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СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

(Соңы 4-бетте)

(Соңы 3-бетте)

СЫЙЫНАР ЕМ, 
АНА ДЕГЕН ТӘҢІРГЕ!

Гүлажар Бақытжанова, 
Маңғыстау облыстық сотының 
азаматтық істер жөніндегі 
сот алқасының төрағасы:

«БІЛІМДІ 
ӘЙЕЛ ӨМІРДІ 
ӨЗГЕРТЕДІ»

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

МІНБЕР

Анадан артық аяулы, анадан үл-
кен жанашыр жан жоқ ғаламда. Әр-
бір ақынның жүрегін жарып шыққан 
жау һар жырдың әуелі анаға арнала-
тыны, суретші қаламынан туған ең 
сұлу туындыдағы ғажайып бейненің 
ана екені ешкімге жасырын емес. 
Өйткені, әр бала үшін өз анасының 
алақаны жұмақтың төрі. Адалдық пен 
жанашырлықтың символы болған 
аналарымызды қадірлеп, жүзіне қаяу 
түсірмеу әрқайсысымыздың перзент-
тік парызымыз. Әрі мұндай құрмет 
тек бір күнмен, бір мерекемен шек-
телмеуі керек. Қанша биікке жетсек те, 
қандай мәнсапқа ие болсақ та соның 
бәрі ананың тілеуінің арқасы екені 
дәлелдеуді қажет етпейтін ақиқат.

Алтын қазық
Біздің шаңырағымыздың алтын қазығы, отба-

сымыздың алтын арқауы болған анам Шарипа 
Омарбайқызы биыл 85 жасқа келіп отыр.  Арнайы 
білім алып, үлкен ұстаздардың дәрісін тыңдамаса 
да біздің анамыз көргені көп, көңілге тоқығаны 
кемел адам. Жарының тіреуі болып, туыстармен 
арадағы сыйластықты сақтауда кәнігі елшінің 
қызметін атқарған, үлкенді сыйлап, кішіге қамқор 
бола білген анамыздың сөзі дуалы, сыйы жоғары. 

Отбасы деген шағын мемлекеттің түтінінің түзу 
шығып, тыныштықтың бесігіне айналуы көбінесе 
әйелге байланысты. Біздің анамыз жанұямызды 
жылылыққа, жарасымдылыққа толтырды. Сыртта 
жүрген еріне салмақ түсірмей, қонағының бабын 
тапты, туысының көңіліне жақты, ұл-қызын өзге-
лер сүйсініп, үлгі ететіндей тәрбиеледі. Анамның 
сол кездердегі шыдамдылығына, қайсарлығына 
қайран қалатын кезім көп.

Баян ТОҚТАРОВА, ҚР Жоғарғы Сотының судьясы:

«ЕҢ ҮЛКЕН БАҚЫТ – 
БЕЙБІТ КҮН»

Бүгінгі таңда қоғамның жүгін ер-азаматтармен қатар арқалап жүрген 
қыз-келіншектер көп. Әлемді мейірім мен шуаққа толтыратын да аналар, ару-
лар. Қызметіне асқан жауапкершілікпен қарап, кәсіби білік шыңын бағынды-
рып, ел құрметіне бөленіп жүрген де осы абзал жандар. Мереке қарсаңында біз 
ҚР Жоғарғы Сотының судьясы Баян Тоқтаровамен жолығып кәсіби маманның 
қиындығы мен қызығы қатар өрбіп жатқан қызметі мен жеке өмірі, жалпы қоғам 
жайлы әңгімелестік. Жоғарғы Сот судьясының ойлары – жұмыр, тәжірибесінен 
айтқан естеліктері – құнды. 

лас абысын, сенімді әріптес болып, бүкіл 
елдің көшін сүйреп жүрген әйелдерге құрмет 
көрсету, қамқор болу, қабілетіне лайықты 
қызмет беру арқылы қоғамдағы көп жараның 
емін табамыз. Бұл күндері балалар, келін-
дер, немерелер құттықтайды. Шыны керек, 
ешкімнен ештеңе күтпеймін. Ең үлкен бақыт 
айналаңның амандығы, ел іргесінің бүтіндігі, 
бейбіт күн. Бұл – әрбір ананың тілегі. 

Мен судьялыққа 36 жасымда келдім. Су-
дья боламын деген ой үш ұйықтасам түсіме 
кірмеген еді. Жалпы, университетті бітір-
геннен кейін мемлекеттік нотариус болдым. 
Тоқсаныншы жылдары нотариалдық кеңсе-
лер ашыла бастады ғой. Сонда менімен бірге 
университет бітірген қыздар өздерінің жеке 

нотариалдық кеңселерін аша бастаған кезде 
мен де осы бағытқа түсуге шешім қабылдадым. 
Бұл үшін арнайы емтихан тапсыру керек. Сол 
кезде жалпы емтихан болды. Оны тапсырған 
адам судья да, адвокат та бола алады. Бірге 
тапсырғандар осы емтиханды да тапсыруға 
кеңес берді. Одан соң курстастар «емтиханың 
бар, тәжірибең бар, судьялыққа құжат тапсыр-
саңшы» деді. Шынымды айтсам, жүрексіндім. 
Тек үш жылдан кейін тәуекелге бел буып, 
судья болуды шештім. Соңғы 20 жыл бойы 
осы қызметтемін. Судьялық өтілім Павло-
дарда, қалалық соттан басталды. Одан соң 
жаңадан ашылған экономикалық сотқа ауы-
стым. Ары қарай облыстық сотта азаматтық 
істер алқасының судьясы болып, 13 жылдан 
кейін Жоғарғы Сотқа келдім. Алғашқы кезде 
тараптардан қорқып отырасың. Кейбірі сот 
шешіміне риза болмай қарғап кетеді. Бұл өте 
ауыр тие ді. Уақыт өте келе бәріне үйрендім. 
Жалпы, білімің болса, құқықтық өлшемдерді 
дұрыс қолдансаң қиындығы да жоқ. Тек істі 
мұқият қарау керек. Ең бастысы адал ниет пен 
жауапкершілік. Судьяның негізгі міндеті заң 
бойынша бәрін жүзеге асырсаң болды. 

Күрделі істерді 
қарау бізді ширатты

– Қазақтың философиясы қуаныштың 
мәнін барлық кезеңде де айрықша көрсетеді. 
Өйткені, өмірдің мұндай сәттері адамның 

жүрегіне мейірім, ізгілік ұялатып, өзара 
сыйлас тыққа, ынтымаққа дәнекер болады. 
Әсіресе, адамзатқа өмір беретін аналардың 
қуануы, өзіне деген риясыз пейілді, ақ ни-
етті сезінуінің орны бөлек. «Жұмақ ананың 
аяғының астында» деп бекер айтылмаған. 
Аяулы ана, асыл жар, жанашыр жеңге, сыр-

«Әйел бір қолымен бесі-
гін тербетсе, екінші қолымен 
әлемді тербетеді» деген рас. 
Әйелдер қаласа барлығын жа-
сай алады. Оған дәлел – Гүла-
жар Бақытжанова. Ол кісіні мен 
әлеуметтік желіден көріп, бел-
сенділігіне тәнті болатынмын. 
Сот саласындағы жетістігімен 
таңқалдырған әріптесімнің алты 
бала тәрбиелеп отырған ана 
екенін, «Құрмет»  орденінің ие-
гері екенін естігенде құрметім 
еселене түсті. Себебі, әйелдерге 
мансап жасау қиынырақ. Үй 
міндетін мінсіз атқарып, күй-
еуінің жағдайын жасау, бала-
лардың бабын тауып, жақында-
ры мен қонақтардың көңілінен 
шыға жүріп қызмет ету екінің 
бірінің қолынан келмейді. Отба-
сы мен жұмыстың тірлігін әдемі 
үйлестіріп отырған ханыммен 
жақында сұхбаттасудың сәті 
түскен еді.

– Құрметті Гүлажар Қоянбай-
қызы, ұсынысымды қабыл алып, 
сұхбатқа келіскеніңізге алғысым 
шексіз. Жақында гендерлік теңдік 
бойынша семинарға қатысып, сізді 
мысалға келтірген едім. Ал, жур-
налистер күйеуіңіздің түсінігі мол 
болғандықтан және  көмекшілер 
жаныңызда жүргендіктен барлығы-
на үлгереді деген пікірде. Көпшілік 
пікірімен келісесіз бе?

– Менің өмірімде бәрі оңай да жеңіл, 
тамаша да мінсіз деп ойлағандар, қатты 
қателеседі.  Дегенмен, мен осы күнге 
қалай жеттім? Ұйқысыз түндер, таңғы 
5-тен тұрып үй жинау, кір жуу, тамақ 
әзірлеу, кешке жұмыстан 8-дерде келіп 
ас әзірлеу, балалардың сабағын оқыту 
біздің де бастан өтті. Үйде қанша қауы-
рт тірлік болса да мәселенің барлығын 
есіктен шыққан сәтте ұмытып, жаңа 
масканы киіп, жұмысқа баруым керек. 
Жолдасыңның көңіліндегісін тауып, ба-
бын жасау да оңай емес. Жетістікке жет-
кен әйелдің негізгі құпиясы – өз күйеуін 
идеал етіп көрсетуінде. Жұмыста басшы 
болғаннан кейін, әріптестерден бір 
саты жоғары болу үшін таңғы ұйқыңды 
қиып, заң нормаларын талқыға салатын 
газет-журналдарды да оқу керек. Алқа 
талқысында қаралатын әрбір істі мен 
өзім зерттеймін, әрбір істегі адам тағ-
дырын жүрегімнен өткіземін. Ол маған 
оңайға соқпайды. 

МЕРЕКЕ  ҚҰТТЫ 
БОЛСЫН,  АРУЛАР!
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ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

Тұрсын УРАЗОВА,
Батыс Қазақстан облысы азаматтық істер жөніндегі 
сот алқасының төрағасы:

«АЛҒЫС СУДЬЯНЫ 
ҚАНАТТАНДЫРАДЫ»

ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

«БАТЫР АНА» АТАҒЫ 
ТАРИХЫНАН...

Жер әлемді ана тербетеді, анадан алған махаббат тұтас 
адамның өмірін құрайды. Өмірге сәби әкеліп, оны бағып-қағу 
ерлікпен пара-пар. Сондықтан да дана халқымыз ананы батыр-
ға теңеген. Ал ресми түрде «Батыр ана» Құрметті атағы алғаш 
рет Ұлы Отан соғысы кезінде 1944 жылы берілді. 

– Тұрсын Сапашқызы, сот 
корпусындағы қыз-келіншек-
тердің қатары жылдан жылға 
көбейіп жатыр. Тіпті, соңғы 
жылдары аудандық соттар-
дың төрағасы болып тағайын-
далғандардың басым бөлігі 
нәзік жандылар екен. Өзіңіз 
секілді облыстық соттардың 
алқа төрағасы боп қызмет етіп 
жүрген қыз-келіншектер де 
бар. Жалпы, сот саласында 
қызмет ету қиындық келтірмей 
ме?

– Жалпы, бәріне үлкен жауап-
кершілікпен қарайтын маманға, қай 
жұмыстың да оңайы жоқ сияқты. 
Ол мұғалім болсын, дәрігер бол-
сын, мұнайшы болсын, басқа маман 
болсын, бәрінің өзіне тән қиындығы 
болады. Ал судья адамдардың тағ-
дырын шешетіндіктен, өзге маман-
дыққа қарағанда жауаптылықтың 
зор екені рас. Бұл жерде қиын-
дықтың әйел адамға да, ер адамға 
да салмағы бірдей. Мамандықты 
меңгеру, жұмысты талапқа сай 
атқару судьяның біліктілігіне, жа-
уапкершілігіне байланысты. Қазы 
болу көп ізденісті қажет етеді. 
Мысалы, дәрігер дұрыс емдемесе, 
оның қателігінің салдарын біз та-
разылаймыз, құрылысшылар дұрыс 
құрылыс салмаса, оның залалының 
деңгейін біздер қараймыз, педа-
гогикалық тұрғыдан олқылықтар 
орын алса, мұғалім не тәрбиеші 
баланың тәрбиесінде оғаш жағдай-
ға орын берсе, оның да бағасын 
беретін судьялар. Біздің қызметтің 
ерекшелігі осында. 

Сот саласына жұмысқа кел-
геніме 25 жылға жақындап қалды. 
Судья болудың арқасында әр сала-
ның қыр-сырын меңгеруге мүмкін-
дік туды. Дегенмен, азаматтық іс 
қарайтын судьяның қарайтын заңы, 
таразылайтын саласы қылмыстық 
іс қарайтын судьяларға қарағанда 
ауқымдырақ. Мысалы, қылмыстық 
істерді қарайтын судьялар Қылмыс-
тық кодексті, Қылмыстық іс жүр-
гізу кодексін, Қылмыстық атқару 
кодексін зерделеумен шектелсе, 
азаматтық істерді қарайтын су-
дьялардың өндірісіне түсетін істер 
мазмұны өте кең, соған сай заңдар 
да әралуан. Заңның бәрін жатқа 
білу мүмкін емес. Бірақ құқықтық 
құжаттардан жан-жақты хабардар 
болуға міндеттіміз. Сондықтан су-
дьяның жұмысы, әрине, ауыр. Ол 
үлкен жауапкершілікті талап ететін 
мамандық. Облыстық соттың су-
дьясы өз істеріне жауапкершілікпен 
қарап, ондағы дауға қатысты мәсе-
лені терең оқып, білуі керек болса, 
ал алқа төрағасы барлық судьялар-
дың істерін біліп, бақылап, кеңес 
беріп отыруы керек. Сондықтан, 
жұмысты оңай деп айта алмаймын.

– Өмірбаяныңызды қарап 
отырсақ мектеп бітіргеннен 
кейін педагогикалық білім 
алған екенсіз. Кейіннен таңда-
уыңызды өзгертіп, сот саласы-
на келуіңізге не себеп болды?

– Біз мектеп бітірген кезде ал-
дын ала еңбек өтілің болмаса заң 
саласына оқуға түсуге мүмкіндік 
болған жоқ. Ол уақытта Қазақстан-
да тек екі жоғары оқу орны болды. 
Оның екеуінде де алдын ала еңбек 
өтілінсіз оқуға қабылдамайтын. 
Сондықтан заңгер болуды бала 
жастан армандағанымызбен, оған 
жету оңай болған жоқ. Сол асыл ар-
манның жетегімен бірінші педагоги-
калық білім алып, мектепте жұмыс 
жасадық. 1987 жылы педагогика-
лық институтты аяқтағаннан кейін, 
аудандық сотқа сот мәжілісінің 
хатшысы болып жұмысқа кірдім. 
1 жыл жұмыс істеген соң 1992 
жылдың жазында Қарағандыға заң 
факультетіне оқуға түстім. Уни-
верситеттің 3 курсына келгенде 
облыстық әділет басқармасына 
маман болып жұмысқа кірдім. Сол 
жерден емтихан тапсырып, 1998 
жылдың 18 қаңтарында Прези-
дент Жарлығымен Орал қалалық 
сотының судьясы болып тағайын-
далдым. Яғни, тәжірибе мен білімді 
ұштастыра жүріп бүгінгі биігіме 
жеттім. Арманымның орындалып, 
судьялыққа қадам жасауыма еңбек 
жолымда кездескен ұстаздарымның 
үлесі көп болды. Өйткені, заңгерлік 
мамандықты сырттай оқып жүрген 
менің білетінім бір тоғыз болса, біл-
мегенім тоқсан тоғыз. Ұстаздарым 
мендегі жасырынған күш-жігерді, 
ынтаны көре білді. Әсіресе, Әділет 
басқармасындағы екі басшымның 
жұмыс тәжірибемдегі орны бөлек. 
Оның бірі – Сергиенко Сергей Вик-
торович. Ол кісі Ресейде судьялық 
етті, талай шәкірт тәрбиеледі. Бү-
гінде құрметті еңбек демалысында. 
Екіншісі, Көптілеуов деген ағамыз. 
Ол кісі де жастарға қолдау көрсетіп, 
артына мол мұра қалдырды. 

Құрамыс Ишматов пен Сергей 
Сергиенкомен бірге емтихан тапсы-
рып, осы Орал қалалық сотына кел-
ген кезім әлі есімде. Ол кезде бір 
ғана сот, оның ішінде қылмыстық 
істерді де, азаматтық істерді де, 
әкімшілік істерді де бірге қарайтын 
едік. Ең басында теңіз емес, мұхит-
тың ішіне түсіп кеткендей болдық, 
бірақ үлкен ұстаздарымыз бен 
тәлімгерлеріміздің арқасында үй-
рендік, үлкен сабақ алдық. Міне сот 
саласында 25 жылға жуық тәжіри-
бе жинап, енді білгенімізді елге 
беретін, тәжірибемізді жастарға 
үйрететін жағдайға жеттік. 

– Судьялық қызмет етіп 
келе жатқаныңызға жиырма 
бес жылға жуық уақыт өтіпті. 
Тәжірибеңізде ерекше есте 
қалған іс туралы айтып бер-
сеңіз...

– Ең бірінші жылы сотқа келген-
де қалада жалғыз бір сот, он шақты 
судья, барлық бағытта істерді қа-
радық. Менің өзіме қылмыстық істі 
қараған қиынға соқты. Алғаш осы 
қаламыздағы бір кәсіпорынның 
меншік құқығын тану туралы талап 
арызын қарадым. Алайда арызы 
негізсіз деп танылып, қанағаттан-

Ол кездегі «Батыр аналардың» 
үлкен балалары Екінші дүниежүзілік 
соғысқа қатысқан майдангер еді. 
КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумы-
ның «Жүкті әйелдерге, көпбалалы 
және жалғызбасты аналарға мемле-
кеттік көмекті ұлғайту, ана мен бала-
ны қорғауды күшейту, «Батыр ана» 
атағын белгілеу және «Ана даңқы» 
ордені мен «Ана медалі» медалін 
беру туралы» Жарлығы 1944 жылы 8 
шілдеде қабылданған еді. Заңнамаға 
сәйкес бес немесе одан да көп бала 
тәрбиелеген аналарға арналған 
үкіметтік наградалар берілді. Бес ба-
ласы бар әйелдер 2-дәрежелі, алты 
баласы бар әйелдер 1-дәрежелі 
«Ана даңқы» медалімен наградтал-
ды. 

1944 жылғы 8 шілдеде жария-
ланған Жарлық сол жылы 18 тамыз-
да толықтырылады. Онда 10 бала 
өмірге әкеліп өсірген әйелдерге 
«Батыр ана» атағын беру ережесі 
бекітілді. Кезінде «Мать героиня» 
деп берілген бұл награданы қазақ-
ша «Батыр ана» немесе «Ардақты 
ана» деп айтқан. Атақ кенже бала 
бір жасқа толғаннан кейін берілді, 
бұл ретте Ұлы Отан соғысы кезінде 
жауынгер ретінде қаза тапқан неме-
се хабар-ошарсыз кеткен балалары 
мен асырап алған балалар саны да 
ескерілді. «Батыр ана» орденімен 
қатар КСРО Жоғарғы Кеңесі Прези-
диумының грамотасы қоса табыс-
талды. Одақтас республикалардың 
басшылары әйелдерді «Ана даңқы» 
ордендерімен және медальдарымен 
марапаттады. 

Алғаш рет «Батыр ана» атағын 
беру туралы Жарлық 1944 жылы 27 
қазанда шығып, соған сай 14 әйел 
марапатталды. Кейіннен марапат-
тау ай сайын өткізіліп, жарлықтар 
орталық және республикалық газет-
тердің бірінші беттерінде жарияла-
нып отырды. 

1944 жылы 19 қарашада «Ар-
дақты ана» («Мать героиня») атағы 
13 әйелге берілді, оның 6-уы Қа-
зақстандағы көпбалалы ана бол-
ды. Алматылық Бейсалиева Алила, 
Қостанай облысынан Семиозерный 
ауданынан Закирова Жамал, Гу-
рьевтен Исмағамбетова Қадыш, 
Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам 
ауданынан Көшбекова Тайфық, Ал-
маты облысының Талғар қаласынан 
келген Варвара Кулакова және ақтө-
белік Ситникова Фиона осы тізімде 
еді. Алғашқы «Батыр ана» атағын 
алған әйелдердің көбінің тұңғышта-
ры майданға аттанған жауынгер 
азаматтар болған. 

Бейсалива Алиланың екі ұлы қару 
ұстап, Отанын қорғады. 1916 жылы 
туылған Жан-Әбіл Бейсалиев Мәскеу 
мемлекеттік университетінің түлегі, 
8-гвардиялық дивизияның батарея 
командирі болған. Ал 1923 жылы 
туылған [1919] Әбіл Бейсалиев лей-
тенант, взвод командирі еді, ол 1942 
жылдың күзінде Сталинград үшін 
шайқаста қаза тапты. 

Қазақстандық аналарды мара-
паттау туралы ақпарат 1944 жылы 
9 желтоқсанда «Отанды қорғауда» 
майдан газетінде де жарияланды. 
Ленинград майданының қазақстан-
дық жауынгерлері үшін қазақ тілінде 
жарық көрген бұл газеттің 1942–
1944 жылдардағы тігіндісі ҚР Прези-
денті Архивінде сақтаулы. КСРО-да 
жалпы 1944 жылдан 1991 жылға 
дейін 430 мыңнан астам кеңестік 
әйелге «Батыр ана» Құрметті атағы 
берілді. 

Еліміз тәуелсіздік алғаннан кей-
інгі мемлекеттiк наградалар туралы 
Қазақстан Республикасының 1995 
жылғы 12 желтоқсандағы заңын-
да: «Алтын алқа» алқасымен он 
және одан да көп бала туған және 
тәрбиелеп өсiрген аналар наград-
талады. Ал «Күмiс алқа» алқасымен 
сегіз және тоғыз бала туған және 
тәрбиелеп өсiрген аналар сегізінші 
баласы бiр жасқа жеткен және басқа 
балалары тiрi болған ретте наград-
талады» делінген. Аналарға деген 
құрметті көрсететін аталмыш заңдық 
күші бар Жарлық ҚР Президентінің 
Архив қорында сақтаулы. Уақыт өте 
келе бұл талаптар өзгертіліп, за-
манға сай жеңілдетіле бастады. 

2009 жылы 2 желтоқсанда заңға 
нақты өзгерістер енді. «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнама-
лық актілеріне азаматтардың жеке-
леген санаттарын әлеуметтік қолдау 
мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» заңын-
да «Алтын алқа» иегері атану үшін 
бұрынғыдай он бала емес, жеті ба-

лалы болуы керек 
деп ауыстырылды. 
Ал «Күміс алқалы» 
ана атану үшін 
алты баланы тәр-
биелеуі тиіс деп 
өзгертілді. Аналар 
Мемлекет басшы-
сының Жарлығына 
сай наградталады, 
ол жарлықтар да 
ҚР Президенті Ар-
хивінде сақтала-
ды.

«Алтын алқалы» аналардың бірі 
– әкемнің анасы, менің апам Бай-
төреқызы Хатира. Апамыз өмірге 12 
бала әкелген, қанатын кеңге жайған 
дана аналардың бірі. Оқушы кезіміз-
де ауылға келген мемлекеттік награ-
даны бәріміз жан-жақтан қызығып 
тамашалағанымыз есімде. 

Қазіргі кезде «Алтын алқа» және 
«Күмiс алқа» иегерлерімен қатар 
бұрын «Батыр ана» атағын алған, 
І және ІІ дәрежелі «Ана даңқы» 
ордендерімен марапатталған көп-
балалы аналарға ай сайын арнайы 
мемлекеттік жәрдемақы төленеді. 
Сондай-ақ, аналар бірқатар са-
лықтар мен мемлекеттік баж төле-
уден босатылған. 5 және одан да 
көп бала туған (асырап алған) және 
оларды 8 жасқа дейін тәрбиелеген 
әйелдердің 53 жасқа толғанда зей-
нетақы төлемдерін алуға құқығы 
бар. 

Ұрпағын тоғыз ай, тоғыз күн 
толғатып өмірге әкелетін, бар 
жылуы мен мейірімін беретін, бала-
ны бақытым деп санайтын «Алтын 
алқалы» аналардың саны жыл сай-
ын өсіп келеді. Бұл біздің аналардың 
болашаққа деген сенімі мен үмітінің 
белгісі деп топшыладық.

Дайана ТОҚБЕРГЕНОВА,
ҚР Президенті Архивінің

қоғаммен байланыс маманы

дырудан бас тартылды. Сол қа-
нағаттандырудан бас тарту туралы 
шешімнің қарар бөлігін жариялап 
тұрғанда, талап қоюшының өкілі 
маған басын иді. Мен ол түсінбеген 
болар деп, сізге қанағаттандыру-
дан бас тартылды деп тағы түсін-
дірдім. Ол мені түсінгенін, шешімнің 
әділ екенін және мені алдағысы 
келгенін айтып, бірақ та менің 
дұрыс шешім шығарғаныма риза 
екенін жеткізді. Ал алғыс судьяны 
қанаттандырады. 

– Алқа төрағасы болған 
соң сот өндірісіндегі барлық 
істі таразылап отыратыныңыз 
түсінікті. Қазір қыз-келіншек-
тер қолымен жасалатын қан-
дай қылмыс жиі кездеседі?

– Қыз-келіншектердің қолымен 
жасалатын қылмыстарды білмей-
мін, ол жағынан хабарым жоқ. Ал 
арыздарға моральдық тұрғыда 
қарасақ, қазіргі әйелдердің ар-на-
мысы азайып кеткендей әсер қал-
дырады. Жақында бір іс қарадым. 
Отбасының төрт баласы бар, әкесі 
соңғы ұлы менікі емес деп сотқа 
жүгінген. Сараптама нәтижесінде 
баланың шын мәнінде басқа әкеден 
екені анықталды. Жауапкер әйел 
сотта өзін тік ұстап тұрды, одан 
ұялған, намыстанған бір белгі бай-
қамадым. Осындай мәселелер мені 
қынжылтады және бұндай жағдай-
лар азайса екен деп тілеймін. 

 Сондай-ақ, осы күні көп кезде-
сетін жағдай – әйелдердің бала-
ларын тастап кетуі. Балаға дұрыс 
қарамайтын, дұрыс тәрбие бермей-
тін адамдар жиі кездесетін болды. 
Статистиканы қарасақ та, осы күні 
тастанды балалар өте көп. Неке бұ-
зып, ортақ мүлікті бөлген кезде де, 
жастар бір-біріне ашу мен кек алу 
мақсатында ортадағы баланы пай-
даланып, жылатып, баланың пси-
хологиясына зиян келтіріп жатады. 
Әйел адамдар өздерінің пайдасын 
емес, балаларының жүректеріне 
сызат түспейтін жағын ойласа екен 
деген ой туындайды.  

– Үш бала тәрбиелеп отыр-
ған анасыз. Судья-әйелдер 
отбасы тірлігіне қалай уақыт 
табады?

– Бізге әйел адам деп ешкім 
жеңілдікпен қарамайды. Сондықтан 
әйелдердің басты проблемасы бір, 
үйдің де, үкіметтің де жұмысын 
қатар алып жүру. Қазір маған ай-
тарлықтай жеңіл, балаларым өсті, 
олардың өзі маған үлкен қолға-
быс беретін жаста. Бірақ қиын 
уақыттардан мен де өттім. Бала-
бақшадан бала алынбай, талай 
кешіккен уақыттарымыз да, күн-
делікті бақылау болмағандықтан 
балаларымның мектеп үлгерімі 
төмендеп кеткен кездер де болды. 
Менің ойымша, әке-шешесі жұмыс 
жасап, күн сайынғы қарбаласты 
көріп өскен баланың өзінде жауап-
кершілік болатын сияқты. Балалар 
бір-біріне көмектесіп, бір-бірін сүй-
реп өседі. Ал таңертеңнен кешке 
дейін баланың қасында отырып, 
мектепке апарып, қадағалап жүр-
сек, бала үлкенге сеніп, жалтақтап, 
өз бетінше шешім қабылдай алмай-
ды деген ойдамын. 

– Сіздің кәсіби қызметіңіз-
ге қолдау көрсеткен, бағыт 
берген ұстаздарыңыз туралы 
білсек...

– Жоғарыда атап өткендей 
маған қолдау білдірген басшыла-
рым С.Сергиенко, Е. Көптлеуов,  
Қ. Ишматовтарға шәкірттік алғысым 
шексіз. Ал сот саласына келгенде, 
судьялық тәжірбиеме көп септігін 
тигізген Нугманов, Бакиұлы секілді 
азаматтардан үйренгенім көп. Ал 
облыстық сотта үлкен үлгі болған, 
демеу берген Бек Әметұлы еді. 
Менімен қатар келген судьялар-
дың көбісі жұмыс жасау әдісін Бек 
Әметұлынан үйрендік. Жұмысына 
адал болған мықты азамат бәріміз-
ден адалдық пен жауаптылықты 
талап ететін. Сонысымен де көп 
ішінен дараланып, осы қасиетімен 
бізге өнеге көрсетті. 

– Мереке қарсаңында ана-
лар мен айымдарға айтар ті-
легіңіз..

– Мереке қарсаңында жалпы 
әйел затына – денсаулық пен бақыт, 
балаларының амандығын, жанұя-
ларының береке-бірлігін тілеймін. 
Өзімнің әріптес сіңлілеріме, апала-
рыма шыдамдылық пен төзімділік 
тілеймін. Қандай қатаң заман, қиын 
кезең болмасын әйел екенімізді 
ұмытпайық! Өзімізге табиғатпен 
берілген нәзіктік пен мейірімділік 
әрқашан бізбен бірге болсын!

– Уақыт бөліп, сұхбат бер-
геніңізге көп рақмет!

А.САТЫБАЛДЫ,
«Заң газеті»
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ЛЕБІЗ

(Соңы. Басы 1-бетте)

СЫЙЫНАР ЕМ, 
АНА ДЕГЕН ТӘҢІРГЕ!
Анам қарапайым отба-

сынан шыққан. Әке-шешесі 
мал шаруашылығымен айна-
лысқан. Ал жастайынан қой 
жайған, сиыр сауып, жылқы 
байлаған отбасының тірлі-
гі қарбалас болатыны кім-
кімге де белгілі. Таң қылаулап 
атқаннан тыным таппайтын 
мұндай отбасының балалары 
барлық іске төселіп өседі. 
Ұлдары малдың қыр-сырын 
біліп, төрт түлікті өсірудің 
құпиясына қанық болса, қы-
здары сиыр сауып, құрт-май 
жасау дың, қымызды баптап, 
ұлттық тағамдар дайында-
удың  ұстасына айналады. 
Мұндай отбасылардың шаңы-
рағынан қонақ үзілмейтіні 
белгілі. Елмен араласып, 
көптің сөзін тыңдағандықтан 
болар, балалардың қонақ-
жай, епті, пысық, жомарт 
қана емес, сонымен бірге, 
тарихтан мол хабары бар, ел 
мәдениетін жан-жақты мең-
геріп, адамдармен қарым-қа-
тынасқа шебер болатыны 
тағы түсінікті. Жастайынан 
осындай жақсы үлгіні көріп, 
көңіліне тоқып өскен анамыз 
түскен жеріне бақ боп кірді, 
құт боп дарыды. 

Баталы сөз – 
балаға азық

Түркістан өңірінен шыққан 
анам біздің әулетке келін 
болып түскенде небары 16 
жаста екен. Бірақ анасынан 
үйренгені көп аруға жат жер-
ге сіңісу аса қиындық келтір-
меді. Таңнан тұрып, үлкен-
дердің қабағына қарап, бабын 
жасаған жас келіншекті ауыл 
халқы да жатсынған жоқ. Бар-
лығы жақын тартты, жақсы 
ісін жария етіп, білмегенін үй-
ретті. Ал біздің анамыз келін 

болып түскен сәттен бастап 
зағип енесінің күтімін жасады, 
қас-қабағына қарап, мінсіз 
қызмет етті. Оның қандай 
ауыртпалығы барын науқас 
жанды баққандар жақсы түсі-
неді.  Анамыз көзі көрмейтін 
әжемнің бар жағдайын жасап, 
жас баладай қарады. Жанары 
жоқ адамға жарқыраған нұр-
лы көз бола білді. Қолы қалт 
еткенде әжемнің жанына оты-
ра қалып әңгімесін айтып, біз-
дерге кітап оқып беруді қатаң 
тапсыратын. Сондағы бар ойы 
көзі көрмейтін адам әлемді 
көңілімен сезіп, біліп отыр-
сын, қараңғылықта, жалғыз-
дықта қалып қоймасын деген 
ізгі тілеу екен ғой. Осындай 
қамқорлықты сезінген әжеміз 
өмірінің соңына дейін келініне 
риза болып, ақ батасын бе-
руден жаңылмады. «Баталы 
ел арымас» дегендей, біздің 

көгеріп, көктеп, өсіп, өніп 
отырғанымыз да осы анамыз-
дың алған алғысының өтеуі 
болса керек. 

Ерге жаққан 
әйел еліне де 

жағады

Біздің әкеміз ерте кетті. 
Құдай қосқан қосағынан 58 
жасында айырылған ана-
мыз ға шиеттей алты бала-
ны аяғынан тік тұрғызу оңай 
болған жоқ. Екі адам атқара-
тын міндет пен парыз жалғыз 
өзінің мойнына түссе де ана-
мыз қиындыққа мойымады. 
Ішкі уайымын, қайғысын 
ешкімге көрсетпеді. Азама-
тынан айырылған анамыз 
өзінің ұстамдылығымен, биік 
парасатымен айналасына өзін 

сыйлата білді. «Әкелеріңнің 
атына кір келтірмеңдер!» де-
генді анамыз күнде құлағы-
мызға құйып, санамызға сі-
ңіріп отыратын. Соның өзі 
құдай қосқан қосағына деген 
шексіз сезімін көрсетсе керек.

Ата-ана – балаға айна. «Ба-
лапан ұяда не көрсе, ұшқанда 
соны іледі» деген тәмсілді 
бабаларымыз сол себепті айт-
қан. Ұлдың ұлықты, қыздың 
қылықты болуы ата-ананың 
көрсеткен өнегесіне, берген 
тәлім-тәрбиесіне тікелей бай-
ланысты. Әжеміз бен әкеміз 
дастарқан басына келмей, 
ықылас жасамай ас ішілмей-
тін біздің шаңырағымыздың 
өзіндік тәртібі қазір барлық 
бауырымның шаңырағында 
жалғасқан. Себебі, дәл осын-
дай үйлесімділікті көріп өскен 
біздің теріс жүруіміз, шеңбер-
ден шығуымыз әсте мүмкін 
емес еді. 

Бізді ата-анамыз «Балаңды 
аясаң, аяма!» деген ұста-

өз тәжірибемізден көріп, біліп 
отырмыз. Еркелік естінің өзін 
есіртеді. Егер сол кезде ана-
мыз шектен шыққанымызда 
тыйып, қажет тұсында дем 
беріп, қолдап отырмаса біздің 
бүгінгідей биікке жетуіміз 
неғайбыл еді. 

«Еріне жаққан әйел, еліне 
де жағады» деген рас сөз. 
Менің анам ерінің жолын 
кеспеді, жолдасынан бұрын 
сөз айтпады. Әулетке келін 
болған сәттен азаматының 
абыройына қылаудай көлең-
ке түсірмеуді басты міндеті 
санады. Ата-енесін өзінің 
ата-анасындай ардақтап, аға-
йын-туысқа деген ізетімен 
жолдасының беделін көтерді. 
Анамыздың даналығына, көр-
генділігіне сенген соң әкеміз 
де өмір бойы бала тәрбиесіне 
алаңдаған жоқ.

Ата-ана – 
баланың басты 

бағбаны

Балаларын дені сау, жақсы 
азамат етіп өсіру әр ата-ана-
ның арманы. Олар отбасында 
он бала болса да, солардың 
әрқайсысы үшін шыбын жаны 
шырқырап, отқа түсуге да-
йын тұрады. Менің анам да 
осындай жандар қатарынан.  
Біреуміз ауыра қалсақ, жа-
зылғанымызша жаны қоса 

ныммен тәрбиеледі. Жақсы 
қасиеттің, ізгі амалдың тек 
еңбекпен, ізденумен келетінін 
үйретті.  «Балам бәлеге ұшы-
рап қалмасын», «Балам қи-
налмаса екен» деп шектен 
тыс өбектей беру – үлкен қа-
теліктің бастауы. Мұны қазір 
үлкен өмірге араласқан соң 

қиналады. Кейде хабарласпай 
кетсек, есі шығып күні-түні 
уайымға беріледі. Онысын 
бізге білдіргісі келмегенімен, 
сөйлескен сәтте сезіліп қала-
тын. Үйдің кенжесі болған соң 
ба, өз басым апама ерекше 
жақын өстім. Әр отбасын-
дағы кенже балалар сияқты 

үлкендердің бар ықылас пе-
йілі маған арналды. Әсіре-
се, анамды өзіме меншіктеп 
алдым. Ол да мені айрықша 
мейірімі мен жан-шуағына 
бөледі. Кішкентай демей әр 
сөзіммен санасты. Кез келген 
жағдайда қолдап, жаңа бас-
тамама тілекші болып отыр-
ды. Менің әрбір қызмет еткен 
жерімде жаңа жобалар жа-
сап, айналамды өзгерткім кеп 
тұратын әдетім жастайым-
нан анамның қолдауын көріп 
өскендіктен болар. 

Анамның өзім қадірлейтін 
ерекше қасиетінің бірі еш-
уақытта бетімізді қайтарып, 
қатты кейіген емес. Бізді әр-
бір сөзінде бірлік пен тату-
лыққа үндеп отырады. Ол 
кісі нің айт қанын екі етпей, 
бір-бірімізді сыйлау, қадірлеу 
біздің бойымызға бала күн нен 
сіңген тәрбие. Осыған өзім 
іштей шүкірлік етіп, анама 
ризашылығымды білдіремін.

Аналар тек 
жақсыға лайық

Анам әкеме адал жар ғана 
емес, сонымен бірге сенімді 
серік те бола білді. Әкем де, 
шешем де бізді үнемі қолдап 
отырды. Олардың әрбір сөзі 
жігерімді жанып, алға ұмтыл-
дыратын. Жеке шаруамызға, 
отбасылық өмірімізге ара-
ласпай, әрқайсысымыздың 
шаңырағымызда бақ-береке, 
тыныштық болғанын қалады. 

Белгілі жазушы Габриэль 
Гарсиа Маркес «Нәзіктік атау-
лының жиынтығы – ананың 
алақаны, сондықтан да ол 
– сәби үшін ең жылы ұя» де-
ген екен. Ананың алақанын 
сағынғандықтан болар, біз 
үнемі ауылға баруға, қара 
шаңыраққа жетуге асығамыз. 
Өйткені, ол біздің балалық 
шағымыздың бесігі, анамыз 
отырған құтты мекен.

Бүгінде 85-ке келген ана-
мыздың айналайын дегенін 
естіп, аялы алақанының та-
бын сезіну біз үшін үлкен 
бақыт. Аллам осы бақытты 
ұзағынан етсе, анамыз жаны-
мызда ұзағырақ жүрсе екен 
деп тілейміз. 

Нұржан ҚАРАБАЕВ,
Алатау аудандық 
сотының судьясы

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

Айжан МОЛБАЕВА,
Маңғыстау облыстық 
сотының судьясы 

Шаңырақтың 
шаттығы

Қазақ халқы қашанда  «Би 
бол! Би болмасаң – би түсетін үй 
бол!» деп би-қазыларды ерекше 
құрметтеген. Себебі, тарихта 
алтын әріптермен аты жазылған 
билер қоғамдағы түрлі дауды бір 
ауыз сөзімен түйіндеп, жер, же-
сір, мал дауларын шешіп, бүкіл 
ел арасын араздықтан сақтаған. 

Бүгінгі судья – билердің жалғасы десек қателеспейміз. Басына 
іс түскен адамдар ғана сотқа соңғы үмітін арқалап жүгінеді. 
Сондықтан, сот төрелігінің әділдігі мен ашықтығын қамтамасыз 
етіп, мемлекеттің атынан шешім шығаратын судьялардың жау-
апкершілігі өте жоғары. Мемлекеттің алдындағы мұндай жауап-
кершілікті сезіне отырып, әділдіктің тең таразысы бола білу кез 
келген судья үшін оңай емес.

«Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ», демекші, 
сотқа жүгінген тараптардың сеніміне селкеу түсірмей, алдымыз-
ға келген әр істі саралап, ақ пен қараны ажырата білу барлық 
судьяға жүктелетін сын. Ал, енді қоғамның көзқарасы да судья-
ның шығарған шешіміне қарай қалыптасатыны сөзсіз. Әйелдер 
бүгінде барлық салада жемісті еңбек етіп, мемлекетіміздің 
дамуына өз үлесін қосуда. Оның ішінде, Маңғыстау облысының 
өзінде 36 әйел судья абыройлы қызмет етуде. Осы орайда, 
еліміздің сот жүйесінің дамуына нәзік жандылардың қосқан үлесі 
зор дер едім. 

Қоғам ер болсын, әйел болсын сотты құрметтеуі қажет деген 
ойдамын. Себебі, судья болу екінің бірінің қолынан келе бермей-
ді. Өздеріңізге белгілі, бұл лауазымға жетуі үшін  әрбір үміткер 
бірнеше күрделі сыннан сүрінбей өтуі қажет. Ал, ұжымда қыз-
мет пен үйдің сәнін қатар үйлестіріп отырған  әйел судьяларға 
деген құрмет басым. Өз басым көпшілік ортада судья екенімді 
білдіргенді жөн санамаймын. Тіпті, ата-ана ретінде немеремнің 
жиналысына өзім қатысып, мемлекеттік органдардың қызметін-
де көпшілікпен қатар кезекке тұрамын. 

Барлық ардақты аналарды, аяулы аруларды 8 Наурыз – 
Халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын! 
Әйелдер үшін әрбір күн мереке болуы тиіс. Себебі, ана – тір-
шіліктің бастауы, шаңырақтың шаттығы, отбасының ұйытқысы. 
Дананы да, батырды да, ғалымды да өмірге әкелетін аналарға 
құрметіміз шексіз. 

Барша нәзік жандыларға баянды бақ, берекелі ғұмыр, шат-
тық пен қуаныш тілеймін! Әрбір атқан таңдарыңыз махаббат, 
қамқорлық пен қуанышқа толы болсын! 

Сайран МӘМИҚЫЗЫ,
Астана қалалық сотының 
судьясы

Қыздың қырық 
жаны бар

Ер азамат ұрпақты тәр-
биелесе, әйел адам ұлтты 
тәрбиелейді. Сондықтан 
да қазақ халқы қыз ба-
ланың тәрбиесіне ерекше 
қараған. «Қыздың қабағын-
да наз бар» деп көңіліне 
қаяу түсірмеуге, жанын 
жараламауға тырысқан. 

Ұятты қыз дың текті ұрпақ өсіретініне сенген. Әйгілі саясаткер 
Уинстон Черчильдің «Ұлтты жою үшін соғыс ашудың қажеті 
жоқ, ұлт әйелі жолынан тайса болғаны, ұлттың өзі-ақ құри-
ды» деген тағылымды сөзі бар. Дәл осы сөзді қыз бала өсіріп 
отырған әрбір отбасы жадынан шығармауы керек. Өйткені, 
біз қыздың тәрбиесіне өз баламыздың тәрбиесі деп қарамай, 
ұлттың болашағы, ұрпақтың ертеңі деп қарап, кең пішіп, терең 
ойлауға тиіспіз. 

Ал қазақ қыздарының мықты екенін, шыдамды болатынын, 
намысты жоғары қоятынын дәлелдеудің өзі артық. Сонау 
Тұмар патша, Бопай ханым, Домалақ аналарды айтпағанда, 
бүгінгі  айымдардың арқалап жүрген жүгі де ер-азаматтардан 
бір мысқал кем дей алмаймыз. Осы аналар еліміздің басына 
сын сағат туғанда қолына қару да ұстады, мал да бақты, егін 
де екті. Тәуелсіздік алған кездегі екіұдай сәтте ала дорбасын 
арқалап ұлтты сақтап қалған да осы аналар. «Әйелдің қырық 
жаны бар» деген сөздің шындығы осында. Ендеше, сондай 
нәзік жандылардың жолын жалғаған бүгінгі айымдардың  ара-
мында судьялық қызмет пен отбасылық міндетін қатар атқа-
рып жүрген әріптестерім баршылық. Өз ісіне тиянақты, аса 
жауапты жұмысты мінсіз атқарып отырған судья-әйелдердің 
сот саласының дамуына, құқықтық мемлекет қалыптастыруға 
қосып отырған үлесі өлшеусіз. «Тура биде туған жоқ, туғанды 
биде иман жоқ» деген тәмсілді биік ұстап, әділ шешім, талас-
сыз үкімімен халықтың алғысына бөленген судья-әйелдердің 
барлығы – бір-бір үйдің алтын қазығы. 

Барша аналарды 8 Наурыз Халықаралық әйелдер күні ме-
рекесімен шын жүректен құттықтаймын. Нәзік жандылардың 
әр күні мейрам, әр сәті сый мен құрметке толы болсын! Тәу-
елсіз еліміздің тұғырын ерлермен бірдей көтеріп келе жатқан 
арулардың еңбегі бағаланып, отбасында бақытқа бөлене 
берсін!

Шолпан МАЛИКОВА,
Қызылорда облыстық
сотының судьясы      
                                              

Мемлекеттік 
қызметтегі 

қыз-келіншектер 
үлесі 58 пайыз

Бүгінгі күні мемлекет-
тік қызметке қыз-келін-
шектер  көптеп  тар -
тылған. Статистикалық 

мәліметтер бойынша олардың мемлекеттік қызметтегі  
үлесі біршама артқан. Бүгінгі таңда облысымыздағы су-
дьялардың 29-ын әйелдер құрап отыр.   

Сырт көз – судьяның міндеті істі қарап, шешім қабыл-
дау ғана деп ойлауы мүмкін. Алайда сот саласының жұрт 
біле бермейтін қыр-сыры өте көп. Бұл жердегі атқара-
тын жұмыс ер не әйел адамға арналған деп бөлінбейді. 
Сондықтан қандайда бір  азаматтық не қылмыстық іс 
болсын әйел судьялар ер адамдармен иық тіресе қызмет 
атқарады. Кей жағдайларда аса ауыр қылмыстар немесе 
отбасылық жанжалдан туындаған істерді қараған кезде 
жүрекке ауыр тиетіні бар. Себебі, тараптар іс бітісімен өз 
жөндерімен тараса, ал біз онда қалған күйзеліс, негативті 
жанымызға жақын қабылдап жатамыз. Әйел жаны нәзік 
жаратылғандықтан, барлығын жүрекке тұмшалап, шешім 
қабылдау қиын болса да әділдік үшін түрлі сынмен бет-
пе-бет келіп жатамыз. Осындай ауыр жұмысты арқаласақ 
та, әйел болмысымыздан танбай отбасының тіршілігіне де 
үлгеруге тырысамыз. Сондықтан сот жүйесінде болсын, 
басқа салада болсын еңбек еткен әйел құрметтің төрінде 
болуы керек деп санаймын. 

Осындай жауапкершілігі мол қызметті бір кісідей атқа-
рып жүрген сот саласындағы апа-сіңлілерімнің қызмет-
теріне абырой, жеке өмірлеріне бақыт тілей отырып, әр 
әйел өз үйінің еркесіне айналсын, әр шаңырақтан бала 
күлкісі кетпесін дегім келеді. 
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Баян ТОҚТАРОВА, ҚР Жоғарғы Сотының судьясы:

«ЕҢ ҮЛКЕН БАҚЫТ — БЕЙБІТ КҮН»

Біз алғаш жұмыс бастаған кез-
де қазіргідей мамандандырылған 
соттар болмады. Аздап осыдан 
қиналатынбыз. Қазір соттар аза-
маттық, қылмыстық, тергеу соты 
болып бөлінеді. Әкімшілік әділет-
тің өз судьялары бар. Жиырма 
жыл бұрын осының бәрін бір 
судья атқарып, бүкіл істерді қа-
рай беретін. Таңертең келесің 
де әкімшілік, одан соң некеге 
қатысты дауларды, сағат 11-де 
айдауыл келіп, қылмыс тық істі 
қарайсың. Түстен кейін азаматтық 
істермен айналысып, сағат 5-те 
колонияға кетесің. Қазір бұлар-
дың бәрі дербес маманданды-
рылған сотқа айналып, судьялар 
белгілі бір бағыт бойынша ғана іс 
қарайтын болды. Бұл судьялар-
дың әр түрлі мәселеге алаңдамай, 
тиісті саланы терең зерделеп, істі 
барынша сапалы жүргізуіне мүм-
кіндік ашты. Әртүрлі бағыттағы 
істерді қарау бізді ширатты. Қазір 
30 жылдық өтілі бар судьялардың 
барлық істі қарай беретін мүмкін-
дігі бар.

Адамдар заңды 
білмеген соң үлкен 

қиындықтарға 
тап болады 

– Қазір неше түрлі дау туын-
дайды ғой. Кей адамдардың ниеті 
дұрыс емес, кейбірінің құқықтық 
сауаты әлсіз. Соның салдарынан 
түрлі қиын жағдайға тап болып 
жатады. Күрделі істер көп. Бәрін 
заң бойынша шешеміз. Жеңілген 
тараптар әрине наразылық біл-
діріп жатады. Әсіресе, банктерден 
алынатын қарыздар бойынша дау-
ларды қарау моральдық-психоло-
гиялық тұрғыда өте ауыр. Әрине, 
басындағы жалғыз баспанасынан 
қарызын өтеу үшін айырылу кімге 
оңай тисін. Жаңа айтып кеткендей 
жылап-сықтау, қарғау осындай 
кезде басталады. Кейбірі өзіне қол 
салып жатады. Ажырасып жататын 
отбасылар да бар. Ал, заңның өз 
шеңбері бар. Судьялар осы бо-
рышкерлермен бетпе-бет қалады. 
Олармен тіпті бірге мұңайып, бірге 
қайғырады десе де болады. Бірақ 
көмек көрсетуге дәрмені жоқ. 
Осы жағдай қоғамдық мәселеге 
айналған соң үкімет банктерге 
қатысты талаптарды қатаңдатып, 
қарызға батқан азаматтар үшін 
бірқатар жеңілдіктер жасады. Бұл 
судьялар үшін де қолайлы болды. 
Заңдарға жасалған өзгерістер 
негізінде банктер де енді төлен-
беген қарызға тек алты айдан соң 
ғана сыйақыны қосады. Айыппұл 
қарыздың он пайызынан аспайды. 
Бұл белгілі деңгейде борышкерлер 

үшін үлкен қолдау, көмек болды. 
Судьялар жүктемесінде тең-

герімсіздік бар. Бұл мәселе қан-
ша күш салынса да шешілмейді. 
Бізде мысалы бір ауданда айына 
70 іс қаралса, тағы бір ауданда 
жылына 70 іс те болмайды. Жүк-
теме әсіресе, үлкен қалалардағы 
соттарда көп. Шаралар атқа-
рылып, заңдар қабылданып жа-
тыр. Бірақ бұл мәселе халықтың 
орналасу тығыздығына байланы-
сты. Жалпы, тараптар Астанада 
болғанымен, олардың өтінішімен 
істі басқа қалалардағы соттарға 
жіберуге болатын шығар. Бірақ 
бұл да тиімді шешім емес. Мұның 
түйінін тарқату үшін біз салдармен 
емес, себеппен күресуіміз керек. 
Мысалы, жаңа айтқанымдай, қан-
шама мәселе адамдардың алған 
несие сін төлемей, оны мәжбүр-
леп өндіріп алудан туындайды. 
Бұл соттардың емес, үкіметтің 
мәселесі. Адамдардың төлем қа-
білетінің әлсіздігі, несие алудың 
оңай үрдіске айналғаны үшін неге 
соттар кінәлі болу керек. Адамдар 
жағдайы болмаса, неге қарыз 
алып, үлкен той жасайды. Қарыз 
болған соң үйде жанжал болады, 
бірі-бірінен ажырасады. Пирами-
даға неге барады? Оған кеткен 
ақша қайтпайды ғой. Бұл қылмыс. 
Өйткені, оны құрғандардың өзінде 
қаржы жоқ. Мысалы, киберқыл-
мыстар көп. Оған ұрынғандардың 
бәрі телефондарына күмәнді қо-
сымшаларды өздері ашқан, кел-
ген хабарламаларды алаяқтарға 
өздері айтып берген. Осының бәрі 
заңды білмеудің, қаржылық сауат 
төмендігінің салдары. Міне, осы 
мәселемен жұмыс жүру керек. Сот 
бұл проблеманы шеше алмайды. 
Иә, жанымыз ашиды. Бірақ біз 
мәселе қалай бар, солай шешеміз.

 

Бірінші сатыдағы сот 
сені тәуелсіз болуға 

үйретеді

Апелляциялық сот салмақ-
тылыққа әкеледі. Өйткені, істі 
қайта қарайсың. Бұрын облыстық 
соттарда апелляция және касса-
ция болатын. Кассацияның жау-
апкершілігі бәрінен де үлкен. Өй-
ткені, өз әріптес теріңнің шығарған 
сот актілерін қайта қарайсың. Ал, 
Жоғарғы Соттың жауапкершілі-
гі тіпті жоғары. Өйткені, сенің 
жазған қаулың сот кабинеттері 
арқылы бүкіл халыққа жария 
болады. Оны ашады да соның не-
гізінде өтініш жазады. Сондықтан 
Жоғарғы Сот судьясына жүкте-
летін жауапкершілік өте жоғары. 

Өкінішке қарай, жұртшылық 
арасындағы кейбір пікірлерге қа-
рағанда «Жоғарғы Сотқа түскен 
істер толыққанды зерделенбей-

Он бес баптан тұратын кодексте Адам 
құқықтарының жалпыға бірдей деклара-
ция сының, Азаматтық және саяси құқықтар 
туралы халықаралық пакті ережелерінің, 
БҰҰ Бас Ассамблеясының қарарымен ма-
құлданған сот органдары тәуелсіздігінің не-
гізгі қағидалары, судьялардың тәуелсіздігі, 
объективтілігі, теңдігі, адалдығы мен сатыл-
майтындығы, құзыреттілігі мен ұқыптылығы 
және әдеп нормаларын сақтау, үстемдікті 
құқық пен демократияның, ал сот билігінің 
тәуелсіздігін әділ сот талқылауына деген 
құқықтың базалық элементі, сонымен қа-
тар жұмыс істеп жүрген судьялар мен отс-
тавкадағы судьялар үшін жүріс-тұрыстың 
әдеп қағидалары белгіленген.

Осы кодекстің елімізде ғана емес, Вене-
циядағы «Құқық арқылы демократия үшін» 
Еуропалық комиссия тарапынан да оң баға 
алғанын айта кеткен жөн.

Судья әдебі – бүкіл судьялар қауым-
дастығының жұмысына қатысты судья 
әріптестерден бастап, қарапайым азамат-
тармен, түрлі топтармен қызмет бабында 
және одан тыс уақытта қатынасқа түскен-
дегі өзін-өзі ұстауы мен шектеулері. 

Кодекстің 4-бабында көрсетілгендей 
судьяның соттан тыс жердегі жүріп-тұруы, 
оның процеске қатысушылармен өзара 
қарым-қатынасы соттың тәуелсіздігі тура-
лы қоғамның сенімділігін сақтауға ықпал 
етуге тиіс. Судья нақты сот ісі бойынша 
іске қатысушы адамдармен, олардың өкіл-
дерімен, прокурормен, адвокатпен, өзге 
де мүдделі адамдармен процестік және 
өзге де заңнамада көзделмеген кез келген 
қарым-қатынас деп түсінілетін процестік 
емес байланыстарды, егер осы іс-әрекеттер 
судьяның объективтілігіне және бейтарап-
тылығына негізделген күмәннің туындауы-
на алып келуі мүмкін болса, болдырмауға 
тиіс. Осы ретте Қазақстанның сот жүйесінің 
ерекшелігіне сай судьялар өндірістегі неме-
се аяқталған істер бойынша және басқа да 
мән-жайларға байланысты азаматтар мен 
заңды тұлға өкілдерін жеке қабылдау жүр-
гізуіне құқығы жоқ екендігін ескерген жөн.

Осы кодексте белгіленген жүріс-тұрыс 
қағидаларын атқарып отырған қызметіне 
қарамастан Қазақстанның барлық судья-
лары, сондай-ақ отставкадағы судьялар 
орындауға тиіс. Судьялық әдепке байланы-
сты қандай да бір мәселелер осы кодекспен 
реттелмеген жағдайларда, судья жалпы 
қабылданған мораль мен адамгершілік 
қағидаттарын, сондай-ақ, сот төрелігін 
іске асыру мен судьялардың жүріс-тұрыс 
саласындағы халықаралық стандарттарды 
ұстануға тиіс. Судья судьялар қауымдас-
тық органына жүріс-тұрысының мүмкін 
моделінің судьялардың нақты жағдайдағы 
жүріс-тұрысының әдеп қағидаларына 
сәйкестігі туралы сұрау салып, жүгінуге 
құқылы. Судьялар қауымдастығының мұн-
дай сауалды қарау нәтижелері жөніндегі 
жауабы ұсынымдық мәнде болады.

Жалпы алғанда, Судья әдебі кодексі 
судьялар корпусының қазіргі құрамын кәсі-
би және адами-әдеп жағынан нығайтудың 
құралы. Әділ соты бар ел – дамыған ел. 
Сондықтан сот жүйесіне деген сенім басты 
орында тұруы тиіс.

Салтанат УМАРСЕРИКОВА,
Қызылорда облысы 

мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының судьясы

ӘДЕП НОРМАСЫ

ӘДІЛДІК 
АЙНАСЫ

ді, көбіне төменгі сатылардың 
шешімдері өзгертілмей бекітіле 
салады деп ойлайды. Жеңілген 
тараптар бұлай демегенде басқа 
не айтады? Қараймыз, зерттейміз. 
Алдағы уақытта бұл жұмыс одан 
әрі дамытылмақ. Бірақ қазірдің 
өзінде Жоғарғы Сот судьялары 
істі толыққанды қарамайды деп 
айтуға болмайды. Бұл тіпті мүмкін 
емес. Өйткені, әр шешімге қолы-
мызды қойып, оның жауапкершілі-
гін арқалаймыз.

Заңдар табиғаты 
эмоциялық сезімге 
байланысты емес

Көпшілік арасында көпте-
ген заңдар табиғаты эмоциялық 
сезімге байланысты деген пікір 
бар. Бірақ мен онымен келіспей-
мін. Заңдар табиғаты эмоциялық 
сезімге байланысты емес. Тұрмыс-
тық зорлық-зомбылыққа қатысты 
істерді қылмыстық іс судьялары 
қарайды. Бірақ азамат ретінде 
бұл проблеманы білемін. Бүгінде 
бұл мәселеге орай елімізде көпте-
ген шаралар қабылданып жатыр. 
Мемлекет басшысы соңғы жол-
дауында тұрмыстық зорлық-зом-
былық бойынша заң талаптарын 
күшейту керек деді. Мұны мен 
толығымен қолдаймын. Жалпы, 
менің ойымша, қылмыскер тиісті 
жазасын алу керек. Өкінішке қа-
рай, көбіне оларға кешірім жаса-
лады. Мысалы, әкелері шешелерін 
ұрған соң балалары шырылдап, 
полиция шақырады. Бірақ ертеңі-
не таяқ жеген әйел «Ол менен 
кешірім сұрады, кешіре салайын» 
деп өзі күйеуін жазадан арашалап 
алып қалады. Содан соң пробле-
ма тереңдей береді. Сондықтан 
тәртіп болу керек. Бұл жерде 
ешқандай эмоцияның қажеті жоқ. 
Сот тек жазаны жұмсарту жағдайы 
бойынша ғана шешім қабылдасын. 
Ешқашан жауапкершіліктен кет-
песін. Қазір барлығы эмоциямен 
шешіледі. Бұлай істеуге болмай-
ды.

Гендерлік теңдікте 
сот саласы алдыңғы 

орында

– Қазір тиісті заң бойынша 
билік бұтақтарында әйелдер саны 
отыз пайыздан кем болмау ке-
ректігі бекітілді ғой. Біздің сот 
саласына мұндай талап қажет 
емес деуге болады. Өйткені, бізде 
судьялардың 50 пайызы әйелдер. 
Гендерлік теңдік бойынша сот 
саласы алдыңғы қатарда тұр. 
Жұмысы қандай қиын болса да 
әйелдер судья болуға ынталы. 
Менің ойымша бұл қуанарлық 
жағдай. Себебі, әйелдер барынша 
ізгі ниетті, сезімтал. Бірақ аудан-
дық соттар төрағалары ішінде 
әйелдер болғанымен, облыстық 
сот төрағалары бырыңғай ер- 
азаматтар. Бұл тұрғыда да қысым 
жоқ деп ойлаймын. Әйелдердің 
өзі осы қызметтің жауапкершілігін 
мойындарына алғысы келмейді. 

Судьялықта істі сапалы қарау 
үшін ең бастысы, жаңа айтып кет-
кенімдей, жүктеме шектен тыс көп 
болмау керек. Екіншісі, тараптар 
өкілдерінің дайындық деңгей-
інің төмен болмауы да маңызды. 
Қазір оларға қатысты бірқатар оң 
шешімдер бар. Мысалы, бұрын 
сіздің біліміңіз жоқ болса да сізге 
мен сенім хат беріп, өкіл ете ала-
тын едім. Тек жоғарғы біліміңіз 
болса, жеткілікті. Қазір өкіл болу 
үшін адвокат немесе заң пала-
тасына тіркеліп, соның кеңесшісі 
болуыңыз керек. Сосын өкіл қан-
ша отырыс өтсе де судья секілді 
қатысуға дайын болуы тиіс. Бар-
лық дәлелдерді жинақтап, оларды 
дұрыс ұсына білуің керек. Бірақ 
көбісі бұл талаптарды орында-
майды. Сосын сот отырысын кей-
інге қалдыруды сұрайды. Жоғарғы 
Соттың өзінде солай. Амал жоқ 
оған түсіндіруге тура келеді. «Сен 
мемлекеттік бажды төлеген жоқ-
сың. Бұл іс бойынша баж көлемі 
осындай болу керек. Хатыңды қо-

сымша жібер» деп кеңес береміз. 
Өкіл кәсіби маман, осы қызмет 
үшін ақша алады. Неге мен оған 
түсіндіруім керек? Өкінішке қарай, 
осылай етуге мәжбүрміз. Бұл әри-
не, сот өндірісіне белгілі деңгейде 
кері әсер етеді. 

Білікті қазылар 
жетіспейді

Сот төрелігінің сапасын көтеру 
судьяның біліктілігіне, тәжірибесі-
не байланысты. Өкінішке қарай, 
бізде қазір осындай судьялар 
жетіспейді. Мысалы, жергілікті ау-
дандық соттарда он пайызға дейін 
бос орындар бар. Солар қанша 
уақыттан бері толмай келеді. Та-
лай рет конкурс жарияланса да 
келіп жатқан ешкім жоқ. Мұның 
басты себебі – судьялыққа үміт-
керлерге қойылатын талаптардың 
тәжірибеге сай келмеуі. Судья 
болам деген адам үш жыл жұмыс 
істеу керек. Содан кейін барып, 
емтихан тапсырады. Сосын по-
лиграфтан өтеді. Тағлымдамада 
бір жыл жүреді. Бұл үшін негізгі 
жұмысынан босатылып, ол орын 
сақталады,Үкімет үміткерге судья-
ның жарты жалақысын төлейді. 
Бұдан өткеннен кейін облыстық 
соттарда жалпы отырыстың оң қо-
рытындсын алу керек. Содан кей-
ін барып, конкурсқа жіберіледі. 
Егер төрт жыл ішінде судья болып 
үлгермесе осының бәрінен қайта 
өтеді. Егер үміткер заң саласында 
жұмыс істеп жатса, оның жағым-
ды мінездемесі болса, мұның қа-
жеті не? Бұл қаржының құр босқа 
далаға кетуі ғой. Қайта байқауға 
қатысып, тағылымдамадан өту 
жасанды кедергі. Ал, енді бұған 
керсінше облыстық сотқа өзінің 
біліктілігін дәлелдемей, заң са-
ласында істемей келіп жатқандар 
бар. Оларға жағдайлар жасалып 
отыр. Неге бірінші сатыға барам 
дегендерге осындай жеңілдік жа-
самасқа. Олар ақылды, тәжірибелі 
адамдар. Бірақ бір беті қайтса, 
екінші рет бармайды. Қолды бір 
сілтейді де басқа салаға кетіп 
қалады. Сондықтан сот корпусын 
жаңғыртып, сапалы мамандармен 
қамтамасыз еткіміз келсе, бірінші 
саты судьялығына үміткерлерге 
талаптар жеңілдетілуі керек.

Мақсат жолында
табандымын

Отыз жыл істесең де білетінің-
нен білмейтін нәрселерің көп. 
Өйткені, әртүрлі жағдай болады. 
Қазір тіпті, ұлтымыздың ментали-
тетіне жат небір әрекеттер көрініс 
беріп жатыр. Әке баласымен сот-
тасады. Немерелері әжелерін үй-
ден шығарып тастайтын оқиғалар 
болуда. Меншік иесімен келісімге 
келу өте қиын. Осы секілді қиын 
жағдайларда, әсіресе, бірінші 
сатыда істеген кездерде процесті 
тоқтатып қойып, әріптестермен 
ақылдасамыз. Нені оқу керек, 
нені басшылыққа алу керек екенін 
бірге талқылап шешетін кездер 
болады. Мұнсыз болмайды.

Судьялыққа, оның ішінде 
Жоғарғы Соттың судьясының 
лауазымына әркім келмейді. Бұл 
жолда ерік-күштің үлкен рөлі 
бар. Өзіңді тәртіпке келтіре алма-
саң, өзіңді жеңе алмасаң кетесің. 
Сондықтан көп нәрседен бас 
тартуға, рухани тұрғыда дамуға, 
денсаулығыңды күтуге уақыт 
арнап, қарым-қатынастарда көп 
нәрседен шектелуге тура келеді. 
Ұлтқа қызмет көрсету білімнен 
емес, мінезден деп Алаш көсемі 
Әлихан Байменов айтқандай, мі-
нез болу керек адамда. Жалпы, 
мен ерке бала болдым. Айтқаным 
орындалатын. 
Бес жасымда мектепке бар-
дым. Әке-шешем бұл тала-
бымды тұсамады. Соның 
арқасы болар кез келген 
мәселеде батылмын, тәу-
елсізбін. Мақсатымның 
жолында табандымын. 

Дайындаған 
Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,

«Заң газеті»

(Соңы. Басы 1-бетте)

Елдегі сот жүйесі – әділдіктің ай-
насы. Сондықтан сот төрелігін іске 
асыратын судьялар корпусы қызмет 
бабында және одан тыс уақытта 
жалпыға бірдей әдеп нормаларын 
қатаң сақтауға міндетті. Осы тұрғы-
дан 2016 жылы  21 қарашадағы ҚР 
судьяларының ІІV съезінде Су-
дьялық әдеп кодексі қабылданды. 
Аталған кодекс Конституция мен 
«Қазақстан Республикасының сот 
жүйесі мен судьяларының мәртебесі 
туралы» заңына негізделе отырып 
жасалынған.
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Гүлажар БАҚЫТЖАНОВА, Маңғыстау облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі 
сот алқасының төрағасы:

«БІЛІМДІ ӘЙЕЛ 
ӨМІРДІ ӨЗГЕРТЕДІ»

(Соңы. Басы 1-бетте)

СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

Мұндай шектеулердің бәрін тізіп 
жалғастыра беруге болады... 

Сондықтан, өзге адамның сыртынан 
тон пішпес бұрын, оның жүрген жо-
лын зерттеген, көңіл түкпіріне үңілген 
дұрыс болар. Мендегі жетістіктің бәрі 
Алланың қалауымен, еңбекпен келді.  
Жаратқанның берері мол, оған шүкір-
шілік етуіміз керек. 

– Сізді тіл жанашыры ретінде 
білеміз. Мемлекеттік тілдің қолда-
нысы қайтсек кеңейеді? 

– Алла Тағала терең ойды, озық 
білімді, шешен тілді бекер бермеген 
шығар. Бұның барлығын маған ха-
лықтың мүддесіне пайдалану үшін бұй-
ыртқаны анық. Біздің тіл өлген күні ұлт 
та, мемлекет те өледі. Тілінен ажырап 
жоғалудың алдында тұрған елдер көп. 
Олардың қателігін қайталамау үшін біз 
елдігімізді, тәуелсіздігімізді сақтауы-
мыз керек. Ол үшін ең бірінші тілімізді 
сақтауымыз керек. Қазақ елінде қазақ 
тілі бірінші тұратынын әлем түсінгені 
абзал. Елімізде төрелік етіп жүрген су-
дьялардың тең жартысы қазақ тілін біл-
мейді. Ол ащы болса да шындық. Бұлай 
жалғаса беруге болмайды. Біз мемле-
кеттік саяси лауа зымдағы адамдармыз, 
біз биліктің бір тармағымыз. Ал сол 
мемлекетің тілін білмей, қалай оның 
арын сақтаймыз, болашағын ойлаймыз, 
деп айта аламыз! Тілін қадірлемей 
тұрып халықтан жиналған қаржыдан 
қалай айлық аласың? Осыны ойлап ұй-
ықтай алмаймын. Сондықтан қазақ тілі 
үшін мен барымды саламын. Мүмкін сол 
үшін жаралған шығармын. 

– Жұмыста қандайсыз?
– Иә, жұмыста өте талапшылмын. 

Тәртіп пен талап болмаса, ешқандай 
жұмыс алға жүрмейді. Мен қызметтес-
терімнің арасында ең жасымын. Алқа 
төрағасы болғаныма қарамастан 
өзімнен жасы үлкен әріптестерден 
талап ету қиындау. Ол біздің ментали-
тетімізге де байланысты. Бірақ, өгіз де 
өлмейтіндей, арба да сынбайтындай 
жолын табуға тырысамын. Бұл менің 
жақсы қасиетімнің бірі деп ойлаймын.

– Қазіргі балалардың ойы ұш-
қыр, қиялы жүйрік. Олардың тілін 
табу, көңілінен шығу, айтқаныңды 
қабылдату да оңай емес шығар?

– Балаларыма қаталмын, бірақ 
мейі рімді анамын. Мұның барлығы та-
лапшылдықтан туындайды ғой. Менің 
әлеуметтік желідегі парақшамды қа-
расаңыз былай деп жазылып тұр: 
«Жолдасым екеуміздің мақсатымыз 
– қазақтың саналы ұрпағын өрбіту». 
Бұл біздің өміріміздегі ең бірінші парыз, 
міндетіміз.  Баланың білім алуына бар 
мүмкіндікті жасау, бар махаббатты беру 
керек. Бірақ солай екен деп баланы 
дандайсытпау да керек. Мен балала-
рыма сендер ең саналысыңдар, сендер 
тек Жарас пен Гүлажардың ғана баласы 
емес, сендер қазақтың баласысыңдар 
деген сөзді құлақтарына күнде құйып 
отырамын. Жүрген жерде өздеріңді 
«паһ, мынау кім сөйлеп жатқан?» деп 
мойнын бұрып, «мынау қазақтың ба-
ласы ғой» деп сүйсінетіндей деңгейге 
жетіңдер! «Қазақтар осындай халық 
екен ғой!» деп таңдай қағатындай әре-
кет жасаңдар деп айтамын. 

«Бала жатырдан тәрбиеленеді», 
– деген сөздің жаны бар. Өзім балала-
рымның барлығын жатырымнан бастап 
тәрбиелеймін, сөйлесемін, сол кезден 
бастап балаларым тек қана адамның 
емес, бүкіл қазақ халқының баласы деп 
ойлай беремін. Сондықтан да шығар, 
Аллаға шүкір, балаларым саналы, қо-
йылған талапты сақтайды, жауапкер-
шілігі бар екенін біледі. Кейде бірдеңе 
бүлдіріп алса, оны бірден жаңадан 
алып бере қоймаймын. Әсіресе, қымбат 
нәрселер болса, бала өз ісінің жауап-
тылығын ғана емес, қымбат затқа қол 
жеткізудің оңай еместігін де жүрегімен 
сезінсе деймін. Осылайша бала өмірде 
бәрі дайын деген түсініктен ада бо-
луды үйренеді. Сондай-ақ, ұлдарыма 
қыздардың, қыздарыма ер балалардың 
жұмысын жасатамын. Мысалы, ұлда-
рым үй жинауға көмектессе, қыздарым 
әкелерімен еріп, қала шетіндегі қой-
маға барып, құрылыс жүрісін бақылап 
келеді. Себебі, бұл өмірде мәңгі ештеңе 
жоқ, барлығына жан-жақты да йын, ең-
бек ете білуі керек деп ойлаймын. 

– Ене мен келіннің қарым-қа-
тынасы да әрқашан үйлесім таба 
бермейді. Сізде қалай болды? 

– Мен ауылда енемнің қолында 7 
жыл тұрдым. Енемен тұру, үлкен кісінің 
көңілінен шығу, әрине, оңай емес. 
Барлық қиындықты басымнан өткіздім. 
Қазір енем бұл өмірде болмаса да, ол 
кісіге алғыс айтқым келеді. Себебі, 
менің үш баламды қарасып, жұмыстан 
шаршап келгенімде, «ұйықтап ал» деп 
немерелерін бауырына алып жататын. 
Қазір жастар заманауи психологияны 
тыңдап алады да «Мен енеммен тұра 
алмаймын» дейді. Сол жас келіндерге 
айтарым, «Өмір – бумеранг» бар-
лығының қайтарымы бар, соны ұмыт-
паңыздар. Күйеуіңді жақсы көріп, оны 
дүниеге әкеліп, бағып-қаққан анасын 
жек көру мүмкін бе? Анасымен тұрғың 
келмесе, онда сен баласымен де тұрма. 
Ұлың сені сыйласын, келінің қадірлесін 
десең, өзің де отағасын сыйлап, оның 
анасына қызмет етуің, қадір тұтуың 
керек. Ене деген сенің махаббатыңның, 
сенің жан-жарыңның шешесі. 

Мен енемді өмір бойы «Мама» деп 
өттім. Біз бөлек шыққан кезде, енем 
менімен жылап қоштасқан. Өйткені, бір 
шаңырақтың астында тұрғанда енем-
мен ешқашан сөзге келіп, көңілімізге 
тиетін әрекет жасап көрмедік. Енем 
анамнан кем болмады. Мен де табал-
дырықты аттаған сәттен енемді анам 
деймін, осы үйге адам боламын дедім. 
Анам ауырғанда басымды сүйеді, ба-

лаларымды бақты, сондықтан менің 
ол кісіге деген алғысым шексіз. Әрине, 
мені келін ретінде қайрады. Егер мен 
ол қайрақтан өтпесем, қазір Гүлажар 
болар ма едім. 

– Барлық ер адамдар әйелдің 
энергиясы үйден басқа жерге 
кеткенін ұнатпайды. Сіздің күй-
еуіңіз қызу жұмысыңызға қалай 
қарайды?

– Менің күйеуім қайта мен оны жұм-
саған сайын менде энергия көбейетінін 
біледі (күлді). Жоқ, күйеуім энергиямды 
қызғанбайды. Керісінше, жұмыстан 
шаршап келсем балаларға: «Мама-
ларың шаршап келді, демалсын» деп 
қолдау білдіріп жатады. Баламен үйде 
отырған сәттерде: «Сен үйге сыймай 
кеттің, жұмысқа шық», – деп өзі ұсы-

ныс айтады. Бұл да бір Алланың маған 
берген сыйы шығар. 

Мен тек өзім үшін, отбасым үшін 
емес, жалпы қазақ елі үшін жұмыс жа-
сап жүргенімді жолдасым жақсы біледі. 
Содан болар, идеяларым мен ойларым-
ды ол кісі құрметтейді.   

– Сот төрелігін жүзеге асыру-
дың негізгі міндетінен басқа, сіз 
қоғамдық жұмыстарды да бел-
сенді түрде жүргізесіз. Жергілік-
ті телеарнада арнайы хабарды 
тұрақты жүргізіп келе жатқа-
ныңыздан да хабарымыз бар.  
Осындай сан түрлі қызметті қатар 
алып жүрудің құпиясы неде?

– Ең бір мақтанышпен айта алаты-
ным, облыстық сотқа ауысқанда оқу 
орталығының үйлестірушісі болдым. 
Менің ашқан ең үлкен жаңалығым, 
жоғары оқу орнымен меморандум 
жасап, әр семестрде жылына екі рет 
судьялар бір ай бойы студенттерге те-
гін лекция оқыдық. Сол кезде универ-
ситетті енді бітірген студенттер сотқа 
келіп орасан зор махаб батпен жұмыс 
істеді. Бұл шын мәнінде біз үшін де, 
болашақ заңгерлер үшін де сауапты, 
нәтижелі жоба болды. Қазір ол жоба-

ны басқа координатор жүзеге асырып 
жатыр. 

Ал, екінші жобам – телеарнадағы 
«Татуласу: сотқа дейін, сотта» деген 
бағдарламам. Бұл бағдарламаның 
жүзеге асып келе жатқанына биыл 
бесінші жыл. Пандемия кезінде де, 
аяғым ауыр болып, баламды босана-
йын деп отырған кезде де бағдарлама 
жүргізуді тоқтатқан жоқпын. Өзім 
автор, өзім режиссер болып, барлық 
сұрақтарды дайындап алып барып, 
хабарды түсіреміз. Жалпы, біздің қоғам 
құқықтық нигилизмге толы ғой. Оны 
мойындау керек. Біз неге әлі құқықтық 
мемлекет құра алмай жатыр мыз? Се-
бебі, адамның сана-сезімі өте төмен. Ал 
сана-сезімді ояту үшін бізге қаржылық 
және құқықтық сауаттылық керек. Те-

ледидарды ашып қалсаңыз, құқықтық 
сауаттылыққа бағытталған барлық 
бағдарламалар орыс тілінде. Ресей ар-
наларында өтетін «Человек и закон», 
«Сот процесі» сияқты қазақ тілінде 
тұщымды бағдарлама жоқ. Неге біз 
осындай нәрселерді өз елімізде шыға-
рып, заңдарды өз тілімізде халыққа 
түсіндірмейміз? Бұл бағдарламаны ашу 
маған моральдық қанағат алып келеді. 
Мен одан бір тиын ақша да алмаймын, 
керісінше, уақытым мен энергиям 
кетеді. Бірақ бұл менің халқымның 
құқықтық мәдениетін көтеріп, сауатын 
ашуға қосқан перзенттік үлесім деп 
білемін. 

– Фейсбук желісінен сіздің 
спортпен айналысатыныңызды 
көрдім. Қандай спорт түрлерін 
ұнатасыз?

– Спорт түрінен жүзуді жақсы 
көремін. Өкінішке қарай, сот қызмет-
керлері арасында өтетін спортакиадада 
жүзу жоқ. Сондықтан волейбол, шах-
мат және дойбы ойнаймын. Маңғыста-
уда болған олимпиадаларға қатыстым, 
ал басқа қалаларда болғанына бара 
алмай қаламын. Себебі, жұмыс бола-
ды, шаруа шығып қалады, бала-шаға 

бар дегендей. Кейде жұмыстан кейін 
судьялар барып волейбол ойнаймыз. 
Бірақ көбіне бассейнге тұрақты түрде 
барамын. Біздің қазақ әйелдерінің ба-
сым көпшілігі күйбең тірліктен шыға 
алмай, көбінесе жүгіруге басымдық 
береді. «Қозғалыс – бұл өмір, өмір – 
бұл қозғалыс». Сондықтан бір орында 
тұрып қалмау керек. Спорт әйелдің 
мүсінін қалыпты ұстауға, келбетіне 
қарауға көп көмектеседі. Сондықтан, 
спортқа уақыт табу керек. 

– Тұлғаның ауқымы арманы-
ның ауқымымен анықталады. 
Сіздің ең үлкен арманыңыз не?

– Ең үлкен арманым – еліме қызмет 
ету, артымнан жақсы мұра қалса екен 
деймін. Өзім еңбек етіп жүрген салаға 
шын жаны ашитын, соған орай талай 
игі бастамаларға мұрындық болып 
жүрген азаматша ретінде көпшіліктің 
есінде қалғым келеді, халықтың көңілі-
нен шықсам деймін. Тіпті, әйелдердің 
ішінен шыққан ең алғашқы жоғарғы сот 
төрағасы болармын. МҮМКІН!? Халқы-
ма пайдасы тиетін жаңа белестерге 
қол жеткізсем деймін. Менің мақсатым 
– тек қана күн өтті, күн батты деп өмір 
сүру емес. Артыма із қалдыру, соңым-
нан жақсы сөз ілестіру, болашаққа ізгі 
амал жасау парызым. Ол үшін әрине 
еңбектену, халыққа қызмет ету керек, 
Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дула-
тов, Димаш атамыз, Жұмабек Ташенов, 
біздің Маңғыстаудан шыққан Жалау 
Мыңбаев, Шахмардан Есенов қандай 
мықты адамдар? Солардың ізін жалғай 
алсам, елдің есінде сақталсам арманым 
жоқ. Мен тек қана өмір сүргім келмейді, 
бір күнім болса да мәнді болса екен 
деймін. Себебі, мәнсіз өткен күннің 
қажеті жоқ. Бұл дүниеде бәріміз мәңгі 
емеспіз. Бала-шағаның қызығын көру, 
ұзақ жасау – ол кәдімгі қарапайым 
армандар ғой. Ал мемлекет маған не 
береді деп емес, мен еліме не беремін 
деген мақсатпен тынымсыз еңбек ету 
басты мүдде болуға тиіс.

– Сіз энергиясы мықты, шарша-
майтын жансыз. Мұндай қарқын-
мен өмір сүру, өзіңе ілесетін адам 
табу да жеңіл емес шығар. Сіз 
қалай демаласыз? Күшті қайдан 
аласыз?

– Жылына екі рет шетелге шығып 
тұрамын. Уақытымды үйлестіріп, жұ-
мысымды реттеп демалысымды өнімді 
өткізуге тырысамын. Алты баланың 
анасы, күміс алқа иегері ретінде еңбек 
демалысымды екіге бөліп алуға басшы-
лар рұқсат береді. Соны пайдаланып 

жылына екі рет отбасыммен еңбек де-
малысына шығып келемін. Ел көргенді, 
саяхаттағанды жақсы көремін. Энер-
гияны қыдырудан, жаңа дүниелерді 
көргеннен, теңізбен сырласып, тауға 
шыққаннан аламын. Сенбі, демалыс 
күндерімді бос өткізгім келмейді. Кіш-
кентай қыздарымды алып, бала көп 
жерге барғанды ұнатамын. Себебі, ол 
жерде таза энергия жиналған. Өзіммен 
өзім болғанды жақсы көремін. Кейде 
жалғыз өзім  киноға барамын.  

– Сіз өте жақсы спикер және 
мотиваторсыз. Осы сұхбатты оқып 
отырған әйелдерге қандай моти-
вация берер едіңіз?

– Жалпы, Алла Тағала әр адамды 
жаратқанда әртүрлі қасиет береді. Сен 
жерге жазылған кітап болып түседі 
екенсің. Мен балаларыма солай қа-
раймын, оларды қайта тәрбиелеуге 
ешқашан тырыспаймын. Балаларым-
ның әрқайсысының таңдаған өз жолы 
бар, өздеріне еркіндік бергенмін. Сол 
сияқты бұл жол да – менің таңдаған өз 
жолым. Өзгелерден ерекшелігім, мен 
ізденіп, кітап оқығанды, сөйлегенді 
жақсы көремін, білетініммен бөліскенді 
қалаймын. 

Жас келіндер телефоннан баты-
стың психологиясы туралы дәрістерді 
тыңдап алады да, енемен бірге тұрмау 
керек, өмір бір рет беріледі, жалғыз 
өмір сүру керек деп ұрандайды. Жоқ, 
тоқтаңыздар! Адамда әдет-ғұрып, 
салт-дәстүрмен үндестік болуы керек. 
Сіз әлеуметтік желіні оқығанша, күніне 
бір бет кітап оқыңыз. Әр әйел іштегі 
діңгегін бекітіп, өзін дамытып, күніге 
бір рет кітап оқып, таңертең ерте 
тұрып, Алла тағалаға осы таңды аты-
рғанына рақмет айтуы тиіс. Ең бірінші 
айтатыным, жарың мықты, балалары 
биікке жету үшін әйел адам білімді бо-
луы керек. Білетін затыңды сыбырлап 
балаңа айтсаң, балаң сенің ертеңгі 
жемісің. Қаржыны, білімді балаға салу 
керек. Өзің жете алмаған арманыңа, 
балаң жетеді. Біз білімді ел болғанда 
ғана мықты ел боламыз.  Оны білімді 
қылатын кім – ана. Ананың тілі, ана-
ның сүті деген бар қазақта. Ана қай 
тілде сөйлейді, бала сол тілде сөйлей-
ді. «Ананың сүтімен енген», «Ананың 
жатырынан» деген сөзді де қазақ біліп 
айтып кеткен ғой. Сондықтан, әйел 
адамдарға айтатыным, білімді болайық. 
30-40-та да білімді болуға болады, уни-
верситетке түсуге болады. Қорықпау 
керек. Қазір мүмкіндік көп. Ұлттың не-
гізін қалайтын – бізбіз. Ер адам қалай 
десе де, біз білімді болуымыз керек. 
Тағы да қайталап айтамын, жұмыс 
жасап кетпей-ақ қойыңыз, бірақ ішкі 
біліміңіз түзу болсын. Жақсы сауатты 
жаза біліңіз, сауатты сөйлей біліңіз. 
Балаңыздың сабағын қарағанда, ба-
лаңызбен сұхбаттасқанда қазақтың 
тарихынан мысқалдай хабарыңыз 
болсын. Міне, білім содан басталады. 
Мысалы, Сингапурда жоғары білімі жоқ 
аналарға екі баладан артық тууға рұқ-
сат бермейді екен. Ал, Сингапур қандай 
дамыған ел. 

Менің тағы бір арманым ауылдарды 
аралап, әйелдерді жинап, осындай әң-
гімелерді айту. Әйел білімді болса, әйел 
мәдениетті болса, әйел сыпайы болса 
ер адам ешқайда кетпейді. Әрине, 
әйел аждаха еркектің айтқанына көнсін 
демеймін, бірақ шыдамды болуы керек. 
Сен әдемі майысып, әңгімеңді дұрыс 
айтып, отағасына сыпайы мінезіңді 
көрсетіп отырсаң, барлығы жақсы бо-
лады. Әлеуметтік желідегі батыстық 
психологияны көп оқымай,  өзіңіздің 
ішкі дүниеңізге үңіліп, кітапханаларға 
барып, кітап оқыңдаршы дегім келеді. 

Мен өзім кішкентай кезімнен көп 
кітап оқыдым. Себебі, анам кітапқа 
құмар болды, әкемнің де қолынан кітап 
түспейтін. Үйде кітап көп тұратын. 
Қазір де мен сол ұстанымды ұстанып, 
үйімде кітап сөресін орнаттым. Білімді 
әйел өмірді өзгертеді. Ал, біз дөрекі, 
білімсіз, мәдениетсіз болсақ, айнала-
мыз да дәл сондай болады. 90 пайыз 
тәрбие – білімнен.  Сауатсыздық бізді 
қазір құртып жатыр. Елімнің жарқын 
болашағына сенімім нық, себебі елді 
қайран қалдырған қазақ қыздары – 
біздер бармыз.

– Гүлажар ханым, сұхбатқа 
келі сіп, сыр бөліскеніңізге үлкен 
рақ мет! Армандарыңызға, мақсат-
тарыңызға қол жеткізе беріңіз!

Динара ҚҰЙҚАБАЕВА 

Сот билігі мемлекет атынан жүзеге 
асырылады. Сондықтан, азаматтар сотты 
құрметтеуге және процесс барысында 
тәртіп сақтауға міндетті. Нақты айтқанда, 
олар соттың шақыртуына келуі, сот оты-
рысында судья өкiмдерiне бағынуы, т.б. 
тиісті заңдарда белгіленген қағидаларды 
бұзбауы тиіс. Сотқа келе алмайтын болса, 
оның дәлелді себебін көрсетіп, алдын ала 
хабарлауы керек. 
Сотқа кез келген әрекет немесе әрекетсізді-

гімен құрметсіздік танытқандар Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексте (ӘҚБтК) көзделген 
тәртіппен жауапкершілікке тартылады. Мысалы, 
ӘҚБтК-тің 653-бабымен ескерту жасау, сон-
дай-ақ, жиырма айлық есептiк көрсеткiш (АЕК) 
мөлшерiнде айыппұл салу немесе бес тәулікке 
дейін әкімшілік қамаққа алу жауапкершіліктері 
қарастырылған. Әкiмшiлiк жаза қолданылған 
азамат бiр жыл iшiнде сол әрекетін қайталап 

жасаса, айыппұл мөлшері отыз АЕК-қа, ал, қамау 
мерзімі он тәулікке дейін көбейеді. 

Сот отырысында тәртіп бұзушының әрекетінде 
қылмыстық құқық бұзушылық белгілері болса, ол 
адам қылмыстық жауапкершілік арқалайды. Бұл 
тұрғыдағы жауапкершілік Қылмыстық кодекстің 
410-бабымен белгіленген. Мысалы, Конститу-
циялық Сот судьясы мен соттарды, алқабилерді 
құрметтемегендер екі жүз АЕК-қа дейiн айыппұл 
салуға, осы мөлшерде түзеу жұмыстарына неме-
се екі жүз сағатқа дейін қоғамдық жұмыстарға 
тартуға, елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа 
алуға жазаланады. 

Ал, соттың талабы мен сұрау салуын орын-
дамаған, әкімшілік іске қатысушы процеске келе 
алмайтынын уақытылы хабарламаған, бұған 
қоса кері қайтарып алуды уақытында берме-
ген, сонымен қатар, төрағалық етушінің өкімі-
не бағынбаған жағдайда 20 АЕК мөлшеріндегі 
ақшалай өндіріп алу қолданылатыны Әкімшілік 
рәсімдік-процестік кодекстің (ӘРПК) 127-бабы-

ның 4-бөлігімен нақтыланған. ӘРПК-нің талабы-
на орай, сот пен судьяны құрметтемегендерге 
де 20 АЕК ақшалай өндіріп алу шарасы көріледі.

Сотты құрметтемегендерді жауапқа тарту 
тәртібі Азаматтық процестік кодекстің (АПК) 
120-бабымен жан-жақты айқындалған. Яғни, 
процеске қатысушылар тарапынан сотты құр-
меттемеу фактісі анықталған кезде кінәлі адамға 
әкімшілік жаза қолданылады. Егер сот оты-
рысында тәртіп бұзушы қылмыстық құқық 
бұзушылыққа барса, оның бұл әрекеті қылмыс-
тық жауаптылыққа әкеп соғады. Осы ретте 
айтып өтерлігі, заңға қарсы жасалған әрекет 
пен әрекетсіздік үшін мәжбүрлеу шарасының да, 
жауапкершіліктің де бір ғана түрі қолданылады. 

АПК-нің 188-бабы бойынша айтсақ, істi 
талқылау кезiнде тәртiп бұзған адамға алдымен 
ескерту жасалады. Егер ол ескертуге құлақ ас-
пай, әрекетін қайталаса, сот ұйғарымымен сот 
талқылауының барлық кезеңінде немесе оның 
бiр бөлiгiнде сот отырысы залынан шығарылуы 

мүмкiн. Сот отырысына қайта кіргізілген кез-
де олар өздері болмаған уақытта зерттелген 
мән-жайлар бойынша түсініктеме беруге және 
іске қатысушыларға сұрақ қоюға құқылы. Сот 
талқылауы барысында оған қатысушылар жап-
пай тәртiп бұзған жағдайда сот iске қатысы жоқ 
адамдарды залдан шығарып, iстi жабық отырыс-
та қарайды немесе талқылауды кейiнге қалдыра 
алады. Бірақ, бұл туралы ұйғарым шығарып, оны 
сот отырысының хаттамасына енгізуі қажет.

Халқымыз «Өзгеге жасаған ізетің – өзіңе 
жасаған құрметің» деген сөзді бекер айтпаған. 
Олай дейтініміз, дамыған мемлекетте өмір сүргісі 
келетін әрбір азамат өзінің құқықтық білім-білігі 
мен мәдениетін жетілдіруге міндетті. Сол себепті, 
әрбір басқан қадамымыз бен жасаған іс-әре-
кетімізге немқұрайдылық танытпайық!

ШЫНАР Бидахметова,
Панфилов аудандық сотының судьясы

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ

КӨЗҚАРАС ӨЗГЕГЕ ЖАСАҒАН ІЗЕТІҢ – ӨЗІҢЕ ЖАСАҒАН ҚҰРМЕТІҢ

Менің мақсатым тек қана күн өтті, күн бат-
ты деп өмір сүру емес. Артыма із қалдыру, 
соңымнан жақсы сөз ілестіру, болашаққа ізгі 

амал жасау парызым. Ол үшін әрине еңбектену, халыққа 
қызмет ету керек, 
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ТАРИХ-ТАҒЗЫМ 

ҚАЙРАТКЕР АРУ – 
АЛҒАШҚЫ 

СОТ ТӨРАҒАСЫ

Нағима Ыдырысқызы 1918 жылы 
Ташкентте педагогикалық курсты 
бітіріп, Семей (1923) мен Мәскеуде 
(1932) білімін жетілдірген. Алматы мен 
Семей мектептерінде мұғалім (1919-
22), РК(б)П Ceмей губерниялық коми-
тетінің нұсқаушысы, Қарқаралы уездік 
комитетінің әйелдер бөлімінің меңге-
рушісі болған. Мемлекеттегі қайраткер-
лік қызметімен қатар Нағиманың жур-
налистік, жазушылық, ағартушылық 
қызметі де қарапайым халыққа сан-
сыз көмегін тигізді. Жылағанды жұ-
батты, сүрінгенді демеді, білмекке, 
көрмекке ұмтылған жастың жігер 
отын үрледі. 1925-28 жылдары РК(б)П 
Қазақ өлкелік комитеті әйелдер 
бөлімінің меңгерушісі (1925-28), РКФ-
СР Жоғарғы Соты Қазақ бөлімшесінің 
төрайымы (1929-30), БК(б)П Батыс 
Қазақстан обкомының мәдениет және 
насихат бөлімінің меңгерушісі, «Сталин 
жолы» («Қазақстан әйелдері») жур-
налының редакторы (1932-37), Қазақ 
КСР әлеуметтік қамсыздандыру хал-
комы (1937-38) қызметтерін атқарды. 
Кейін Қазақтың мемлекеттік баспа-
сында редактор, редакция меңгерушісі 
қызметтерін атқарды. Осындай бедел-
ді лауазымдық жұмыстарды атқара 
жүріп, Арықова қазақ әйелдерінің 
теңдігін қорғап, олардың сауатын ашу, 
мәдениетке баулу ісіне елеулі үлес 
қосты. Нағима Ыдырысқызы «Өкіл 
әйелдер не істеу керек?» (Қызылорда, 
1927), «Қазақстанда еңбекші әйелдер 
азаттығы» (Қызылорда, 1930), т.б. 
кітаптарының авторы.

Қайсар қыз бойындағы отын, жа-
лынын қазақ әйелінің көңіліне үміт 
ұялатуға, білім шырағын жағуға, теңдік 
әнін шырқатуға жұмсады. Және Нағи-
мадай мәдени күрескерлердің арқа-
сында ұйқыдағы қоғам оянды, қазақ 
даласына оқудың, білімнің, теңдік пен 
азаттықтың қажет екенін сезінген аза-
маттар мен азаматшалар, жастар қата-
ры көбейді. Халық жаппай сауаттанып, 
өзінің, қала берді алдыңғы ұрпағының 
сауатты, оқыған тоқыған қоғамда өмір 
сүруін армандады. Сол көкжиекке же-
туге асықты және ат салысты. 

«Күңдіктен 
теңдікке»

Бұл жалынды ұран да Нағима Ыды-
рысқызының  аузынан шықты. Және ол 
сөз жалған жалауша көтеру деңгейін-
де қалған жоқ. Нағимадай қайраткер 
қыздар қазақ қызының азаттығы, 
қазақ әйелінің теңдігі, сауаттануы мен 
білім өрісін кеңейтуі жолындағы үлкен 
күресіне, қайраткерлік әрекеттеріне 
ұласты. Осындай елеулі еңбек, тыным-
сыз күрес, ағартушылық әрекеттердің 
арқасында қазақ әйелі өсті, өркендеді, 
көңіл көкжиегін кеңейтті. 

Журналист Латифа Ахметова өзінің 
«Нағима Арықова» деген мақаласын-
да ол туралы мынадай дерек кел-
тіреді: «Әйел теңдігі» журналының әр 

КИЕ

ҒАСЫРЛАР КУӘСІ

«Өмірі – өнеге» адамдардың қатарында Арықова Нағима 
ЫДЫРЫСҚЫЗЫ да бар. Ол Қазақстандағы әйелдер қозғалысын 
ұйымдастырушылардың бірі. Алматы қаласында дүниеге келіп, 
сонда қайтыс болған. Бүкіл саналы ғұмырын халқының ағар-
тушылық жолына арнаған қайраткер есімін халқы ешқашан 
ұмытпақ емес. 

Бүгінде тілімізді дамытуға аса үлкен назар аударылып отыр. Тіл 
саласындағы көптеген сұрақтарға талдау жасай отырып , бұл рефор-
маларға аса үлкен дайындық жасалған.  Латын әліпбиіне көшудің 
ерекшелігі, жаһандану заманындағы интеллектуалды ортаға бейімде-
лудің басты негізі болып отыр. 

Қазақ тілінің дамуы жолында бүгінде ауқымды жұмыстар жүргізіліп 
жатыр. Мемлекет бұл бастамаларға өзіндік қолдау білдіріп, бірқатар 
жобалар да іске асырылып жатыр.  Осыған орай, елімізде қазақша 
мектептер саны көбейіп, халықаралық деңгейде де ана тіліміздің бе-
делі артып келе жатқаны қуантарлық көрсеткіш. Сонымен қатар, қа-
зақ тілі жыл өткен сайын саяси трибуналарда  сапалы жаңғырып, сот 
залдарында да жиі естіле бастады. Мемлекеттік тілдегі талап арыздар 
саны артып келеді. Мұның барлығы,  тіліміздің даму жолындағы атқа-
рылып жатқан жұмыстардың жемісі десек қателеспейміз. Тіліміздің 
цифрлық кеңістікте де қарқынды дамып келе жатқандығы осының 
бір айғағы.  Отандық танымал тұлғалардың арқасында тілімізге деген 
басқа мемлекеттерден үлкен қызығушылық байқалады. Бұл бастама-
лардың барлығы, тіліміздің мәртебесін одан әрі арттырып, болашаққа 
үлкен сеніммен қарауға жетелейді.

Айдана ӘБДУӘЛИЕВА,
Ақтөбе облысы мамандандырылған 

ауданаралық экономикалық соты кеңсесінің 
бас маманы – сот мәжілісінің хатшысы

Егемендік алғаннан кейін қазақ тілі қоғам өмірінің бар-
лық салаларында кеңінен қолданыла бастады. Бір қуан-
тарлығы, ана тіліміздің  басқарма ордаларында, педагоги-
калық, ақпараттық-технологиялық, ғылыми-техникалық  
салаларда белсенді түрде қолданылуы. 

Жанат ОСПАНОВА, 
Қызылорда облыстық 
сотының әкімшілік істер 
жөніндегі сот 
алқасының төрағасы: 

«СҮЙІКТІ 
ІСТІҢ 
ҚИЫНДЫҒЫ 
СЕЗІЛМЕЙДІ»

«Жаңа қадам бастау қиын» 

Кез келген бастаманың өз қиындықтары болатыны белгілі. 
Әкімшілік әділет жүйесі елімізде жаңадан енгізілген институт болған-
дықтан, оның жаңашылдықтарын  қолдануда сұрақтар туындағаны 
рас. Бастапқыда жаңа қағидаттарды түсінуде, оларды қолдануда  
қателіктер  орын алып жатты. Оған бұрынғы жүйеге қатысты санада 
қатып қалған көзқарастың да кедергілері болды. Әлі де болса сот 
практикасын қалыптастыруға қатысты мәселелер бар.  

Дегенмен, жаңа жүйе соттарға істі тыңғылықты қарауға, әділ шешім 
қабылдауға  көп мүмкіндік берді. Судьяны талап-арыз қыспағынан 
шығармайтын шектеулер бұл жүйеде жоқ. Белсенділіктің белгіленуі 
соттарға жаңа серпін берді. Сондықтан да билік органының емес, 
жеке адамдардың пайдасына  шығарылған шешімдердің саны көбейіп 
отыр. Бұл жүйе осындай жаңашылдықтарымен құнды. Сот процесі-
нен қуанып шыққандарды көру, олардың шынайы алғыстарын есту  
судья үшін үлкен мәртебе, небір марапаттардан артық. Осындай ме-
зеттер барлық қиындықтарды ұмыттырып жібереді. Жасырмаймын, 
бастапқыда «біз қайда келдік, бұрынғыша іс қарағанымыз жеңілірек 
еді» деген судьяларымыз болды. Енді қазір жаңаша іс жүргізудің ар-
тықшылықтарын сезінгеннен кейін осы салада жүргендеріне қуанаты-
нын, мақтан тұтатынын байқаймын.

«Отбасым қолдау көрсетпесе 
мұндай дәрежеге жетпес едім»

Судьяның жұмысы сырт қарағанда оп-оңай болып көрінуі мүмкін. 
Сот жұмысын сынаушылар да көп. Бірақ біреудің тағдырын шешу, 
шиелініскен дауды тарқату оңай іс емес. Үнемі ой үстінде жүресің. 
Түнімен көз ілмей, ертеңгі қарайтын істерді ойлап, заңды ақтарған 
кездер де жиі болады. Кейде демалыс күндері де қағаздан бас алмай, 
көңілің жұмыста болады. Сондай кездерде саған түсіністікпен, сабыр-
лылықпен қарап, қолдап отыратын отбасың болған қандай жақсы. 
Аллаға шүкір, жолдасым, балаларым түсіністікпен қарап, көмектесіп 
отырады. Егер олар қолдау көрсетпесе, мұндай дәрежеге жетпес те 
едім.

«Жұмыста – судья, 
үйде – анамын»

Көп балалы анамын. Демалыс күндерін отбасыммен өткізуге, 
жақындарымның барлық жағдайын жасауға тырысамын. Әйел болған 
соң үй ішінің күнделікті жұмысы, балалардың тәрбиесі мойныңда 
ғой. Күндіз жұмыста судьямын, кешке үйде анамын, жармын.

Алайда уақыттың тығыздығынан балаларымның мектеп-
тегі жиналыстарына, балабақшада жүрген уақыттарында 
мерекелік ертеңгіліктеріне бара  алмай қалған кездерім 
көп болды. Қуанышты сәттерінде қастарында бола 
алмаған кездерім де болды. Үлкен балаларым 
қазір ер жетті. Олардың балалық 
сәттерін бөлісе алмағаныма, кейде 
өкінемін. Соның есесін алу үшін 
қазір кішкентайыма көп көңіл 
бөлуге тырысып жүрмін.

Ж. ҚҰДАЙБЕРГЕН

СОТ СӨЙЛЕСІНгін тигізді. Сондай-ақ, «Өкіл әйелдер 
не істеу керек» деген кітаптың бір 
құндылығы оның екінші бетінде сол 
кездегі әйелдер қозғалысына қатысты, 
қазақ тіліндегі кітаптар қалмай тізіліп 
басылған. «Өкіл әйелдер не істеу 
керек» кітапшасын қолға алысымен, 
артта қалған қазақ қыздары азамат-
тарға сеніп отыра бермей, бауырла-
рына, сіңлілеріне үлгі көрсетіп, жаңа 
қоғамды нығайтуға атсалысты. Белгілі 
қоғам қайраткері Нағима Арықованың 
үгіт-насихат жұмыстарын ұйымдасты-
руының айтарлықтай маңызы болды. 
Көптеген жерде сауатсыздыққа қарсы 
күресті. Ол туралы Семей губерниялық 
«Қазақ тілі» газетінің 1925 жылы 24 
наурыздағы санында Жолымбетұлы-
ның «Әйелдер арасындағы іс» деген 
Қарқаралыдан жазған мақаласын 
мысалға келтіруге болады. Наурыз 
айының басында Нағима Арықова 
келіп, әйелдер бөлімін ашқан. Содан 
сәуір айынан бастап, әйелдер бөлімі 
сауатсыздықты жою мақсатымен көп 
жұмыс істеген, екі жарым айдың ішінде 
курсты 13 әйел бітірген. Бұл курстан 
кейін әйелдердің тілектері бойынша 
қайтадан бес оқу курсы ашылыпты. 
Оқушылардың саны 15 болған. Әйел-
дер жалғыз оқумен ғана шектелмей, 
әдебиет жұмыстарына да қатысады. 
Әндер, сауық кештері, декламация 
айтуды үйренеді. Әйелдер бөлімінің 
қасынан Қызыл отау бұрышы ашылып, 
онда газет, журнал, кітаптар оқып, 
білімдерін көтерген. Қабырға газеті 
шығарылған. Әйелдерге арналған ас-
хана ашылған. Сонымен қатар, қырға 
үгіт-насихат жүргізуге әйелдер ара-
сында ысылған тәжірибелі қызметкер-
лердің жоқтығы, қаражаттың жетпеуі 
сыналады. 

Өлшеусіз еңбек
Сауатсыздықты жоймай, оқу-ағар-

ту жұмысын өз дәрежесіне көтер-
мей, елдің экономикасының, мәдени-
етінің өсіп-өркендеуі қиын еді. «Кеңес 
үкіметінің міндеті, жауапты жұмы-
старының ішінде маңызы жағынан 
үшінші орын алған халық ағарту жұ-
мысы Қазақстан сияқты жүз адамына 
10 сауатты адам табылмайтын елде 
оқу-ағарту бірінші орын алатын жұ-
мыс деу де жөн сияқты», – деп жазды 
«Еңбекші қазақ». 1926 жылы 25-30 
қарашада өткен БК(б)П Қазақстан 
өлкелік партия комитетінің II пленумы 
әйелдер арасындағы мәдени-ағарту 
жұмыстарының негізгі міндеттерін 
белгіледі, арнайы қаулы қабылдады. 
Ондағы негізгі міндеттер қалың бұқа-
раға білім беру, ағарту, төрт жылдық 
мектептер ашу, жеңіл мектептерді 
көбейту шаралары еді. Бұл үшін, 
әсіресе, Қазақстанда мұғалім, фельд-
шер дайындау ең маңызды мәселе 
деп қаралды. Ол үшін ауылдағы төрт 
жылдық мектептерді көбейтумен қа-
тар көшпелі мектеп, мерзімді мектеп, 
жаздық мектептер ашу жағдайлары 
қарастырылды. Әйелдер үшін – сауат-
сыздықты жоятын мектептер, көшпелі, 
шала көшпелі ауылдарда, қыстақтарда 
балалар үшін – бастауыш мектептер 
ашу ұйғарылды. Ауылдағы жалшы ба-
лаларын интернатпен, оқу құралымен 
қамтамасыз ету көзделеді. Мұның 
бәрін орындауға керекті қаржы жағы 
да ескерілді, «Шын бостандық бұл 
ғана емес, оған жету үшін оқы, көзіңді 
аш, әлеумет жұмысына аралас»,–деп 
түйеді Нағима Арықова. Иә, әйелдер өз 
тағдырына өздері қожалық ететін бол-
ды. Олар шаруашылыққа ғана емес, 
мемлекет жұмысына араласа баста-
ды. Әзірбайжан Жейран Бейрамова, 
түрікмен Эне Кулиева, қырғыз Турчин 
Бечелова, қазақ Нағима Арықовалар 
ең алғашқы белсенді көшбасшылар 
қатарынан еді. «Әйел азаттығы» деген 
бір ауыз сөзбен ғана мәселе шешіле 
салмайды. Бұл мәселе әйелдердің ең-
бегін, екінші – тұрмысын жөндеумен 
сабақтас нәрсе. Үшінші – әйелдердің 
мәдениетін көтеру. Шынында әйел 
үй шаруашылығында ғана жетік емес, 
әйелдің мал шаруашылығына да, 
диқаншылыққа да, қолөнер кәсібіне 
де қатысы мол. Бірақ мұның бәрі жөн-
ді ескерілмей келеді», – дейді Нағима 
Арықова «Еңбекші қазақ» газетінде 
1928 жылы. Ол – «Қазақстан мерекесі 
және қазақ әйелдері», «Ер жүректі 
испан әйелдері фашизмге қарсы күрес 
майданында», «Клара Цеткин», т.б. 
күрделі мақалалардың және «Өкіл әй-
елдер не істеу керек?», «Қазақстанда 
еңбекші әйелдер азаттығы», тағы бір-
неше кітаптардың авторы. Н.Арықова 
сондай-ақ, бірнеше кітаптар аударған. 
Нағима Арықова жүректен шыққан ше-
бер сөздерімен, өткір қаламымен май-
дандағы ерлікті, өндірістегі табысты 
жазып, елдегі ерлерді жігерлендіріп, 
жеңіске өз үлесін қосты. Ардагер қоғам 
қайраткері, журналист Нағима Арықо-
ва 1956 жылы дүние салды. 

Өзі кетсе де қазақтың есінде аяулы 
қызының есімі мәңгіге қалды. Тарих 
шын күрескерін елге сіңірген өлшеу-
сіз еңбегі мен соғы нәтижелі өтеуіне 
қарап өзі ақ анықтайды. Ендеше, бұл 
тізім мен қазақтың қайраткер, ағар-
тушы қыздарының алдыңғы сапында 
Нағима Ыдырысқызы тұрады.  

Жадыра ҚҰДАЙБЕРГЕН

бетін ашқан сайын Нағи-
ма Арықованың есімін де 
жиі кездестіреміз. 1926 
жылы Мәскеуге Шығыс  
әйелдері арасында жұмыс 
істеушілердің кеңесіне Қа-
зақстан өлкелік партия ко-
митетінің жұмысшы-шаруа 
әйелдер бөлімінің меңге-
рушісі Арықова барған еді. 
Ол Қазақстан әйелдерінің 
арасында жүргізіп отырған 
жұмыстың тәжірибесін, 
әдісін айтты. 

Нағима Ыдырысқызы 
көбінесе әйелдердің азат 
болғанын, оларға әлеумет 
қызметіне ерік берілгенін 
айтып, оқу-өнерге шақыр-
ды. Партия саясатын уағыз-
дады. «Біздерде мұғалім 
әйелдер жоқ, дәрігер де аз  
сияқты. Әлеуметтік қоғам 
мүшесі әйелдерден кеңес 
шақырылмақ. Қызылордада 
50 әйелдің кілем тоқитын 
артелі ашылды. Әйелдерді 
басшылыққа ала отырып, 
Қазақстан жеті жылға бо-
лашаққа жол сызды» – деп 
жазды ол. Арықова көбі-
несе журналдың «Партия 

тіршілігі», «Өкіл әйелдер журналын 
қалай өткіздік?», «Жалпы бөлім» деген 
айдармен берілетін бөлімге тұрақты 
түрде жазып тұрды. «Алты жылдағы 
әйел теңдігі», «Өкіл әйелдер науқа-
ны», «Күңдіктен – теңдікке», «Әйел-
дер арасындағы жұмыстың жайы және 
келешектегі міндеттер», «Қазақстанда 
әйелдер арасындағы жұмыс» тағы 
басқа мақалаларында оның  өзіндік 
көзқарас ұстанымы жақсы аңғарылып 
тұрады. Нағима Арықoва шаруашылық 
науқандарына орай көптеген пікірлер 
айтты, әлеуметтік маңызды мәселелер 
көтерді.

Жоғарғы Сот төрағасы 
болған алғашқы әйел

Нағима Арықова осындай сан 
мыңдаған бастамашыл, көшбасшылық 
қабілетінің арқасында 1927–1932 жыл-
дары Қазақстан өлкелік партия коми-
тетінің, Бүкілодақтық Орталық Атқару 
комитетінің мүшесі болды. 1920–1931 
жылдары Қазақ КСР Жоғарғы соты-
ның төрағасы болып істеді. Мұнда да 
әйелдер мен балалардың өміріне бай-
ланысты көптеген мәселелерді дұрыс 
шешіп, әйелдер мүддесін қорғады. 
Арықова «Өкіл әйелдер не істеуі ке-
рек» деген кітап жазған еді. Ол кітап 
«Қазақстан мемлекеттік баспасынан» 
шыққан болатын. Кітаптың мұқаба-
сында әйелдер қозғалысы туралы 12 
кітаптың тізімі басылған. Кітаптың сы-
ртқы көрінісі өте әдемі, анадайдан көз 
тартарлық. Әсіресе, қазақ әйелдерінің 
нақышына келтіре жасаған ою-үл-
гілері. Әйелдер туралы жазылған кітап 
екенін айтпай-ақ білуге болады. «Өкіл 
әйелдер не істеу керек?» деген кітапта 
қысқаша әртүрлі тақырыптарды қамти-
тын 12 бөлімнен тұрады. Олар: 

- Өкіл әйелдер жиналысының 
құрылысы; 

- Өкіл әйелдер – үлгілі әйелдер;  
- Жиналыстарға қалмай барып тұр;
- Тапсырған жұмысты атқар; 
- Сауатсыздығыңды жой; 
- Газет-журнал таратуға көмектес; 
- Газет-журналға тілші бол; 
- Кеңес сайлауларына аралас;
- Қосшы ұйымына аралас; 
- Сот жұмысын үйрен; 
- Денсаулық сақтауды біл; 
- Өзіңді-өзің сына.
Бұл кітаптар сол кездегі қалың 

бұқараға нәр, рухани азық, күрескер-
лікке, батырлыққа, білімге қайрау 
болды. Замана жүгін тарата талдап, 
қарапайым оқырманның ой санасына 
жеткізе жазу Нағимадай санаулылар-
дың ғана қолынан келді. 

Әрі Нағима Ыдырысқызының әр 
жазбасы шала сауатты әйелдерге үл-
кен  жәрдем болды.  Өйткені, кітаптағы 
он екі бөлімдегі тақырыптардың бәрі 
де қоғам құрылысына нағыз керекті 
мәселелер еді. Бұл кітап сондықтан 
әйелдерге ғана арналып қоймай, кеңес 
жұмысындағы азаматтарға да септі-
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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.

МҰРАГЕРЛІК

ӘРТҮРЛІ

2. 2022 жылы 1 қарашада қайтыс болған азамат Утегенова 
Замзагуль Тухболтоллаевнаның атына мұралық іс ашылды. 
Барлық мұрагерлер мұраны қабылдау үшін Атырау қаласы, 
«Авангард 3» ықшамауданы, 75 үй, 5 кеңсе мекенжайы бо-
йынша нотариус А.А. Амандықоваға хабарласуларын сұрай-
мыз.

3. 29.9.2022 ж. қайтыс болған аз. Асанова Әлия Үсейінқы-
зына қатысты мұрагерлік іс ашылуына байланысты мұра-
герлері және мүдделі тұлғалар Қызылорда облысы, Шиелі 
ауданы, Шиелі кенті, Сейфуллин көшесі, н/ж, «Шаңырақ» 
сауда орталығында орналасқан жеке нотариус А.Есимхановқа 
хабарласуы қажет. Тел.: 87014743502.

9. Осымен кредиторларға және өзге де мүдделі тұлғаларға 
«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкара-
лық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығы бар 
республикалық мемлекеттік кәсіпорнын, БСН 960440000151, 
«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ұлттық төлем кор-
порациясы» акционерлік қоғамына айналдыру арқылы қайта 
ұйымдастыру туралы шешім қабылданғанын хабарлаймыз.

11. «ЯСИН» Медициналық орталығы» ЖШС, БСН 
150940010653, барлық несие берушілеріне өзінің құрамынан 
«ЯСИН-Атамекен» Медицина орталығы» ЖШС-н бөліп шығару 
арқылы қайта ұйымдастырылатыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 
2 ай ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Маңғыстау 
облысы, Ақтау қаласы, 17 шағынаудан, 89/1 ғимарат, тел.: 
87021868155, e-mail: yasin.18@inbox.ru.

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

Халықаралық конгресс және конференция қауымдастығы 
(ICCA) және Қауымдастық және конференция форумы (AC) 
бірлесіп ұйымдастырған «Денсаулық сақтау саласы кеңес-
терінің болашағы» тақырыбына 2023 жылдың 6-8 маусымы 
аралығында Стамбұлда өтеді. 

Халықаралық конгресстер мен конференциялар қауымдастығы (ICCA) 
және қауымдастықтар мен конференциялар форумымен (AC) бірлесіп 
ұйымдастырылатын екі күндік бағдарлама ICCA және AC форумының 
мүшелерін, сондай-ақ, қауымдастық мүшелерін және медицина саласын-
дағы негізгі мүдделі тараптарды біріктіреді.

ICCA мен AC форумының ынтымақтастығы «Медициналық кездесу-
лердің болашағы» денсаулық сақтау саласына ерекше назар аудара 
отырып, үш жылға арналған жоспарларды қамтиды. Былтыр 6-8 шілдеде 
Францияның Канн қаласында өткен шара TGA, Түркия Туризмді дамыту 
агенттігінің ықпалымен, Стамбұлда ұйымдастырылды. 

Денсаулық сақтаудың болашағына арналған Стамбұл кездесуі меди-
цина саласының ірі ойыншыларының көмегімен саладағы түйткілдерді 
анықтап, олардың шешу жолдарын қарастыруға мүмкіндік береді. Іс-ша-
ра постпандемиядан кейінгі әлемде медициналық емдеулердің сапасын 
жақсартуға және Стамбұлдың осы нарықтағы үлесін кеңейтуге бағыт-
талған. 

Штаб-пәтері Амстердамда орналасқан ICCA 1963 жылдан бері 
әлемнің 100-ге жуық ел мен аймақтарында 1100-ден астам мүшесі 
бар жетекші ұйым. Оған қаланың жарнама және маркетинг кеңсе-
лері, халықаралық конгресс және конференция агенттіктері, басқа 
қонақжайлылық компаниялары және кездесулер мен қатысушыларды 
орналастыру қызметтерін ұсынатын орындар кіреді. ICCA өз мүшелері 
арасындағы ынтымақтастық пен байланысты жақсарту үшін аймақтық 
бірлестіктерде жұмыс істейді. Түркия Жерорта теңізі аймағындағы 
мүше мемлекет ретінде ICCA-мен серіктестік келісіміне қол қойды және 
өзара тиімді ынтымақтастықты жүзеге асырды. Конгресс басшылығы 
мен басқару мәселелерімен айналысатын AC Forum өзін-өзі басқара-
тын қауымдастықтар құрған жалғыз ұйым ретінде ерекшеленеді. Ком-
мерциялық әсерлерден аулақ, кәсіби аралық озық тәжірибелер мен 
идеялар алмасу арқылы AC Forum мүшелері қауымдастық басшылығы 
мен Конгресс басшылығын ілгерілету және оны жоғары деңгейге жет-
кізу үшін ақпарат алмасады.

Сонымен қатар, елдегі MICE (конгресс туризмі) секторының мүдделі 
тараптары ICCA AC форумы – Денсаулық болашағы кездесулерінің ал-
дында ICCA Destination серіктестігімен дайындалған ICCA Стамбул сам-
митінде кездеседі. Осы орайда, 5 маусымға жоспарланған саммит ICCA 
AC форумының тиімділігін арттыруға бағытталған.

Ж.ҚҰДАЙБЕРГЕН

ТАРАТУ
4. «Жақсылықта жарасайық» қоғамдық қайырымдылық қоры 

(БСН 210440029382) өзінің ерікті түрде таратылатыны туралы ха-
барлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Түр-
кістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қазығұрт а/о, Қазығұрт ауылы, Д. 
Қонаев көшесі, 85/1 ғимарат.

5. «Алтын ұя» отбасындағы үйлесімді қатынастар мәдениетін 
дамыту орталығы» қоғамдық қоры, БСН 220140002470, өзінің тара-
тылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: Атырау қаласы, «Нурсая» ықшамауданы, 19 үй, 22 
пәтер.

6. «Эгерия» ЖШС, БСН 210840023328, таратылғанын хабар-
лайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 
2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы 
қаласы, «Құрамыс» шағынауданы, Қамбар батыр көшесі, 25/1, 
тел.: +77475000813.

7. ВЕнКаз (Бірлескен Кәсіпорын) ЖШС, БСН 191140009819, өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарлан-
дыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекен-
жайда қабылданады: 15 шағынаудан, 111 үй. Тел.: 8(7292)303930.

8. «Қойбын Тас» ЖШС, БСН 060340015168, өзінің таратылғаны 
туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 2 ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Алматы 
қаласы, Наурызбай ауданы, «Қарғалы» шағынауданы, Кенесары хан 
көшесі, 54/39, үй н.т. 69, тел.: 87015221603.

Ақмола облыстық сотының басшылығы мен Ақмола облысының 
судьялар қауымдастығы Ақмола облысы, Ақкөл аудандық сотының 
отставкадағы судьясы Бағдат Шайкенқызы Көпееваға жұбайы 

Ерсін Зүлденұлы КӨПЕЕВТІҢ
қайтыс болуына байланысты, қайғысына ортақтасып, көңіл ай-
тады. 

Астанада 25 ақпанда Шымкент әуежайындағы ұшып-қону 
жолағы жұмысының шектеуіне байланысты Астана-Шымкент 
бағытында ұша алмай қалған жанжал шығарған жолаушы-
лардың  екеуі әкімшілік жауапқа тартылып, айыппұл төлеген 
еді. Алайда компанияның баспасөз қызметінің хабарлауын - 
ша, олар Астана әуежайындағы жанжалға қатысқан барлық 
жо лаушыларды жауапқа тартпақ.

ПӘРМЕН

ЖАНЖАЛҒА ҚАТЫСТЫЛАР 
ЖАУАПҚА ТАРТЫЛАДЫ

– «ҚР әуе кеңістігін пайдалану 
және авиация қызметі туралы»заңға  
1 наурыздан бастап енгізілетін өз-
геріске сәйкес әуекомпания жан-
жалқой жолаушыларды тасымал-
даудан бас тартуға құқылы. Бұдан 
былай тәртіп бұзушыларды тәртіпке 
шақырып, 50 АЕК айыппұл салына-
ды. Сонымен қатар, заңды бұзған 
жолаушылар «қара тізімге» ен-
гізілетін болады, – деп жазылған 
баспасөз хабарламасында.  

FlyArystan әуекомпаниясының 
ұшу эксплуатациясының дирек-
торы Темірхан Мұқашевтің сөзіне 
қарағанда Шымкент әуежайын-

дағы ұшып-қону жолағының бір 
бағытының жабылуы 2022 жылдың 
жазында басталды. Оның қашан то-
лыққанды жұмысын жандандыраты-
ны туралы ақпарат жоқ.  «Уәкілетті 
органдар бұл өзекті мәселені тез 
арада шешеді деп үміттенеміз. Жо-
лаушылар арасында бұл жағдай 
әлеуметтік шие леністі арттыруда. 
Себебі, оларға саяхатты жоспарлау 
қиынға түседі. Ал әуекомпанияның 
қаржылық жүктемесі артып, ол қо-
сымша шығындарды көтеруге тура 
келеді (қайта қону, қосымша аэро-
дромға кету, ұшып шығу аэродромы-
на қайтып оралу, рейсті орындамау 

және т.б.), – дейді Т.Мұқашев.  Оның 
айтуынша, рейстердің Шымкент 
қаласына жиі кешігіп немесе ұша 
алмай қалуының  басты себебі – ау-
а-райы қолайсыздығы (жел режимі, 
нақтылап кететін болсақ, ұшақты 
отырғызуға рұқсат етілген қума 
желдің шектеуінен асып кетуіне 

ОРТАҚ МҮДДЕ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТАЛҚЫДА – 
ДЕНСАУЛЫҚ МӘСЕЛЕСІ

байланысты). Сонымен қатар 
ұшу қауiпсiздiгiне әсер ететiн 
жасанды кедергiлердiң (ғима-
раттардың) пайда болуынан 
оның уақытша жабылуына 
байланысты ҰҚЖ-ның қара-
ма-қарсы жағына қону мүм-
кiн болмайды. Заңға сәйкес 
әуекомпанияға қатыссыз се-
бептерге рейс кешіктірілген 
кезде оларға сусындар, тағам 
мен қонақүй ұсынылмайды. 
Алайда, оған қарамастан, 
FlyArystan әуекомпаниясы өз 
ережелеріне сай кез келген 
себепке байланысты кешік-
тіріліп ұшырылған рейстің 
барлық жолаушыларына су-
сындар мен тағам ұсынады. 
Осы жолы да жолаушыларға 
сусындар мен ыстық тағам 
берілген. Ал рейстің орын-

далмайтыны туралы хабарламада 
жолау шыларға +/-14 күн ішінде 
билетті тегін қайта брондау немесе 
толық қайтарымды рәсімдеу ұсы-
нылды. Ауа райы салдарынан кешік-
тірілген немесе орындалмай қалған 
рейстер әуекомпанияға қатыссыз 
себептерге жатады. Жолаушылар 
және экипаж қауіпсіздігі басты при-
оритет болғандықтан рейстің кешік-
тірілуі немесе орындалмауы жайлы 
шешім халықаралық әуе қауіпсізді-
гіне сай қабылданады.

Е.КЕБЕКБАЙ, 
«Заң газеті»
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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.
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Маңғыстау  Жазира Әбіл
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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.
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АЗАМАТТАРДЫ КЕМСІТУГЕ 
ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ

Соңғы жылдары ар-намысыма 
тиді, іскерлік беделіме нұқсан кел-
тірді деп, моральдық, материалдық 
зиянды өтеуді талап етушілер қата-
ры өскен. Әсіресе, әлеуметтік желі 
қолданушылар белсенділігінің артуы 
мұндай дау-дамайлардың жиілеуі-
не ықпал етіп отырғаны талассыз. 
Құқықтық мемлекетте Азаматтық ко-
декстің 143-бабын басшылыққа ала 
отырып, халықтың қадір-қасиетін 
кемсітіп, беделіне нұқсан келтіретін 
мәліметтерді сот тәртібімен теріске 
шығаруға толық құқығы бар. Де-
генмен, мұндай талаппен жүгінген 
кезде мына жағдайларды назарда 
ұстау шарт.

Алдымен азаматтардың және 
ұйымдардың (заңды тұлғалардың) 
ар-намысына және абыройына кір 
келтіретін мәліметтерді таратуда 
қандай жағдайлар танылады? Осы-
ны біліп алған абзал. Дұрысында 
баспа жүзінде жарияланған, радио, 
теледидардан, қызметтік, партия-
лық және басқа да мінездемелер-
де, арыздарда, әртүрлі ұйымдарға 
жолданған хаттарда көрсетілген, 
көпшілік алдында сөйлеу кезін-
де, лауазымды адамдарға, немесе 
бірнеше адамға ауызша айтылған 
жалған, негізсіз мәліметтер адамның 
ар-намысына тиіп, беделіне нұқсан 
келтіруі мүмкін.

Азаматтық кодекстің 141-бабы 
3-тармағы және 143-бабы 1-тар-
мағының талабына сай таратылған 
мәлімдеменің шындығын дәлелдеу 
жауапкерге жүктеледі. Ал талапкер 
тек жауапкердің өзі жөнінде жалған 
мәліметті таратқанын ғана дәлел-
деуге міндетті. Жауапкер өзі айтқан, 
жариялаған мәліметтің негізділігін 
нақты дәлелдермен көрсетіп беруі 
керек. Егер өзі таратқан жазбаның 
шындыққа сәйкес екенін дәлелдеп 
бере алмаса, онда азаматтың ар-на-
мысын таптап, іскерлік беделіне нұқ-
сан келтіргені үшін жауаптылыққа 
тартылатынын ұмытпағаны жөн. 

Азаматтық кодекстің 143-бабы 
2-бөлімінде көрсетілгендей аза-
маттың немесе заңды тұлғаның 
ар-намысына, қадiр-қасиетiне неме-
се iскерлiк беделiне кiр келтiретiн 
мағлұматтар бұқаралық ақпарат 
құралдары арқылы таратылған бол-
са, олар сол бұқаралық ақпарат 
құралдарында тегiн терiске шыға-
рылуға тиiс. Егер бұқаралық ақпарат 
құралдары өздерінде жарияланған 
мәліметті терiске шығарып, бiр ай-
дың iшiнде жарияланым жасамаса 
не жауапты жариялау туралы аза-
маттың немесе заңды тұлғаның 
талабын орындамаса, онда іс сотта 
қаралады.

Жауапкер  соттың шешiм iн 

орындамаған жағдайда сот тәртiп 
бұзушыға айыппұл салуға құқылы. 
Айыппұл азаматтық iс жүргiзу заңда-
рында белгiленген тәртiп пен мөл-
шерде салынады. Айыппұл төлеу 
тәртiп бұзушыны сот шешiмiнде көз-
делген әрекеттi орындау мiндетiнен 
босатпайды.

Тағы бір айта кетерлігі, азамат-
тың ар-намысына, қадір-қасиетіне 
немесе іскерлік беделіне кір кел-
тіретін мағлұматтар таратылған 
болса, ол мұндай мағлұматтарды 
теріске шығарумен бірге, өзіне кел-
тірілген залалдың және мораль-
дық зиянның орнын толтыруды 
талап етуге құқылы. Өкінішке қарай, 
кейбір жәбірленушілер моральдық 
өтем ақыға қомақты қаржы сұрап, 
сот белгілеген сомаға көңілі толмай 
жатады. Азаматтық процестік ко-
декске сәйкес моральдық зиян өте-
мақысының көлемі, адалдық, ақылға 
қонымдылық және әділдік қағидала-
рына сүйене отырып, істі қарайтын 
соттың қарауына қалдырылады. 
Моральдық зиянды өтеу туралы 
талаптар осы дауларды қарайтын 
судьяларға үлкен жауапкершілік 
жүктейтінін де ұмытпайық.

Марат НҰРБЕКОВ,
Алатау аудандық сотының 

судьясы
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

Дәстүрлі шарада биыл Қа-
зақстан, Өзбекстан, Беларусь, 
Ресей, Қырғызстан, Әзірбайжан, 
Молдова, Армения және Грузия 
елдерінің жетекші ойыншылары-
ның басы қосылды. 300-ден астам 
форум қатысушыларының арасын-
да мемлекеттік реттеуші органдар-
дың, халықаралық ұйымдардың, 
өндірушілер, дистрибьюторлар 
мен дәріхана желілері, кәсіби және 
пациенттер қауымдастығы өкілдері 
де болды. Олар онда бірыңғай 
нарықтың фармацевтикалық қыз-
метін реттеудегі негізгі өзгерістер, 
дәрілік заттарды тіркеу және са-
раптау, бағаны реттеу, иннова-
циялық препараттар нарығына 
қолжетімділік, фармацевтикалық 
нарықтарға шолу, тенденциялар 
мен даму перспективалары, ЕАЭО 
және ТМД елдерінде клиникалық 
сынақтар өткізу, оқшаулау мүмкін-
діктері, дистрибуция және дәріхана 
сегменттерін дамыту, сондай-ақ, 
дәрілік заттарды таңбалау және 
қадағалау жүйесінің өзекті мәселе-
лерін талқылады. 

«СК-Фармация» ЖШС басқар-
ма төрағасы Ерхат Искалиевтің 
айтуынша, бірыңғай оператор 
жыл сайын 2 мыңнан астам ме-
дициналық мекемедегі 5 млн-нан 
астам пациентті дәрі-дәрмек пен 
медициналық өнімдермен қамта-
масыз етеді. Мәселен, былтыр 1762 
дәрі-дәрмек пен медициналық 
өнімдерді сатып алуға бюджет-
тің 57,5 млн доллар көлеміндегі 
қаржысы жұмсалды. Ал биыл бұл 
тізім 1765-ті құрап отыр. 2021 
жылы ол 1439 болатын. Яғни, 
2010 жылдан бері бірыңғай дист-
рибьютер сатып алатын дәрі-дәр-
мек пен медициналық өнімдер 
көлемі 11 есе, ал олардың атау-
лары 2,2 есе және қазақстандық 
өндірушілердің үлесі 2,2 есе өсті. 
Отандық өндірушілерге жеңілдік 
жасау жағынан бүгінде Қазақстан 
ТМД аумағында алдыңғы орында 
тұр. 36 отандық өндірушілермен 
760 дәрілік зат пен 3909 медици-
налық өнімді жеткізу бойынша 10 
жылға 100 келісім жасалып отыр. 
Мәселен отандық өндірушілерден 
сатып алу көлемі 2019 жылы 515 
аталым бойынша 47,8 млрд теңге, 
2020 жылы 577 аталым бойынша 
68,2 млрд теңгені, 2021 жылы 649 
аталым бойынша 90,3 млрд теңге, 
2022 жылы 848 аталым бойынша 
99 млрд теңгені құрады. Соның 
нәтижесінде былтыр нарықтағы 
отандық өндірушілердің үлесі 60 
пайызға жуықтады. 
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фармацевтикалық өндіруші бар. 
Оның 34-і дәрі-дәрмек, 63-і ме-
дициналық бағыттағы өнімдерге 
маманданған. Олар 1046 атаулы 
дәрі-дәрмек пен 1320 атаулы меди-
циналық өнімдер өндіруде. Былтыр 
9 айда отандық өндірушілердің 
үлесі нарықта 29 пайызды құрады. 
Осы арада 2022 жылдың жалпы 
көрсеткіші 2023 жылдың алғашқы 
тоқсанында ғана мәлім болаты-
нын еске сала кеткен жөн шығар. 
Былтыр фармацевтика нарығы 5 
пайызға өсіп, қаржылық экива-
лентте 162,63 млрд теңге болды. 
Оның ішінде экспорт 32,2 млн дол-
ларды, импорт 17 млрд долларды 
құрады. Ал саладағы инвестиция 
көлемі 13 млрд теңге, – болды деді 
Денсаулық сақтау министрлігінің 
Медициналық және фармацевти-
калық бақылау комитеті төрағасы-
ның орынбасары Лязят Қашқыба-
еваның сөзіне қарағанда, бүгінгі 
таңда АҚШ-тың PFIZER, Данияның 
NovoNordisk, Жапонияның TAKEDA, 
Түркияның ATABAY Pharmaceuticals 
and Fine Chemicals, Ұлыбритания-
ның AstraZeneca, Швейцарияның 
Hoffman-La Roche және Sandoz 
компанияларымен келіссөздер 
жүріп жатыр. Бұл жаңадан қосым-
ша 35 өндіріс орнын ашуға мүмкін-
дік береді. Олардың 17-сі дәрі-дәр-
мек, 18-і медициналық өнімдер 
өндіруге бағытталады. Осы арада 
айта кететін тағы бәр жәйт, дәрілік 
заттар өндіретін өндіріс орында-
рының 13-і шетелдіктердің қаты-
суымен, төртеуі отандық тауар 
өндірушілердің еншісіне тиіп отыр. 
Ал медициналық өнімдер өндіруші 
өндіріс орындарының 13-і шетел-
діктердің қатысуымен, бесеуі отан-
дық тауар өндірушілердің үлесінде 
болмақ. 

Қазақстан қазір әлемдегі дәрі- 
дәрмек пен медициналық өнім-
дердің көтерме және бөлшек са-
удадағы бағасын реттеп отырған 
санаулы елдердің бірі. Бұл үрдіс 
елімізде 2019 жылдан басталды. 
Көршілес Өзбекстан оны 2021 
жылдан бастады. Тағы бір көр-
шіміз Әзірбайжанда да ахуал дәл 
осындай. Дегенмен, ЕАЭО талабы 
бойынша Қазақстан 2026 жылдан 
бастап көтерме және бөлшек сау-
дадағы бағаны реттеуді қайтадан 
нарыққа жібермек. Сондықтан 
Қазақстандағы қазіргі қолайлы ин-
вестициялық ахуалды пайдаланып, 
өндіріс орнын ашуға қызығушылар 
қатары алдағы 2 жылда өспесе 
кемімейді деген болжам бар. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті»

ҰЛТ САУЛЫҒЫ

ФАРМАЦЕВТИКА 
НАРЫҒЫНЫҢ 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 
ТАРТЫМДЫЛЫҒЫ ЖОҒАРЫ

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ҚР ДСМ Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орта-
лығы дайындаған есебі негізінде Қазақстанда толық 
адамдар саны артып бара жатқаны жайлы ақпарат 
тарады. Аталмыш ведомствоның мәліметінше, 2022 
жылы мектеп жасындағы ұл балалардың арасында 
14.3 пайыз, қыздардың арасында 18.8 пайыз көрсет-
кіште семіздік байқалған. Мұны тиісті мекемелер 
алаңдарлық жағдай деп бағалайды.  
Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының 

мәліметінше, қазақстандықтардың 20% астамы семіздік-
ке шалдыққан.

«ҚР ДСМ статистикалық деректері бойынша 2021 
жылдың басында 17 жасқа дейінгілерден 6 491 бала 
семіздікпен диспансерлік есепте тұрады. 40 пен 60 жас 
аралығындағы ересектер семіздікке жиі ұшырайды. 
Өйткені зат алмасу процестері баяулайды, физикалық 
белсенділік төмендейді және тамақтану әдеттерін өз-
герту қиын. Семіздік жылдан-жылға «жасарып» келеді: 
жас балалар 40 жыл бұрынғы кезбен салыстырғанда 
10 есе жиі зардап шегуде»,– деп атап өтеді Ұлттық 
денсаулық сақтау орталығы. Жалпы артық салмақ өмір 
сүру ұзақтығын орта есеппен 7 жылға қысқартатыны 
мәлім. Әлемдік практика балалар семіздігі – семіздіктің, 

ерте өлімнің және ересек жастағы мүгедектіктің жоғары 
ықтималдығын тудыратын қатер екенін көрсеткен. Ал 
семіздік көптеген аурудың, соның ішінде қатерлі ісік, 
жүрек-қан тамырлары аурулары, 2-типті қант диабеті 
және созылмалы респираторлық аурулар қаупін артты-
ратыны,  кейінірек ол  мүгедектікке немесе өлімге әкелуі 
мүмкін екендігі де тәжірибеде дәлелденген.

Бұл дерт жалпы, көптеген аурулардың бастауы, 
қоздырушысы, ол дертті асқындырады және қант 
диабеті, жүрек-қан тамырлары сырқатының ерте да-
муын, сондай-ақ, ұйқы кезіндегі апноэ, психология-
лық күйзеліс, инсулинге тәуелділік қаупін көбейтеді. 
Отандық ғалымдар мен осы сала дәрігерлері қоғамдық 
денсаулық сақтау ұлттық орталығының сарапшыла-
ры атап өткендей, семіздіктің басты себебі тамақтану 
әдеттерінде жатқанын дәлелдеді.  Түрлі фаст-фудтарға 
деген құштарлық, жартылай фабрикаттар, өнеркәсіптік 
тұздықтардың басым болуы, қазіргі өмір салтының ерек-
шеліктері, жылдам тағамдар, құрамында қант мөлшері 
жоғары сусындар, оған қоса смартфондар, теледидар, 
планшеттерде семіздікке жетелейтін факторлар. 

М.ҚҰРМАНБАЙ

Ата Заңымызда көрсетілген 
Қазақстандағы азаматтар тең 
құқылы. Оларды жынысына, 
жасына, ұлтына, тегіне, тіліне, 
дініне қарай алалауға, шектеу-
ге жол берілмейді. Сонымен 
бірге, азаматтардың тұрмыс 
жағдайына, әлеуметтік ахуалы-
на, денсаулығына байланысты 
кемсітіп, ар-намысына тиюге 
ешкімнің құқығы жоқ. Мемле-
кет арнайы заңдар арқылы аза-
маттың ар-намысын, қадір-қа-
сиетін қорғайды. Соның ішінде 
Азаматтық кодекске сай ар-на-
мысты, қадір-қасиетті және 
іскерлік беделді құқықтық 
тұрғыдан қорғау тетігі қарас-
тырылған.

ДЕНСАУЛЫҚ

СЕМІЗДІККЕ ШАЛДЫҚҚАНДАР 
ҚАТАРЫ АРТҚАН

Алматыда Adam Smith Conferences ұйымының ұйым-
дастыруымен XIV Еуразиялық фармацевтика форумы өтті. 


