком-
пьютер жеткізіліп, отбасылық онлайн 
кездесулер жүзеге асырылуда. 

– Бас бостандығынан айы-
рылғандарды тәрбиелейтін, бақы-
лау-өткізгіштік басқару жүйесі 
заманауи талаптарға сәйкес ке-
летін мекемелер салу мәселесі 
еліміздің әр аймағында жиі-жиі 
сөз болып, арнайы мәселе ретінде 
көтеріліп жататыны жасырын 
емес. Сіздерде қалай? 
– Қазақстан Үкі метінің «Түркістан 

облысын әлеуметтік-экономикалық 
дамытудың 2024 жылға дейінгі кешенді 
іс-шаралар жоспарында» Түркістан 
облысы бойынша Қылмыстық-атқару 
жүйесі департаментінің 500 орынға 
арналған тергеу изоляторы, 50 орынды 
арнайы мамандандырылған қабылдау 
мекемесінің құрылыстары енгізілген.

Түркістан облысы бойынша Қыл-
мыстық-атқару жүйесі департаментінің 
құрылысына Түркістан қаласының 
инфрақұрылымды тиімді аймақтан 
1,11га (Кадасторлық номері: №19-307-
160-439) жер телімі бөлініп, жобалық 
сметалық құжаттары әзірленіп, құны 1 
млрд 426 млн 834 мың теңге мемлекет-
тік сараптаманың (27.12.2019 жылғы 
ГЭ №19-0053/19) оң нәтижесі алынған.

Түркістан облысының аумағынан 
«BAZIS CONSTRUCTION» ЖШС-мен 
мемлекеттік-жекеменшілік серіктестік 
аясында «1500 орындық аралас ре-
жимді түзеу мекемесін» салу жұмыста-
ры жоспарланған. Қазіргі кезде «Bazis 
construction» ЖШС құрылыс жұмыста-
рына қажетті 30 га жер телімін сатып 
алу жұмыстарын жүргізуде. Оған қоса, 
«500 орындық тергеу изоляторының 
құрылысы» (болжамды құны 7млрд 
195млн теңге) және «50 орынды арнайы 
мамандандырылған қабылдау мекемесі 
құрылысы» (болжамды құны 1 млрд 
773,1 млн теңге) бойынша жобалық 
сметалық құжаттар әзірленіп, жер бөлу 
жұмыстары жүргізілуде.

– Уақыт тауып ой бөліскеніңіз-
ге рақмет!

Сейтхан ЗЕБЕРХАНҰЛЫ,
«Заң газеті»

Аяғын шалыс басқандар да біздің қоғамның ада-
мы. Етіңнен ет кесіп лақтырып тастамайсың 

ғой. Оны емдейсің, жазасың. «Тентегі мен телісін түзете 
алмаған ел ел емес» деген Мұхтар Әуеозовтің сөзі осын-
дайда қайта-қайта ойға оралады. Біз оларды тәрбиеледік, 
енді бауырға алуымыз керек. Өсетін елдің баласы осылай 
істейтініне менің сенімім мол.

Бірде осындай жоспарлы тінтулер 
кезінде арнайы құрылғының тілі кәдімгі 
қара сабынды көрсеткен. Оны кесіп, 
екіге бөлгенде ішінен көлемі өте шағын 
ұялы телефон шыққан. Биылғы жылы 
тыйым салынған заттарды өткізу әдісі 
жаңа сатыға көтерілгенін айтуымыз 
керек. Оны мына бір оқиғадан байқауға 
болады.

Қауіпсіздігі жоғары мекемелердің 
бірінде кәдімгі көзілдірікті сәлемдеме-
ге өткізбек болған. Арнайы аспаптар-
мен тексеру кезінде бұл көзілдірікке 
бейнебақылау құрылғысының орна-
тылғаны анықталған. Сотталғандар-
дың туыстары мен жақындары телефон 
ғана емес, кейде наркотикалық заттар-
ды өткізіп жіберуге әрекет жасайды. 
Ол үшін шампунь құтылары, тіс паста-
лары, конфет,  жаңа пісірілген еттің 
арасын пайдаланады. Алайда, тексеріп 
өткізу тобының қырағы көздері мұндай 
аса қауіпті саналатын заттарды жіті 

қажет. Атақты жазушымыз, сөз зергері 
Ғабит Мүсіреповтің мынадай бір сөзі 
есімнен кетпейді: «Мал баласын бауы-
рында өсіреді, ағаш біткен жапырағын 
ығына қарай жаяды, ұрығын ығына 
қарай төгеді. Ал, адам баласы қоғам-
ның шылауында өседі» дейді ол кісі. 
Сол айтқандай, аяғын шалыс басқандар 
да біздің қоғамның адамы. Етіңнен 
ет кесіп лақтырып тастамайсың ғой. 
Оны емдейсің, жазасың. «Тентегі мен 
телісін түзете алмаған ел ел емес» деген 
Мұхтар Әуеозовтің сөзі осындайда қай-
та-қайта ойға оралады. Біз оларды тәр-
биеледік, енді бауырға алуымыз керек. 
Өсетін елдің баласы осылай істейтініне 
менің сенімім мол.  

– Өзіңіз жоғарыда атап өткен 
қылмыстың өсу себептері нендей 
жағдайларға байланысты? 
– Бұл, біріншіден, пробация қыз-

метінің қызметкерлері тарапынан бақы-
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ЕҢБЕК ҚҰҚЫҒЫ ҚАЛПЫНА 
КЕЛТІРІЛДІ

Конституцияда әркімнің 
еңбек бостандығына, қызмет 
пен кәсіп түрін еркін таңдау-
ға, қауіпсіздік пен гигиена 
талаптарына жауап беретін 
еңбек жағдайларына, қан-
дай да бір кемсітусіз еңбегі 
үшін сыйақы алуға құқығы 
бар екендігі көрсетілген.

Еңбек – адам мен қоғамның өмірі 
мен қажеттіліктерін қанағаттандыру 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы са-
ясатты жүргізу өте маңызды және 
мемлекеттің нарықтық экономикасына, 
әлеуетіне тидіретін зияны орасан зор. 
Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерін азайтуға, қоғамның мем-
лекеттік органдар қызметінің сапасын 
көтеріп, халықтың  сенімін арттыруға 
бағытталған құқықтық, әкімшілік және 
ұйымдастырушылық шаралар да осы 
жемқорлықтың жолын кесудің алғашқы 
қадамдары. Сыбайлас жемқорлықтың 
көріністерін жою мақсатында заңна-
малық актілер қабылданды. Рұқсаттар 
мен мемлекеттік қызметтердің алынуын 
жеңілдету үшін электронды үкімет пен 
электронды сандық қолтаңба, «бір тере-
зе» қағидаты енгізілді.

Аталған шараларды жүзеге асыру 
үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимылдың негізгі қағидаттарын атап 
өту қажет, яғни заң, адам мен азамат-
тың құқықтарын, бостандықтары мен 
заңды мүдделерін қорғау басымдығы, 
жариялылық пен ашықтық, мемлекет 
пен азаматтық қоғамның өзара іс-қи-
мыл жасауы, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл шараларын жүйелі 
және кешенді пайдалану, сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу шараларын 
қолдану, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимылға жәрдем көрсететін адамдар-
ды көтермелеу іс шаралары өз нәтиже-
лерін береді.

Әрине, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетті қалыптастырмай, 
біздің бұл дертпен күрес нәтижесіз 
бола береді. Себебі, сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің 
қоғамда сыбайлас жемқорлыққа төз-
беушілікті көрсететін құндылықтар 
жүйесін сақтау және нығайту бойынша 
өз құзыреті шегінде жүзеге асыра-
тын қызмет болмаған жағдайда, бұл 
құқықбұзушылықтар әрі қарай жалғаса 
бермек. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы заңға сәйкес, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы білім беру 
– тұлғаның адамгершілік, зияткерлік, 
мәдени тұрғыдан дамуы және сыбайлас 
жемқорлықты қабылдамаудағы белсен-
ді азаматтық ұстанымын қалыптастыру 
мақсатында жүзеге асырылатын, тәр-
биелеу мен оқытудың үздіксіз процесі. 
Ақпараттық және ұйымдастырушылық 
қызмет бұқаралық ақпарат құралда-

рында түсіндіру жұмыстарын жүргізу, 
әлеуметтік маңызды іс-шараларды, 
ҚР заңнамасына сәйкес мемлекеттік 
әлеуметтік тапсырысты және ҚР заңна-
масында көзделген өзге де шараларды 
ұйымдастыру арқылы іске асырылады. 
Қазақстанның сот жүйесіндегі сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агент-
тігі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін 
ескере отырып, жүйелік мониторингті 
жүзеге асырып, осы бағыттағы жұмы-
старды талдаумен айналысады. Сыбай-
лас жемқорлықпен күрестің өзектілігі 
оның жан-жақты болуына байланысты. 
Шоғырландырылған күш-жігер мем-
лекетке ғана емес, бүкіл азаматтық 
қоғамға қажет.

Заңға сәйкес жеке тұлғалар, қоғам-
дық бірлестіктер және өзге де заңды 
тұлғалар сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл кезінде мынадай шаралар 
қолданады: өздеріне мәлім болған сы-
байлас жемқорлық құқықбұзушылық 
жасау фактілері туралы ҚР заңнамасын-
да белгіленген тәртіппен хабарлайды; 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи-
мыл мәселелері бойынша заңнама мен 
құқық қолдану практикасын жетілдіру 
жөнінде ұсыныстар енгізеді; сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыруға қатысады; сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимылды басқа 
да субъектілерімен және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 
уәкілетті органмен өзара жүзеге асыра-
ды; мемлекеттік органдардан сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 
қызмет туралы ақпаратты ҚР заңнама-
сында белгіленген тәртіппен сұратады 
және алады; сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша 
зерттеулер, оның ішінде ғылыми және 
әлеуметтік зерттеулер жүргізеді; бұқа-
ралық ақпарат құралдарында түсіндіру 
жұмыстарын жүргізеді және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәсе-
лелері бойынша әлеуметтік маңызды 
іс-шаралар ұйымдастырады.

Б.БИСАКАЕВА,
Батыс Қазақстан облыстық 
қылмыстық істер жөніндегі 

мамандандырылған ауданаралық 
сотының бас маманы-сот
 отырысының хатшысы  

ІНДЕТ 

ОРТАҚ КҮРЕС 
ЖЕМҚОРЛЫҚТЫ 

ЖЕҢЕДІ

ШАҒЫМ ҚАНАҒАТТАНДЫРЫЛДЫ

ЕҢБЕК ДАУЫ

Талап қоюшының апелляциялық шағымы негізінде істі 
Қызылорда облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі 
сот алқасы қарады.

Талап қоюшы өз талабында колледжге 2003 жылы 
жұмысқа қабылданып, осы уақытқа дейін «Балық өнім-
дерін өңдеу» тобына өндірістік оқу шебері болып қызмет 
атқарғанын, 2021 жылдан бастап жан басына шаққандағы 
қаржыландыру бойынша колледждегі оқушылар санына 
орай колледжге мемлекеттік тапсырыс арқылы бөлінген 
қаржымен төлем жүргізілгенін, жыл соңына қарай жалақы 
қорына қаржының жетіспеушілігінің алдын алу мақсатында 
педагог қызметкерлерінің диплом бойынша алған маман-
дықтарының атқаратын лауазымына сәйкес емес қызметкер-
лерді жұмыстан шығарғанын көрсетіп, өзінің «Консервілер 
және тағам концентраттары технологиясы» мамандығының 
«Балық өнімдерін өңдеуге» қатысы бар екенін алға тартып, 
заңсыз жұмыстан шығарылғандығын айтқан.

Сот алқасы істі қарау барысында  талап қоюшының 
«Балық өнімдерін өңдеу» тобының өндірістік оқу шебері 
қызметін 19 жыл атқарғанын, «Консервілер және тағам кон-
центраттары технологиясы» мамандығы бойынша жоғары 
білімі барын, балық өнімдерін өңдеу курстарынан өткенін, 
облыстық білім басқармасының аттестаттау комиссиясы-
ның 2017 жылғы шешімімен өндірістік оқу шеберінің бірін-
ші біліктілік санатын алғанын, берілген кәсіптік қызметке 

қойылатын талаптарға сәйкес екенін, «Алтын алқа» иегері, 
үш баласының денсаулықтарына байланысты «Д» есепте 
тұратынын анықтады.

ҚР Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шіл-
дедегі «Педагог лауазымдарының үлгілік біліктілік сипат-
тамаларын бекіту туралы» №338 бұйрығының 17-парагра-
фындағы 306-тармағына сай техникалық және кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім берудің өндірістік оқыту шеберінің 
біліктілігіне қойылатын талаптарына сәйкес тиісті бейін 
бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім, жұмыс өтіліне талап қойылмайды және біліктілігінің 
жоғары деңгейі болған кезде педагог-шебердің мамандығы 
бойынша жұмыс өтілі – 5 жыл.

Осы негізде апелляциялық саты соты талап қоюшы 
тарапының апелляциялық шағымды қолдаған, жауапкер 
тарапының сот шешімін өзгеріссіз, апелляциялық шағымды 
қанағаттандырусыз қалдыруды сұраған түсініктемелерін 
тыңдап, істегі дәлелдемелерді зерттеп, апелляциялық 
шағымның уәждерін талқылап, заң нормаларын дұрыс қол-
данбағандықтан бірінші саты сотының шешімінің күшін 
жойып, апелляциялық шағымды толық қанағаттандырды.

Қызылорда облыстық сотының 
баспасөз қызметі 

Талап қоюшы С. жауапкер «Арал индустриалды-техникалық колледжі» КМҚК-на жұмыс берушінің 
бастамасымен еңбек шартын тоқтату туралы бұйрығының күшін жойып, бұрынғы жұмыс орнына қайта 
орналастыруды сұраған. Одан бөлек, лажсыз бос жүрген күндеріне орташа айлық жалақы өндіру және 
зерделеу комиссиясының хаттамалық шешімін заңға қайшы деп танып, заңды күшін жою туралы талап 
қоюы бірінші саты сотының шешімімен қанағаттандырудан бас тартылған.

Елімізде соңғы жылдары батыстық үлгідегі 
гендерлік саясат өріс алып, әйел құқығының 
қоғамдағы рөлі айқындала бастады. Қазір 
ғылым, білім, техника дамыған,  сауаттылық 
заман. Осының нәтижесінде билік тізгінін 
ұстаған әйел қауымының саны артуда, ол 
жағдайды кім болмаса да мойындайды. Қазіргі таңда бюджеттерді 
және әлеуметтік-экономикалық дамудың мемлекеттік бағдарлама-
сын дайындау үрдістерінде гендерлік көзқарасты енгізу қолға алынып 
жатыр. 

ГЕНДЕР

ӘЙЕЛ ТЕҢДІГІ –
ЗАЙЫРЛЫ ҚОҒАМ
ӨЛШЕМІ

Гендер мәселесіне жан-жақты қа-
рау керек. Көпшілік қауым гендерлік 
саясатты әйел затын ер азаматқа ай-
налдыру деп түсінеді. Гендерлік саясат 
дегеніміз – әйелдерді ер адамдар-
мен тең дәрежеде билікке тарту, адам 
құқығының теңдігіне көз жеткізу, ана 
мен балаға айрықша әлеуметтік жағдай 
жасау, отбасындағы зорлық-зомбылық 
сияқты мәселелерді шешу. 

Біздің елдің гендерлік теңдік мәсе-
лесіндегі әрекетін 1994 жылы Прези-
дент жанындағы Адам құқығы жөнін-
дегі комиссияның құрылған кезінен 

бастап көрсетуге болады. 1995 жылы 
қазақ елінде Қазақстан әйелдерінің 
бірінші форумы өтті. 1998 жылы Қа-
зақстан әйелдерінің екінші форумы 
өтті. Қазақстан БҰҰ-ның әйелдерге 
қатысты кемсітушіліктердің барлық 
түрін жою туралы конвенциясына қо-
сылды. БҰҰ-ның «Әйелдердің саяси 
құқығы туралы» және «Тұрмыстағы 
әйелдердің азаматтығы туралы» кон-
венцияларын ратификациялады. 2005 
жылы бекітілген «ҚР 2006–2016 жыл-
дарға арналған гендерлік теңдік стра-
тегиясы» гендерлік саясатты жүргізу-

үшін қажетті материалдық, рухани 
және басқа құндылықтарды құруға 
бағытталған адамның қызметі.

Қызметкерді еңбек ету мүмкіндігі-
нен заңсыз айыру оның еңбек бостан-
дығына конституциялық субъективті 
құқықтарын бұзу болып табылады.

Бұзылған еңбек дауларын қалпына 
келтіру мақсатында Қорғалжын аудан-
дық соты Ақмола облысы Қорғалжын 
ауданының әкіміне азаматша И. заңсыз 
жұмыстан босатылған барлық уақыты 
үшін жалақы өндіріп, бұрынғы лауа-
зымына орналастыру және алдын ала 
хабарламаны заңсыз деп тану туралы 
талап қоюы бойынша азаматтық істі 
қарады. 

Азаматша И. талабында 2022 жыл-

дың 4 сәуірінде Қорғалжын ауданы 
әкімінің өкімі негізінде, әкім аппа-
ратының құжаттамалық қамтамасыз 
ету бөлімінің басшысы лауазымынан 
штаттың қысқартылуы негізінде қыз-
метінен босатылғандығын,  бұл әкімнің 
шығарған өкімімен келіспей Уәкілетті 
органға шағымданғандығын жазады. 
Тексеру нәтижесінде Мемлекеттік 
қыз мет істері жөніндегі департамент 
әкімнің еңбек заңнамасын өрескел 
бұзғандығын анықтағандықтан, шыға-
рылған өкімді заңсыз деп тануға жата-

тындығы туралы және  бір ай мерзім 
ішінде күшін жоюды орындау туралы 
нұсқама берілгендігі айтылады. 

Талаптың сот отырысында қара-
луы кезінде әкімнің өкілі бұл талапты  
мойындамай бас тартуды өтінген. 
Алайда, сот Қорғалжын ауданының 
әкімі еңбек заңнамасын, Мемлекеттік 
қызмет туралы заңның талаптарын 
бұзғандығы жөнінде  азаматша И. 
заңмен белгіленген құқықтарының 
өрескел түрде бұзылғандығының  
дәлелін тапқан.

Сонымен қатар, сот әкімдік тара-
пынан алдын ала хабарлама қолдан 
жасалғандығын анықтады, бұл факт 
сот-қолжазба сараптамасының қоры-
тындысымен расталды.

Та л а п  қ о ю ш ы н ы ң  т а л а б ы н 
Қорғалжын аудандық соты 2022 
жылғы 11 қазандағы өз шешімімен қа-
нағаттандырып, бұрынғы лауазымын 
қалпына келтіріп, заңсыз жұмыстан 
босатылған кезеңі үшін жалақы өн-
дірді.

Осылайша талапкер азаматша И.-
дың бұзылған еңбек құқықтары сотпен 
толықтай қалпына келтірілді. 

Шешім заңды күшіне енбеген.

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

Б.ИЗАХМЕТОВ, 
Қорғалжын  аудандық 

сотының кеңсе меңгерушісі

Мемлекеттік қызметке алғаш рет қабылданушылар мен мемлекеттік 
қызметте бұрын жұмыс істеп қайта қабылданатындар жалпы конкурстан 
өту арқылы қызметке орналасады. 

Бұл қызметке 18 жастан асқан, біліктілік талаптарына сәйкес арнайы және жоға-
ры білімі бар, мемлекеттік қызметтің «Б» корпусына орналасуға ҚР заңнамалары 
мен мемлекеттік тілінен тестілеуден өткенін растайтын арнайы сертификаты бар, 
денсаулығы жарамды азаматтар қабылданады. Жалпы, мемлекеттік қызметке орна-
ласу арнайы ережелермен бекітілген заңнамалық тәртіппен өтеді.  ҚР Мемлекеттік 
қызмет істері агенттігінің ресми сайтында мемлекеттік органдардың бос лауазым 
орындары үшін конкурс жарияланады. Конкурс жарияланған күннен бастап 7 
жұмыс күні ішінде үміткер азаматтардан жоғарыда айтып өткен құжаттар тізімін 
қабылдайды. Құжат қабылдау аяқталған соң 3 жұмыс күні ішінде конкурстық ко-
миссия құжаттарды тексеруден өткізіп, әңгімелесу кезеңіне жібереді. Әңгімелесуге 
жіберілген үміткердің аты-жөні аталған мемлекеттік органның ресми сайтында 
хабарланады. Кадр бөлімі қызметкерлерге телефон арқылы да хабарлауы мүмкін. 
Сонымен, әңгімелесу кезеңі дәл айтылған күні мен уақытында басталады. Конкурс 
комиссиясы тиісті мемлекеттік органның және басқа да мемлекеттік органдардың 
арнайы мамандарынан жасақталған комиссия мүшелерінен тұрады. Әңгімелесу 
кезеңінде үміткерлерге тиісті мемлекеттік органның саласы бойынша конкурс 
комиссиясымен бекітілген арнайы сұрақтар қойылады. Үміткерлер қойылған 
сұрақтарға мүдірмей толық жауап бергеніне байланысты бағаланады. Әңгімелесу 
кезеңінде дыбыс-бейне жазу құрылғыларына үміткерлердің жауабы жазылып оты-
рады. Конкурс комиссиясының шешімі қабылданғаннан кейін 1 жұмыс күні ішінде 
мемлекеттік органның интернет-ресурсында конкурс комиссиясының шешімі ор-
наластырылады.

Конкурс комиссиясының хатшысы әңгімелесуден тиісті деңгейде өткен канди-
даттарға конкурс нәтижесі туралы, конкурс комиссиясы шешім шығарған күннен 
бастап екі жұмыс күн ішінде хабарлайды.

А.ИКЛАСОВА,
Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің 

әкімшілік-құқықтық бөлімінің бас маманы

дің жөн-жобасын көрсеткен маңызды 
құжатқа айналды. Осы құжатта шешім 
қабылдау деңгейіндегі әйелдердің 
үлесін 30 пайызға жеткізу көзделген. 

Қазіргі уақытта қазақ елі гендерлік 
саясат теңдігі бойынша 134 мемлекет-
тің арасында 41-орында тұр. Бұл ТМД 
көлемінде алғашқылардың санатын-
дамыз дегенді білдіреді. Бүгінгі таңда 
әйел қауымы билік басында ер азамат-
тармен қатар жұмыс істеп жүргенін 
көрсетеді.

Ә.ЖУНТАЕВА,
Шахтинск қаласының 

әкімшілік құқық бұзушылықтар 
жөніндегі мамандандырылған  

сотының бас маманы-сот 
отырысының хатшысы 
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ

БІЛГЕН ЖӨН

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕ 
ҚАЛАЙ ОРНАЛАСУҒА БОЛАДЫ?

Сыбайлас жемқорлық – ғасыр дерті. ҚР Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев: «Өкінішке қарай, сыбайлас жемқорлық қазіргі таңда біздің 
қоғамның ауыр дерті болып отыр. Сыбайлас жемқорлық мемлекеттердің 
көпшілігінде бар. Қазақстан да одан сырт қалған жоқ. Онымен қалай 
күресіп жатыр немесе қалай әшкерелеп отыр – ол басқа мәселе», – деп, 
атап өтті. Яғни, бұл мәселе тек біздің мемлекетте ғана емес, ол барлық 
әлемді қамтыған ауқымды зауал, кесапат. 
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ТАРАТУ

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

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. 

ЖК «Best Agency», мекенжайы: Алматы қ., 
Абылай хан даң., 60, Мақатаев көш.қиылысы, 
209 кеңсе. Тел/Whatsapp 8 707 280 09 12.

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

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

8(702)839-90-86.

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-43-43, 

 

8 (708) 929-98-74 

E-maіl: 

zanreklama@maіl.ru

zanreklama.kz

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

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА), ди-
ректоры Кривилова Татьяна Ивановна. Шым-
кент 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

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

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

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

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

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Баспасөз — 2023

Құрметті оқырман!
«Заң газеті» және «Юридическая газета», «Заң», «Фе-
мида» басы лым дарына жазылу жалғасып жатқанын естеріңізге 
салғымыз келеді. 

Төл басылым да рыңыздан қол үзіп қалмаңыздар!

жеке тұлғалар үшін – 65921, 
ҚАЛАЛАРҒА:
6 АЙЛЫҚ БАҒАСЫ – 4284,66 ТЕҢГЕ, 1 ЖЫЛДЫҚ БАҒАСЫ – 8569,32 ТЕҢГЕ
ОБЛЫСТАРҒА:
6 АЙЛЫҚ БАҒАСЫ – 4506,06 ТЕҢГЕ, 1 ЖЫЛДЫҚ БАҒАСЫ – 9012,12 ТЕҢГЕ

заңды тұлғалар үшін – 15921
ҚАЛАЛАРҒА:
6 АЙЛЫҚ БАҒАСЫ – 5184,66 ТЕҢГЕ , 1 ЖЫЛДЫҚ БАҒАСЫ – 10369,32 ТЕҢГЕ
ОБЛЫСТАРҒА: 
6 АЙЛЫҚ БАҒАСЫ – 5406,06 ТЕҢГЕ, 1 ЖЫЛДЫҚ БАҒАСЫ – 10812,12 ТЕҢГЕ

«Заң газеті» 

Жазылу индекстері:

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.

zanreklama@mail.ru

2. «СПК Есик селекция» ауыл шаруашылығы өндірістік 
кооперативі (БСН 211040016775) өзінің таратылғаны туралы 
хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 
2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан, 
Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Ақши ауылы, Қанапия 
Құсайын көшесі, 4 үй, тел.: +77771771209.

3.  «Нұр-Серік–77» ЖШС, БСН 210340013005,  өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап 2 (екі) ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: Түркістан облысы, Отырар ауданы, Балтакөл а/о, 
Аккөл ауылы, Құрманәлі Азаматов көшесі, 46 үй, тел.: +7 (776) 264-
06-06.

4. «SN БАЙТЕРЕК – 2030» ЖШС, БСН 190740017742, өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: ҚР, 100300, Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, Абай 
көшесі, 10 үй, 43 пәтер. Тел.: +77079836970.

5. «Dimash-E» ЖШС, БСН 220640011051, Түркістан облысы, 
Жетісай ауданы, Ш.Ділдәбеков а/о, Кемер ауылы, Бағбан көшесі, 
2 үй, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Шағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: Түркістан облысы, Шардара қаласы, 1 
шағынаудан, Сапарбаев көшесі, 19/1. Тел.: 87078087097.

САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ

САНАЛЫ  ҰРПАҚ САПАЛЫ  ЕЛДІ 
ҚАЛЫПТАСТЫРАДЫ

Қазіргі таңда  бұл жобадан біздің 
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлт-
тық универститеті де қалыс қалып 
отыр ған жоқ. Оқу орнында көптеген 
іс-шаралар, спорттық үйірмелер 
ұйымдастырылуда. Университетте 
елдің атын шетелге танытып жүрген 
спортшылар жетерлік.  

Жалпы салауатты өмір салты адам 
өмірінің көптеген факторларына 
негізделген: отбасы, білім, жұмыс, 
демалыс. Демек, жастардың салауат-
ты өмір салтын қалыптастыруға 
бағытталған іс-шаралар, атап айт-
қанда, салауатты өмір салтын ұста-
нуға мотивацияны қалыптастыруды; 
жаман әдеттерді жоюды; қозғалыс 
белсенділігі мен дұрыс тамақтануды 
ұйымдастырудың барлық нысандары-
ның сауықтыру бағытын қамтамасыз 
етуді және т. б. қамтиды. Жеке тұлға-
ның әлеуетін ашуға ықпал ететін өмір 
болашақта жасөспірімнің тағдырына 
байланысты.

Денсаулық жағдайының көрсет-
кіштерінің төмендеуіне байланысты 
қазіргі кезде адамдар салауатты өмір 
салтын ұстану, денсаулық деңгейін 
арттыруда жеке белсенділік туралы 
хабардар болу қажет. Бірақ бірнеше 
ұрпақ қалыптастырған стереотиптер 
мен әдеттер бұған сәйкес келмейді. 

Көптеген адамдар, өкінішке қарай, 
күнделікті өмірде салауатты өмір 
салтын ұстанбайды.

Әрбір елде оның әлеуметтік-эко-
номикалық және ұлттық-этникалық 
ерекшеліктерін ескере отырып, са-
лауатты өмір салтын қалыптастыру, 
сондай-ақ, оның қызметін бақылау 
жүйесінің инфрақұрылымы әзірле-
неді және құрылады.  Жастардың 
салауатты өмір салтын қалыптастыру 
бағытында қоғамның айқын және 
жасырын іс-шараларының қазіргі 
заманғы жүйесі үш деңгейде дамиды 
және іске асырылады:

– әлеуметтік-бұқаралық ақпарат 
құралдарымен салауатты өмір салтын 
насихаттау, денсаулық сақтау, білім 
беру, мәдениет, халықты әлеуметтік 
қорғау мекемелерімен, жасөспірім-
дер-жастар клубтарымен, қоғамдық 
бірлестіктермен және т. б. білім беру 
және ақпараттық-ағарту жұмыстарын 
жүргізу.;

– инфрақұрылымдық – тыныс-тір-
шіліктің негізгі салаларында са-
лауатты өмір салтын жүргізу үшін 
жағдайлар жасау (бос уақыттың, ма-
териалдық құралдардың болуы), дене 
шынықтыру-спорт ұйымдары мен 
демалыс мекемелерінің, профилак-
тикалық ұйымдардың (медициналық 

Сот ісін жүргізу процесінде 
ақпараттық технологиялар енгізу 
туралы міндеттерді орындау мақ-
сатында  ҚР  Жоғарғы Соты «Сот 
кабинеті» электронды форматын 
әзірлеп, көптеген жұмыстар атқа-
рылып келе жатқаны баршамызға 
ортақ.  
Жалпылай айтқанда, бұл Қазақстан  

соттарының электрондық нысандағы 
қыз меттеріне қол жеткізудің бірыңғай 
терезесі. Сервис азаматтық және қыл-
мыс тық істер бойынша электрондық 
арыз дарды, өтініштер мен шағымдарды 
беруге арналған. Осы шарттың талапта-
рын қабылдаған, сот кеңсесінде тіркел-
ген және сот істері мен материалдары 
бойынша сұрау салу,  жіберу және ақпа-
рат алу үшін  кез келген жеке немесе 
заңды тұлға «Сот кабинетінің» пайдала-
нушысы бола алады. 

Қазақстанның сот жүйесі сот ісін 
жүргізудің тиімділігі мен қолжетімділі-
гін қамтамасыз етуде атқарған маңызды 
қадамдарының бірі осы «Сот кабинеті» 
электронды жобасын енгізу болды деп 
айтуға болады. Бұл жүйенің көмегімен 
барлық азамат, оның өкілі немесе ад-
вокат интернет арқылы үйінен немесе 
кеңсесінен шықпай-ақ, өзіне ыңғайлы 
кез келген уақытта әділет органдары-
на жүгіне алады. Осы сервис арқылы 
сіз сотқа апелляциялық шағым, жеке 
шағым, сот актісін қадағалау тәртібімен 
қайта қарау туралы өтініш, сот актісін 
жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша 
қайта қарау туралы өтініш, сот актісін 
қайта қарау туралы өтініш. сот актісі, 
орындалмаған шешімнің күшін жою, сот 
бұйрығының күшін жою туралы арыз 
және т.б. бере аласыз.

ҚР Жоғарғы Сотының интернет-ре-
сурсының «Сот кабинетi» электрондық 
ақпараттық сервисiн пайдалана оты-
рып, сотқа электрондық құжаттарды 
беру тәртiбi Қазақстан заңнамасына 
сәйкес әзiрленедi. Осылайша, «Сот ка-
бинетінің» қызметтерін пайдалану үшін 
электронды цифрлық қолтаңбаны (ҰКО 
ЭЦҚ) алу және «Сот кабинетінде» тіркеу 
рәсімінен өту қажет.«Сот кабинеті» қыз-
метіне кіру ЖСН немесе БСН, сонымен 
қатар пароль арқылы жүзеге асырылады. 
Ал бұл сервистің қызметтерін пайдалану 

шарттары өте қарапайым. Сот процесіне 
қатысушыға ҚР Ұлттық куәландыру 
орталығынан электрондық цифрлық 
қолтаңба алып, «Сот кабинетінде» стан-
дартты тіркеу рәсімінен өту жеткілікті. 
Тіркелу сәтті өткеннен кейін тұлға «Сот 
кабинетінің» негізгі бетіне оралу арқылы 
жүйеге кіріп, қажетті қызметті таңдай 
алады. Жаңа сервис процеске қатысушы-
лардың іс материалдарымен танысу 
бойынша процессуалдық құқықтарын 
жүзеге асыруын айтарлықтай жеңілдету, 
сот құжаттарын зерделеуге кететін уақыт 
пен шығынды қысқарту мақсатында 
әзірленгенін айта кеткен жөн. Электрон-
дық сервис аясында қатысушыларға 
сот құжаттарына онлайн режимде қол 
жеткізу, істің барысын толық бақылау 
мүмкіндігі қарастырылған, бұл сот про-
цесінің ашықтығының артқанын көрсе-
теді. Бұл ретте пайдаланушыларға сот 
актісін басып шығаруға, сондай-ақ, істің 
тарихымен танысуға мүмкіндік беріледі. 
Сервисте электронды сот құжаттарын 
көруге, сақтауға және жүктеп алуға 
болады, бұл өз кезегінде өте ыңғайлы. 
Электрондық сот төрелігін одан әрі да-
мыту шеңберінде Жоғарғы Сот жанын-
дағы Соттардың қызметін қамтамасыз 
ету департаменті пайдаланушылар үшін 
электрондық сот құжаттарының, оның 
ішінде сот актілерінің заңдылығын тек-
серу сервисін іске қосқан еді, ол QR код 
арқылы құжаттардың сенімді болаты-
нына көз жеткізу. Бұл өз кезегінде бізді 
қуантпай қоймайды. Ақпараттық сервис 
азаматтар мен ұйымдардың әділет орган-
дарымен электрондық өзара іс-қимылын 
оңтайландырады және жетілдіреді. 
Бюрократиялық кедергілерді азайтумен 
қатар, сот жүйесі қызметкерлерінің 
азаматтармен байланысы барынша 
азайтылды, бұл сыбайлас жемқорлыққа 
бейімділіктің төмендеуіне ықпал етеді, 
азаматтардың уақыты мен қаржысын 
үнемдейді. Қазіргі  онлайн  заманда бұн-
дай сервистер адамдардың өмірін едәуір 
жеңілдетеді.

Қарлығаш СЕРІКБЕК,
Түркістан қалалық 

мамандандырылған тергеу 
сотының жетекші маманы 

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ

САНДЫҚ ЖҮЙЕ

СЕРВИС ЖҰМЫСТЫ 
ЖЕҢІЛДЕТТІ

Қазіргі уақытта қоғам тез өзгереді  және бұл өзгерістер адамдар-
дың салауатты өмір салтында айқын із қалдырады, оны өздеріне 
бейімдейді. Қоғамның өміріне теріс әсер ететін факторлармен қатар, 
елдің жарқын болашағы үшін маңызды проблемаға айналған жаңа-
лары пайда болады. Бұл факторларға ең сезімтал санат – жас ұрпақ. 
Осы ретте «Салауатты өмір салты» атты жоба өмірге келді. Ол елдің 
жарқын болашағы үшін өскелең ұрпақ арасында салауатты өмір 
салтын насихаттау мақсатында құрылған. Салауатты өмір салтын 
ұстанатын азаматтарымыздан мықты ұрпақ қалыптасады, мықты ұр-
пақ мықты елді құрады. Еліміздің ертеңі – жастар.

6.  «АГРОТРЭЙД ЭНД ПРОДАКС» ЖШС-нің жалғыз 
қатысушысы, БСН 010340008007 (Алматы қаласы, Абай даңғылы, 
52 үй, 202-кеңсе), «АГРОТРЭЙД ЭНД ПРОДАКС» ЖШС-н 
тарату туралы шешім қабылдады. Талап-шағымдар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: Алматы қаласы, Абай даңғылы, 52 үй, 202 пәтер 
(кеңсе). Тел.: 87075779708.  

7. «Өрлеу-Іскер» мүгедектер қоғамы қоғамдық бірлестігі, БСН 
180140019049, өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде 
мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан, Шымкент қаласы, Абай 
ауданы, «Самал-3» шағынауданы, 2894 үй, индекс 160024. Тел.: 
87471082130.

8. «Aktas Operating Company» ЖШС ұйымы филиалы, БСН 
060841021156, Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе 
ауылы, Қарашоқы көшесі, 4, өзінің жойылғандығы туралы 
хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 
екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Ақтау қаласы, 
19-20-22. Тел.: 87017298442.

9. «Меркурий Retail» ЖШС-нің Қарағанды филиалы (БСН 
180641035511) өзінің ерікті түрде таратылатыны туралы хабарлайды. 
Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай 
мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Атырау облысы, 
Атырау қаласы, Оңтүстік өндірістік аймағы, құрылыс 17А.

ЖАРНАМА

профилактика, қалпына келтіру ме-
дицинасы және оңалту орталықтары) 
желісін дамыту, экологиялық бақылау 
жүргізу; білім беру, Медициналық 
және басқа да мекемелерді, ұйымдар-
ды қажетті жабдықпен және т. б.;

– жеке – жас жігіттің құндылық 
бағдарларының жүйесін қалыпта-
стыру, оның өмірінің тұрмыстық 
жағдайын стандарттау. Жас адам 

үшін денсаулық маңыз ды. Жастар-
дың ерекше әлеуметтік мәртебесі, 
оқу және еңбек қызметінің, тұр-
мысы мен өмір салтының ерекше 
жағдайлары оларды халық тың бар-
лық санаттарынан ерекшелендіреді 
және бұл топты әлеуметтік тұрғыдан 
өте осал етеді, жастар қоғамдық 
өмірдің жағымсыз факторларына жиі 
ұшырайды. Сондықтан жастардың 
денсаулығын сақтауға және нығай-
туға бағытталған күш-жігер ұзақ 
мерзімді табысқа жете алмайды және 
жастардың денсаулығын басқарудың 
оңтайлы жолдарын үздіксіз іздеуді 
қажет етеді. Осыған байланысты 
әлеу меттік, техногендік, экология-
лық, психологиялық, саяси, әскери 
және жас ерекшеліктеріне байланыс-
ты жастардың салауатты өмір салты 
мәселелері өзекті болып отыр. 

Э.ҚАЛЫМБЕТОВА, 
әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дің Философия және 
саясаттану факультеті, жалпы 
және қолданбалы психология 

кафедрасының доценті;
А.КАИПОВА, 

әл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық университетінің 1 курс 

магистранты 



№95 (3523) 
29 қараша 2022

zangazet@mail.ru8

Редакторлар кеңесінің төрағасы – директор
Досымбек ӨТЕҒАЛИЕВ

РЕДАКЦИЯНЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ: 

050012, Алматы қаласы, 
Х.Досмұхамедұлы көшесi 
68 «б»-үй.
Қабылдау бөлмесi: 
292-43-43, 8 708 929 9874, zangazet.kz 
E-mail: zanreklamaastana@mail.ru
«Заң газеті» аптасына 2 рет –  
сейсенбі, жұма күндері жарық көреді.
Жеке таралым 5527 дана
Апталық таралым 11 054 дана

Тапсырыс №174  Индекс 65921

Газет Қазақстан Республикасы бойынша 
таралады

Меншiк иесi: 
«ЗАҢ» МЕДИА-КОРПОРА ЦИЯ» 

ЖАУАПКЕРШIЛIГI ШЕКТЕУЛI СЕРIКТЕСТIГI

МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: Газетіміздің электронды нұсқасын ZANMEDIA.KZ сайтынан 
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Газет бетiндегi жарияланым дардың пози циясы мен фактi лерi үшiн 
редакция жауап бермейдi.

Жарнама мен хабарландырулардың маз мұнына жарнама берушi 
жауап ты. Жарнама берушi нiң жiберген қа телiгiне байланысты та-
лап-тiлектер хабарландыру жарияланған күн нен бастап екi ай мерзiм 
iшiнде қа былданады. 

Газеттi есепке қою туралы №16297-Г куәлiктi 2017 жылғы 12 қаңтар-
да Қазақстан Респуб лика сының Ақпарат және коммуникация министрлiгi 
берген. 

Газеттiң терiмi мен бет қаттау жұ мыс тары «Заң» Медиа-корпорация» 
ЖШС компьютерлiк орта лығында жа салды. Алматы облысы, Iле ауданы, 
Өтеген батыр ауылы, Сейфуллин кө шесi, 2«б», «Принт плюс» ЖШС 
баспаханасында басылып шығарылды. Тел.: факс. 8 (727) 51-78-27,  
8 (727) 51-78-31

Астана  Айша Құрманғали
 8 707 851 91 13.
Алматы  Нұрбол Әлдібаев
облысы 8 701 357 66 84.
Ақтөбе  Жансая Есмағанбетова
облысы 8 705 398 62 83.
Атырау  Боранбай Ғалиев
облысы 8 775 543 03 80.
Маңғыстау  Жазира Әбіл
облысы 8 702 514 54 44.
Қызылорда  Гүлбану Мақажан
облысы 8 701 697 39 86.
Түркістан  Сейітхан Құлмаханбетов
облысы  8 707 721 19 59.
 Шадияр Мекенбайұлы
 87757335665
Батыс  Нұрлыбек
Қазақстан Рахманов
облысы 8 707 177 80 70.

Бас редактор Айнұр СЕМБАЕВА
Бас редактордың орынбасары Шолпан ҚАРАЕВА

Нөмiрдiң кезекшi редакторы Ерлік КЕБЕКБАЙ

ШЫТЫРМАН
Тергеуші, полиция майоры Тұрар Сүлей-

меновтің бұл ауданға келгеніне көп болған 
жоқ. Аудан шағын болғанымен, қылмыс 
жағынан облыс бойынша көш бастап тұр. 
Тергеу басқармасының басшысы Рашид 
Аймағанбетов, полиция полковнигі Сәрсен 
Рыспаев осыдан үш ай бұрын болған қылмыс-
тық оқиғаның құжаттарымен таныстырды. 
Орман ішінен жартылай көмілген әйел адам-
ның мүрдесі табылған. Марқұмды зорлаған, 
сосын мойнына арқан байлап сүйреп, әбден 
қинаған, кейін бауыздап өлтірген. Мұрын, жақ 
сүйектері, бірнеше қабырғасы сынған. Жасы 
елуге таяған әйелдің есімі – Тоғжан.

Сараптама қорытындысында сол күні 
марқұмның ішімдік ішкені анықталған. «Ша-
масы бөтелкелес достарымен сөзге келіп, 
ажалдың құрығына ілінген шығар» деп әріп-
тестері бұл істі екі айдан соң жауып тастайды. 
Тұрар бұл істің астарында шикіліктің барын 
сезді. Сондықтан әріптестері «жылы жапқан» 
осы істі қайта қолға алуды ұйғарды. Марқұм-
ның бақилыққа аттанар алдында жанында 
кімдер болды? Оны орманға алып барған кім? 
Бұл бір адамның ісі болуы мүмкін емес.  

Түс қайта ол мүрде табылған жерге барды. 
Күн көзі жарқырап тұрғанымен, күздің суығы 
білінеді. Сары желекке орана бастаған орман 
ішінде ірі қаралар жайылып жүр. Марқұмды 
көмген жерге келіп, төңіректі барлай баста-
ды. Сол маңдағы шөп-шаламның арасынан 
үш түрлі түйме тапты. Бірі қоңыр түсті, сірә, 

бейнекамераны алуға рұқсат сұраған-ды, алай-
да бір айдан бері бейнекамера жұмыс жасамай 
тұр екен. Дүкеншіге аз-кем сауал қойды. 

–   Сол күні ештеңе байқаған жоқсыз ба?
–   Оқиға болатын күні дүкенге ревизия жа-

саймыз деп дайындалып жатқанбыз. Бір әже 
келіп, мән-жайды айтты, лезде жүгіріп тысқа 
шыққанбыз, бірақ таппай қалдық. Полиция 
шақырдық. 

–  Сол күні дүкенге бөгде адамдар келді 
ме?

–  Дүкен болған соң адам көп келеді ғой, 
олардың қайбірі есте қалды дейсіз. 

– Бұл көшеде қауіптенетін адамдар бар ма? 
– Өзім осы көшеде тұрамын. Бұған дейін 

мұндай ауыр жағдай болған емес. Ауданда 
қылмыс жиі болғанымен, біздің көше тыныш. 
Қайдам енді? 

–  Марқұмның жолдасын танисыз ба?
–  Аса қатты аралас-құраластығым жоқ. 

Полицей екенін білемін. 
–  Мұны жолдасы жасауы мүмкін бе?
Дүкенші селк етті. «Астағфируллах» деді 

күбірлеп. 
– Қанша жерден қатігез адам болса да, 

отбасына қастандық жасай қоймас. Мен жол-
дасы жасады деген сөзіңізбен келіспеймін. 
Олай болуы мүмкін емес. 

– Естуімше, екеуі жиі жанжалдасатын 
көрінеді.

–  Ұрысатын болар, жас отбасы ғой. Бірақ 
марқұмның дүкенге көзі көгеріп келгенін көр-
ген емеспін. Қашан келсе де, көңілді жүретін. 

Тұрар мардымды мәлімет ала алмаған соң, 
дүкеншімен қоштасып есікке беттеді. 

–  Тоқтаңызшы, – деді дүкенші жөткірініп.
– Тыңдап тұрмын.  
–  Менің ойымша, мұны күйеуіне дұшпан 

адам жасаған сияқты.  
–  Күйеуінің дұшпаны дейсіз бе? Сонда ол 

кім болуы мүмкін?
– Мен нақты ештеңе білмеймін. Бірақ 

күйеуі полиция қызметкері ғой, бәлкім біреуді 
жазалап, сол үшін кегін алды ма деген ойым.

–  Ойыңызға рақмет. 
Тұрар марқұмның көршілерімен де тілдес-

ті. Бәрінің жауабы бір-біріне ұқсас. «Жақсы 
адам еді, жолдасы полиция қызметкері, өзі 
ешқашан ішімдік ішкен емес»... Бірақ ешқай-
сысы оқиғаны көрмеген. 

Тергеу басқармасының шешімімен 
марқұмның жолдасы Шымбергеннен жа-
уап алды. Басты күдікті жолдасы саналды. 
Марқұмның сіңлісінің айтуынша, Жазира 
екеуі ажырасуға бел байлаған екен. 

Шымбергеннің еңсесі түсіп, көзі бұлаудай 
ісіп кетіпті. Сірә, жылаған болуы керек.

–  Келіншегіңізді неге өлтірдіңіз?
Шымберген мұның жүзіне тіке қарап: 
– Кешіріңіз, мен ақымаққа, болмаса айу-

анға ұқсаймын ба?, –  деді. 
– Басты күдікті – сізсіз...
– Анасыз төрт баланы өсіру маған оңай 

емес.
Шымберген көзіне іркілген жасты көрсет-

кісі келмей, лезде сүртуге тырысты. 
– Сіз жасамады делік, сонда бұл кімнің 

әрекеті болуы мүмкін?
– Күдіктенетіндей дұшпанымыз жоқ. 

Біреуден ілгері, біреуден кейін өмір сүріп 
келеміз.

–  Үйіңізде жиі жанжал болатын көрінеді. 
Ажырасқалы жүр екенсіздер... 

–  Жолдасым Жазира мен анам жиі ұрыса-
ды. Анамның жасы жетпісте, денсаулығы да 
мәз емес. Үлкен кісіні сыйлай алмасаң, мен 
сені қатын қыла алмаймын, ажырасайық де-

генмін. Бірақ бұл қорқытқаным еді, ажырасуға 
балаларымды қимаймын. 

–  Қол көтереді екенсіз?
–  Тергеуші мырза, сараптама қорытынды-

сын жасап қараңыз, мен ешқашан Жазираға 
қол жұмсаған емеспін. Анасын ұрып, балала-
рымның жүзіне қалай қараймын. Иә, үйде жиі 
дау болатын. Полиция қызметкері болған соң, 
түнгі кезекшілікке жиі барамын. Соны себеп 
қылған Жазира «көңілдесің бар» деп жиі ұрыс 
шығаратын. 

– Бәлкім, күдігі рас шығар. Әйелдер се-
зеді... 

– Жоқ! Мен Жазираға опасыздық жасаған 
жоқпын! Өйткені жақсы көрдім. 

Тұрар Шымбергеннің жанарынан оның 
қылмысқа қатысы жоқтығын сезгендей. Бірақ 
шешім шығаруға әлі ерте...

Тергеуші марқұмға жасалған сараптама 
қорытындысын қарап шықты. Қылмыскер-
лер келіншектің оң қолындағы неке жүзігін 
саусағымен бірге кесіп алыпты. Пышақ 
қылмыскердің де қолын кесіп кеткен сияқты. 
Мүрдеден бөлек жатқан саусаққа сараптама 
жасалған кезде қылмыскердің қаны бірінші 
топтан екені белгілі болды. Ал Шымберген-
нің қаны екінші топ екен. ДНҚ сараптамасы 
бойынша әйелді зорлаған белгісіз үш адам 
екені анықталды. Қылмыс болған жерден 
марқұмды қазылған жерге дейін сүйреп келген 
арқанға қан мен үш адамның алақанының тері 
жұққаны расталды. Бұл – кәнігі қылмыстық 
топтың әрекеті. Тоғжан мен Жазираны өлтір-
ген үш адам. 

Жедел іздестіру тобы әрекетке көшті. 
Бірақ әккі қылмыскерлердің ізін кесу оңай 
емесі анық. Бас тергеуші ретінде Тұрар Сүлей-
менов қылмысқа қатысты Шымбергеннің 
кінәсіз екенін дәлелдеді. Қылмысты аяғына 
дейін шешуді қолға алды. Дегенмен, басты 
күдікті ретінде Шымберген бақылауда болады.

***
...Күн артынан күн, апта артынан апта 

өтіп, уақыт сырғи түсті. Тұрар Сүлейменов от-
басынан жырақта жүрген соң көбіне кешкі та-
мақты жұмысына таяу жердегі дәмханалардан 
іше салады. Дәмхана тамағы үй тамағындай 
болмасы анық. Бірақ мұның тамақ пісіруге ебі 
жоқ, әрі күн сайын дүкеннің түшпарасын же-
геннен де жалықты. Бүгін «Әсем» дәмханасы-
на кірген. Ішінде адам қарасы көп емес екен. 
Тамаққа тапсырыс берген соң, оң жақ қаптал-
дағы терезеге үңілді. Ертең тағы жаңбыр жа-
уатын сияқты. Көк жүзіне қара бұлт үйіріліп, 
түнеріп тұр. Кенет өзінен екі үстел төменірек 
отырған үш жігіттің даурыққан дауысы еріксіз 
басын бұрғызды. Үшеуі де біраз қызыңқырап 
алған. Дәмхананы бастарына көтерді. 

– Өзің аласы болғанда тиынына дейін 
есептеп шығасың, – деді ұзынтұра арық жігіт.

– «Есепті дос айырылмас деген» – деп 
қарқылдай күлді безеу беттісі.

Ішкен соң, сөз таластырып отырғандар 
шығар, соңы төбелеске айналмаса болды, 
– деп жанарын тағы терезеге бұрған-ды. 
Ұзынтұраның дүрс еткізіп үстел ұрғаны дәм-
ханадағыларды селк еткізді.

– Өткенде ломбардқа тапсырған неке 
жүзіктің ақшасын да дұрыс бөлмедің, – деді 
кіжініп.

«Неке жүзігі» деген сөз Тұрарды елең 
еткізді. Оларды дереу жасырын фотоға түсіріп 
үлгерді. Содан соң ұялы телефонының ка-
мерасын іске қосты. Үстелде отырған жуан 
қара жан-жағына қарап, сыбырлай сөйледі: 
«Екеуіңе не болған? Тынышталыңдар!» деді. 

–  Ендеше, кеше дәмханада ақша үшін неге 
дау шығардың?

–  Біз ломбард деп әңгіме айтқан жоқпыз, 
қателесіп отырсыз.

Тергеуші ұялы телефонын алып, түсірген 
видеосын көрсетті. 

–  Сіз маған пәле жаппаңыз! Бұл жерде мен 
емеспін. Адвокатым келмей, сізбен сөйлеспей-
мін, – деді ашуға булығып.  

Күдікті жуан қара Тұрлыбек кабинетке 
келгенде тергеуші оның костюмінің түймелері 
әртүрлі екенін байқады. Екі түймесі екі түрлі 
әрі қызыл жіппен тігілген.

–  Костюміңіздің түймелері неге әртүрлі?
–  Түсіп қалған. 
–  Тоғайда қалды ма?
– Иә, тоғайда түсіп қалыпты... Жо-жоқ, 

қандай тоғайды айтып тұрсыз?
– Тоғжанмен бірге тоғайға барған кезді 

айтамын. 
–  Мен ондай адамды танымаймын.
–  Түймені неге қызыл жіппен тіккенсіз?
–  Үйден басқа жіп таппадым.
–  Костюміңізді маған шешіп беріңіз. 
–  Шешпеймін! Суық, тоңамын. 
– Сараптамалық орталыққа жібереміз. 

Хаттама толтыруым керек.
–  Мен ешкімді өлтірген жоқпын.
Тұрар сараптамалық орталыққа хаттама 

толтырып отырып, күдіктінің қиналып отыр-
ғанын байқады. 

–  Мен сізді өлтірді демедім. 

«Ішкен адам тоқтаусыз үретін ит сияқты» 
дейтін марқұм әжесі. Әлгі екеуінің тәжікелесі 
өршелене түсті. Безеу бетті жігіт: «Обручал-
каны орталық базардағы «Мерей» ломбарды-
на тапсырдым. Қағазын өздерің көрдіңдер. 
Сақина беті гауһар таспен көмкерілгендіктен, 
алтын грамы аз шықты. Бәрін айттым емес 
пе?». «Бұл сөзіңе сенбеймін!» деді ұзынтұра 
одан бетер күйгелектеніп. «Ендеше келесі 
жолғы алтынды ломбардқа өзің тапсырасың» 
деді серігі ашуланып. 

Тұрар тамағының суып қалғанына қа-
рамастан, үшеудің әңгімесін тыңдай түсті. 
«Келесі құрбандықтың неке жүзігі болмауы 
мүмкін» деді жуан қара сыбырлай. «Бізге қыз 
керек, қыз! Шіркін, құлындай шырқыраған 
жас қыздың дауысын естімегелі көп болды 
өзі». «Мен тапқан сияқтымын» деді ұзынтұра 
кеңкілдей күліп. «О, кім?» десті екеуі. «Осы 
дәмханадағы анау даяшы қызға көптен көзім 
түсіп жүр», – деді ұзынтұра иегімен жас қызды 
нұсқай. «Қыз екенін қайдан білесің?» – деді 
жуан қара кеңкілдеп. Даяшы жаққа мойнын 
бұрған безеу бетті: «Мынауың шіли жап-жас 
бала ғой. Обал-ды. Оқушы сияқты» деді. 

«Алтын балық қармаққа ілікті». Қуанға-
ны, қобалжығаны белгісіз Тұрар екі қолын 
ысқылай берді. Сыртқа шығып, полиция 
шақырмаққа бел буды. Ұялы телефонын алып, 
терезеге көзі түсіп кетті. Кішкентай даяшы 
қыз қаннен-қаперсіз әлгі үшеудің жанында тұр 
екен. Шамасы есептесіп тұр ма әлде әлгілер 

ҚАНҒА МАЛЫНҒАН НЕКЕ ЖҮЗІГІ
марқұмның киімінен түскен болуы мүмкін, ал 
екеуі өзгеше. Тұрар орман ішін аралап жүріп, 
тал бұтағына ілінген арқанды көзі шалды. 
Қан жұғыпты. «Бұл марқұмның қаны шығар» 
деді Тұрар іштей. Қолына түскен «олжаларға» 
жасаған сараптама қорытындысы да мұның 
күдігін бекіте түсті. Арқанға жұққан қан 
марқұмның қанымен сәйкес екен. Сондай-ақ 
арқанға тер сіңген. Бұл үш адамның ісі екенін 
дәлелдейді. Ал түйменің қоңыры әйелдің кар-
диган жемпірінен үзіліп түсіпті... 

Тұрар кейде өзінің сабырсыздығын жек 
көреді. Бастаған істің түбіне жеткенше жанын 
жегідей жеп, мазасы қашады. «Осы маман-
дықты неге таңдадым екен?», деп кейде өкі-
нетіні де бар. Бірақ істі толық ашып, діттеген 
жеріне жеткен соң көңілі көтеріледі. Бүгін 
де сол мазасыздықтан қалжырап ерте жатып 
қалды. Таң атқанын хабарлап, безілдеген 
сағатын басып, ұйқысын қимай, жылы төсекте 
маужырап жатқан-ды. Кенет телефоны безіл-
деп, көмекшісі тағы да бір әйелдің мүрдесі та-
былғанын хабарлаған кезде жастықтан басын 
қалай жұлып алғанын білмей қалды. 

«Ауданға кіреберістегі тоғай ішінен жар-
тылай көмілген келіншектің мүрдесі табыл-
ды. Оқиға өткендегі жағдайға ұқсайды. Тіпті 
айна-қатесіз. Келіншек зорланған...». Ары 
қарай тыңдауға жүрегі дауаламай, тұтқаны 
қоя салды. Басы солқылдап, жүрегі аузына 
тығылды. «Айттым ғой бұл қылмыстық топ» 
деді күбірлей. Телефоны тағы безеу қақты. 

–  Сіз оқиға орнына келесіз бе?
–  Міне, үйден шыққалы жатырмын. 
Бұл оқиға орнына келгенде жедел жәрдем 

қызметкерлері мен полицейлер жүр екен. 
Мүрденің бетін жауып тастапты. Шүберекті 
ысырып марқұмның жүзіне көз салды. Жап-
жас келіншек. Өмірді қимағаны, аласұрғаны 
көрініп тұр. Көзі ашық қалыпты...  

Тұрар кабинетіне келген соң ұзақ ойлан-
ды. «Оқиға бірінші қылмыстық оқиғаның 
«көшірмесі». Демек, бұл қылмыстық топтың 
әрекеті». Қолында бір бума қағазы бар көмек-
шісі келді. 

–  Марқұмның жасы 30-да, отбасылы 
екен. Жолдасы полиция қызметкері. Үйінде 
ұрыс-керіс болатын көрінеді. Төрт баласы бар. 
Кішісі – төрт айлық.

– Ол кезде марқұмның жолдасы үйінде 
болған ба?

–  Жоқ, жолдасы жұмыста болыпты. Оқиға 
кеше кешкілік үй жанындағы дүкен алдында 
болыпты. Келіншек кіші баласына памперс 
алып келу үшін дүкенге барған көрінеді. Қайтар 
жолында белгісіз мәшинеден үш жігіт шығып, 
келіншекті көтеріп көлікке салып алған.

–  Оқиғаны көрген куәгерлер бар ма?
– Куәгер – зейнеткер апай. «Қанша ай-

қайласам да, жүздерін бүркеп алған үш жігіт 
қыздың шыңғырып айқайлағанына қарамай 
алып кетті» дейді. 

–  Көлік маркасын біле ме?
– Білмейді. Үлкен кісінің көзі нашар 

көреді екен. 
Тұрар көмекшісі әкеліп берген құжат-

тарды қарауға кірісті. Осыдан үш ай бұрын 
бақилық болған Тоғжан мен бүгін марқұм 
болған Жазираның суреттерін қарады. Еке-
уінің өлімі ұқсас. «Жазираның ісіне күйеуінің 
қатысы болуы мүмкін бе? Егер оның күйеуі 
қолын қанмен былғады десек, бірінші әйелдің 
өліміне де қатысы бар». Ол іштей осындай 
түйін шығарды. 

Кәсіби шеберлігі бойынша төңіректі мұқи-
ят барлап жүретін Тұрар оқиға болған жердегі 
дүкен алдына келді. Дүкен иесімен сөйлесіп, 

тағы тапсырыс деп сылтауратып тұр ма, ол 
жағы белгісіз. Жүрегі аттай тулап, дәмханаға 
қалай кіріп, қыз жанына қалай жеткенін өзі де 
байқамай қалды. 

–  Қарындасым, жақындама бұларға деді. 
Әлгі үшеуге керегі де төбелес еді. Олар да 

өре түрегелді. Даяшылар 102-ге хабарласып 
үлгеріпті. Полиция дер кезінде келді. 

Тұрар өз ісіне сүйсінді. Ол қармағына 
қылмыскерлердің ілінгенін сезді. Дегенмен, 
қуануға әлі ерте. Ертеңіне орталық базардағы 
«Мерей» ломбардына тапсырылған марқұм-
ның неке жүзігін алдырды. Сақинаның беті 
расында гауһар таспен көмкерілген екен. 
Уақыт созбай үш күдіктіні кезек-кезек жауап-
қа тартып, тергеу ісін де бастап кетті. Тұрар 
безеу бетті жігітті тергеу барысында сұқ сау-
сағындағы күміс сақинаға көзі түсті. Дәл сол 
саусағында жарақаты да бар екен. Пышақ ізіне 
ұқсайды. Өткен жолы сараптама қорытынды-
сы бойынша екі адамның қаны анықталған еді. 
Бірі марқұмдікі, екіншісі І топтағы қан. Тұрар 
Сүлейменов күдіктінің сақинасын шешкізді. 

– Сақинамды не үшін шешуім керек, – деді 
көзі жыпылықтап.

–  Тексереміз, – деді ол.
–  Менің қылмысқа еш қатысым жоқ, сақи-

намды қайтпексіз?  
Тұрар сақинаны айналдырып қарады да, 

ішкі бетінде жабысып қатып қалған қоқымды 
көрді. Бір қарағанда ұйыған қан тәрізді.

–  Сақинаның ішкі бетіне қан ұйып қалып-
ты. Бұл ненің қаны?

–  Кеше түнде мал сойған едім...
–  Содан қолыңызды жуған жоқсыз ба? 
–  Енді дұрыс жуылмаған шығар...
– Сіз кеше түнде дәмханада болдыңыз 

емес пе?
–  Иә, иә, әлгі қалай еді, алдыңкүні сойдым 

дегенім ғой.
Тұрар Сүлейменов күдіктінің сақинасын 

да сараптамалық орталыққа жіберу үшін 
хаттама толтырды. Ол бұл сақинаның сотта 
қылмыскерлерді дәлелдей алатын жақсы 
айғақ болатынын білді. Бұлтартпас дәлел бо-
латынын да жүрегі сезеді. Ұзынтұраның есімі 
Самат екен. Бұрын мал ұрлады деген айыппен 
екі жылға бас бостандығынан айырылған.  
Жуан қара Тұрлыбек те адам өлтіргені үшін 
жеті жыл түрмеде отырып шыққан. Безеу 
бет Серіктің жұмыссыз, ішімдікке үйір екені 
анықталды. 

Тергеуші ертесіне күдіктілердің отбасы 
мүшелерімен сөйлесті. Тергеу барысында 
Серіктің бір апта үйінде болмағаны белгілі 
болды. «Демек, қылмыскерлер уысымда си-
яқты. Бұлар сытылып кетпес үшін әлі де айғақ 
керек» деді ішінен. 

Тергеу бөлмесіне Ұзынтұра кірді. Ол 
қылмысқа еш қатысы жоғын айтып, азар да 
безер болды. 

– Осыдан екі ай бұрын орман ішінде Тоғ-
жанмен ішімдік ішіпсіз? 

–  Мен оны өлтірген жоқпын. 
– Өлтірдің демедім, орманға барып арақ 

іштің ғой деймін.  
– Орманға бардым. 
– Сосын ішімдік іштің де мастықпен өл-

тірдің солай ма? 
–  Өлтірмедім.
– Ал Жазираны зорлағаның рас қой?
– Мен ғана емес.
– Демек, қасыңда адамдар болды?
– Мен ондай адамды танымаймын. 
–  Жазираның неке жүзігін неге ломбардқа 

тапсырдың?
–  Мен тапсырмадым.

–  Мен тоғайға бардым...
–  Иә, қашан және кіммен бардыңыз?
– Жалғыз бардым. Отындыққа ағаш шап-

тым. 
– Ағаш не үшін керек болды? Сіздер үйде 

от жағасыздар ма? 
–  Жоқ, от жақпаймыз, ауданда газ ғой...
–  Ендеше, неге отынға бардыңыз?
– Жәй, тынығу үшін бардым деп айтқым 

келген... 
Үшеуді қамау изоляторына жіберді. Арада 

екі апта өткен соң Тұрар облыстағы  сарапта-
малық орталыққа келді. Бас маман кеңесшісі 
Шолпанмен сөйлесті. 

–  Тергеуші мырза, сіздің күмәндануыңыз 
орынды. Күдіктінің сақинасының ішкі бетіне 
қан ұйып, қатып қалған. Бұл марқұм Жазира-
ның қан тобымен сәйкес келеді. Ал Жазира 
мен Тоғжанды сүйреп қинаған екі арқаннан 
осы үш күдіктінің тер дағы анықталды. 
Сонымен бірге арқанға тер сіңген. Ал ДНҚ 
сараптамасы бойынша екі әйелді зорлаған осы 
үш күдікті екені көрінеді. Сонымен бірге түй-
мелері әртүрлі костюм иесінің осы оқиғаларға 
қатысты екені анықталды. Костюмге марқұм 
екі әйелдің қаны жұғыпты. 

Күдіктілердің ісін Бас прокуратураға 
жолдамас бұрын тергеуші үш күдіктіні қатар 
отырғызып, мына ортақ сауалды қойды.

– Жазираның төрт айлық баласы қал 
үстінде жатыр. Байғұс бала ана сүтінен басқа 
қосымша тағам ішпейді екен. Баланың не 
кінәсі бар еді? 

Бала туралы сөз қозғағанда Серіктің екі 
көзі жасқа толды. «Жазираны мен өлтірдім, 
бауыздаған да мен, бірақ баласы барын біл-
медім. Содан бері кішкентай баланың шыңғы-
рып жылаған даусы құлағымнан кетер емес. 
Ұйықтай алмай жүрмін» деді, еңіреп тұрып. 
Содан соң: «Әйелді өлтірген өзгеше болады. 
Олардың шыңғырғаны лақ сияқты. Алдымен 
арақ ішкізіп, зорлап, қызығын көреміз, со-
сын ізімізді суытамыз деп үгіттеген – мына 
екеуі» деді. Самат пен Тұрлыбек бастарын 
салбыратқан күйі жақ ашпады. Күдікті деп та-
нылғандар дереу уақытша ұстау изоляторынан 
шығарылып, қамауға алынды.

Бір-біріне ұқсайтын екі қылмыстық іс 
шамамен төрт айдан астам зерттеліп, проку-
ратура сотқа дейінгі тергеп-тексеру әрекеті 
бойынша санкция жасағаннан кейін облыстық 
қылмыстық істер жөніндегі маманданды-
рылған ауданаралық сотына тапсырылды. 
Тергеушінің дәлелдері нық болды. Арқанға 
жұққан қан мен алақаннан аққан тер, әйел-
дердің зорланғаны туралы ДНҚ сараптамасы, 
саусақ іздері, сақинаға қатқан қан, костюм 
түймелері, ең бастысы күдікті Серіктің істі 
мойнына алғаны сот отырысында қайта 
талқыланды. Осылайша дүйім елді дүр сілкін-
дірген қос қылмыстық оқиғаның беті ашылды. 
Бұрын сотталған Самат пен Тұрлыбек ауыр 
және аса ауыр қылмысы (адам өлтіру, зор-
лау және адам ұрлағаны) үшін сот үкімімен 
өмір бойына бас бостандығынан айырылды, 
ал кінәсін дер кезінде мойындаған Серік 25 
жылға бас бостандығынан айырылды. 

Үлкен қылмыстың беті ашылған соң 
Тұрар Сүлейменов өз ауданына қайтуға жолға 
жиналды. Тергеу басқармасының басшысы 
Рашид Аймағанбетов, полиция полковни-
гі Сәрсен Рыспаев тергеушінің тиянақты 
атқарған ісіне, ұқыптылығына, алғырлығына 
сүйсініп, алғысын білдірді. Кім біледі, егер 
Тұрар Сүлейменов болмаса, бұл қылмыс 
ашылмай қалар ма еді?!
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