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АЛАШТЫҢ БАС ҚАЛАСЫНЫҢ 
БАҒЫ ҚАШАН ЖАНАДЫ?

ТЕГІН ҚЫЗМЕТ 
ТЕГІН БОЛМАЙ ТҰР

(Соңы 3-бетте)

МӘСЕЛЕ

Нұра ТЫНЫСҚЫЗЫ, заңгер:
– Мемлекет барынша халықпен кері байланыс ор-

натуға, белсенді азаматтық қоғам құруға, заманауи 
ақпараттық технологияларды ашықтық, жари-
ялылыққа бағыттауға тырысып жатыр. Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың былтырғы 
Жолдауының өзегі де осыны міндеттеп еді. Пре-
зидент мемлекеттік басқару жүйесіне өзгерістер 
енгізіп, ашықтық, пікірлер плюрализмін орнатуды 
тиісті орындарға міндеттеді. 

Бұл міндетті іске асыру мемлекеттік қыз-

Руслан ЖАНҒАЗЫ, саясаттанушы:
«Цифрлы Қазақстан» дегенімізбен, тұтас 

жүйені бір сәтте сандық жүйеге көшіріп, 
халықтың ақпараттық технологияларды 
қолданып кете салуы мүмкін емес. Алдымен 
мемлекеттік қызметкерлерге, содан кейін 
халыққа түсіндіре отырып, біртіндеп онлайн 
қызметке көшіруіміз керек. Оның үстіне пан-
демиялық жағдай, карантиндік өмір де ақпа-
раттық технологияға көшуді талап етіп, 
бәрін жеделдетіп жіберді ғой. Осы тұрғыдан 
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САНДЫҚ ЖҮЙЕНІҢ САПАСЫ АРТА МА?

келгенде, қоғамның сандық жүйеге бетбұрысы дер кезінде жасалды деп ойлаймын. 
Рас, үйде отырып ЭЦҚ ала беруге болады. Дегенмен, ғаламтор жылдамдығы, 

компьютердің дайындығы, халықтың техника тілін меңгере қоймағаны бұған 
кедергі болары анық. Сондықтан, «бәрін үйде істей аласың» деп халықты кері қай-
тара бермей, онлайн арқылы көмектесу керек. 

Әлеуметтік желіде мемлекеттік онлайн қызметтің сапа-
сына наразылар қатары жетерлік. Тиісті орындар қан-
ша жерден «онлайн қызметті жетілдірдік, сайтымыз 

арқылы қалаған қызметіңізге үйден шықпай-ақ қол жеткізе 
аласыз» дегенімен, әлі күнге талай азамат цифрлы жүйенің 
игілігін сезіне алмауда. Неге? Осы орайда «Халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасы қаншалықты іске 
асып жатыр? Халық сандық жүйенің игілігін сезіне алып 
отыр ма? Жалпы, мемлекеттік онлайн қызмет қолжетімді ме 
деген сауалды мамандарға қойып көрген едік. 
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СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

Тілеухан ӘБІЛДАЕВ,
«Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» КЕАҚ
Алматы қалалық 
филиалының директоры:

«ҚОРДЫҢ НЕГІЗГІ 
МІНДЕТІ – 

ПАЦИЕНТТЕР 
ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУ»

(Соңы 5-бетте)

меттерге сын. Қ. Тоқаев «Көп жағдайда азаматтар орталық жəне жергілікті 
органдар басшыларының құлықсыздығы мен бейқамдығынан Президентке 
жүгінуге мəжбүр болады» деп мемлекеттік қызметшілердің жұмысын сынға 
алған болатын. Президент Əкімшілігі жанынан азаматтардың ұсыныстары мен 
шағымдарын қабылдайтын арнайы бөлім де ашылды. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Онлайн өмір 
онлайн қызмет-
тің маңызын 
арттырды. Ара-
қашықтықты 
сақтап, мүмкін-
дігінше онлайн 
қызметке жүгінуді 
қоғамның өзі 
талап етіп келеді. 
Сондықтан, бүгін-
де көптеген меке-
ме офлайн қызмет 
көрсете бермейді. 
Бұл қызмет үйде 
де қолжетімді 
болғандықтан, 
мүмкіндігінше 
өз-өзіңе қызмет 
етуді міндеттей-
ді. Соның дәлелі 
қазір зейнетақы 
қорындағы жи-
наған қаржысын 
тексере алмай, 
тексергенімен 
шектік мөлшерден 
асқан қаржысына 
қол жеткізе алмай 
жүргендер көп. 
«Отбасы банктегі» 
операторлар да, 
БЖЗҚ қызметкер-
лері де қызметті 
онлайн алу қажет 
екенін айтады. 

– Елімізде міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесі 
енгізілді. Осы уақыт ішінде медици-
налық көмектің қолжетімділігі қан-
шалықты артты? Ауыз толтырып 
айтарлықтай жетістіктер бар ма?

– Жүйенің толыққанды іске қосылға-
нына бір жылдан асты. Медицинаға ен-
гізілген реформа бүгінде оң нәтижесін 
бере бастады деуге әбден болады. Амбу-
латория-емхана деңгейіндегі көмек пен 
стационарлық көмектің тек көлемі ғана 
емес, сапасы да едәуір артты.

Орыс география қоғамының Батыс-Сібір бөлім-
шесі құрылды. Ерлер мен әйелдер гимназиялары, 
мұғалімдер семинария сы жұмыс істеп, онда Алаш 
зиялыларының үлкен бір тобы қалыптасты. Олар-
дың ішінде Әлімхан Ермеков (ерлер гимназиясы), 
Мұхтар Әуезов пен Қаныш Сәтпаев (мұғалімдер 
семинариясы) та болды. 

Алаш зиялылары қазақтың бас ақыны деп мо-
йындаған Абай Құнанбайұлы да осында 1878–1904 
жылдары Анияр Молдабаевтың үйінде тұрған. 
Сондықтан, ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың 
басында Алаштың бас қаласы, ХХІ ғасырдан бастап 
Абай елі деген бейресми атауларға ие болған Семей 
қазіргі таңда республикадағы ұзақ уақыт бойы 
облыс орталығы болған қала ретінде ғана тарихқа 
еніп отыр. 

Елімізде ғана емес, алыс-жақын шет елдерде де күні бүгінге дейін Семей 
деген кезде, полигон деген сөз де бірге айтылып келген еді. Сондықтан, 

Елбасы айтқандай, Семей ядролық сынақ полигонын жабу еліміз тәуелсіздік 
алар сәтте қабылданған ең маңызды шешім болды. Аймақта 1949 жылдан 
бастап 40 жыл бойы жүргізілген 500-ге жуық сынақтың зардабы әлі күнге дейін 
жойылмай келеді. Ғалымдар оның бір емес, бірнеше ұрпаққа дейін жалғаса-
тынын айтқанымен, үкімет кеңестік дәуірде де, тәуелсіздік кезеңінде де ха-
лықтың әлеуметтік-тұрмыстық және денсаулық жағдайын жақсартуда кешенді 
түрде белсенді іс-шаралар жасай алмауда. 

Тарихқа көз жүгіртсек, Доржикент қалашығы, 
Семипалатинск (Семипалат) бекінісі, Алаш-қаласы 
деген атауларға ие болған бұл қаланың негізі 1718 
жылы қаланған. Доржикент аталған қалашықтың 
орнына салынған Семипалатинск 1783 жылы қала 
мәртебесін иеленсе, 1797 жылы уезд орталығы 
атанады. Ал, 1854 жылдың 1 қазанында жаңадан 

ашылған Семей облысының орталығына айналды. 
Одан кейін 10 жылға жетпейтін уақытта уездік 
және шіркеулік-приход училищелері мен 23 мектеп 
ашылды. Жүн, тері өңдейтін кәсіпорындар жұмыс 
жасады. Мысалы, 1864 жылы әйелдер мектебі 2-ші 
разрядты училище болып қайта құрылып, 1883 
жылы қоғамдық кітапхана мен өлкетану музейі, 
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САЛЫҚ ЗИМАНОВТЫҢ ЕСІМІН 
ҰЛЫҚ ТАУ ЖӨНІНДЕГІ ҰСЫ

НЫСТЫ АТЫРАУ ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИ
ХАТЫНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ БІР АУЫЗДАН 
ҚОЛДАДЫ. ҚАЗАҚ ЗАҢГЕРЛЕРІ НІҢ ҰС
ТАЗЫ, АКАДЕМИК САЛЫҚ ЗИМАНҰЛЫ
НЫҢ ТУҒАНЫНА БИЫЛ 100 ЖЫЛ.

Қоғам және мемлекет қайраткері, заң 
ғылымының докторы, профессор, ҚР Ұлт-
тық ғылым академиясының академигі, Қа-
зақстанға еңбегі сіңген ғалым, ҚР Тұңғыш 
Президентінің «Мемлекеттік бейбітшілік 
және рухани келісім» сыйлығының иегері 
туралы қалай айтсақ та, қалай дәріптесек те, 
артық емес.

1944–1945 жылдары Отан соғысына 
қатысып, дивизион командирі, миномет 
полкі және артиллериялық полк командирі, 
полковник шенімен майданнан оралған 
ағамыз 1946–1947 жылдары Гурьев облысы 
прокуратурасында тергеуші, аға тергеуші, 
1947–1948 жылдары Қазақ КСР Прокуратура-
сы жанындағы ерекше маңызды істер жөнін-
дегі тергеуші қызметін атқарды. 1948 жылы 
Бүкілодақтық заң институтын бітіргеннен 
кейін 1952 жылға дейін Қазақстан ҒА Құқық 
секторының аспиранты, аға ғылыми қызмет-
кері, сектор меңгерушісі болды. 1952–1958 
жылдары Алматы заң институтының дирек-
торы, ҚазМУ-да декан, 1958–1976 жылдары 

Қазақстан ҒА Философия және құқық инсти-
тутының директоры, осы институттың бөлім 
меңгерушісі, Құрметті директоры, 1976–1977 
Қазақстан ҒА төралқасының бас ғалым-хат-
шысы, 1995 жылдан Қазақ акаде миялық уни-
верситетінің ректоры, 1999 жылдан ҚР ҰҒА 
төралқасының мүшесі болып жұмыс істеді.

Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты. «Па-
расат» орденімен, екі мәрте Отан соғысы, 
Қызыл Жұлдыз ордендерімен және көпте-
ген медальдармен марапатталған. 15 заң 
ғылымы докторларын, 30-дан астам ғылым 
кандидаттарын даярлады. Оның тәрбиесін 
алып, тәлімін көрген шәкірттерін еліміздің 
түкпір-түкпірінен көптеп кездестіруге бола-
ды. Біздің қасиетті Отанымыз – Қазақстан 
Республикасын күллі әлемге танытқан тарихи 
құжаттардың қабылдануына заңгер, депутат 
ретінде қосқан үлесі ұшан-теңіз. Салық аға-
мыз екі мәрте Жоғарғы Кеңестің депутаты 
болып, өмірінің соңына дейін еліміздің қоғам-
дық-саяси мәселелердегі елеулі оқиғалардың 
бәріне белсене атсалысты.

Осыған орай, Атырау облыстық сотының 
төрағасы Бауыржан Жұмағұлов академик 
Салық Зимановтың ғасырлық мерейтойы 
қарсаңында Атырау қаласындағы көшенің 
және мектептің біріне дарабоз заңгер ағамыз-
дың атын беру туралы облыс басшылығының 
алдына ұсыныс түсірген болатын. Жақында 
Атырау облыстық мәслихатының депутат-

«ЖАҚСЫНЫҢ 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЖЕТІСТІГІ
Елімізде жарияланған карантин, төтенше жағдай 

кезінде де қылмыстың саны артпаса, азайған 
жоқ. Осыған орай сот жүйесі де жаңашылдыққа 
бет бұрып, қашықтықтан онлайн форматта 
азаматтардың  құқықтарын  бұзбай ,  ашық 
сот отырыстарын нақты уақыт режимінде, 
бейнеконференц байланысы арқылы өткізуді қолға 
алды. Тіпті, тергеу изоляторында қамауда отырған 
айыпталушыларды да сот залына тасымалдамай, 
аталмыш мекемелерде арнайы құрылғылармен 
залдар жасақталып, «TruConf» бағ дарламасын 
қолдана отырып, сот отырысына қатысуға 
мүмкіншілік туғызды. Бұл сот жүйесінің ашықтығын 
және қолжетімділігін нығайта түсті. 

Сонымен бірге ашық сот отырыстарына тараптар 

«WhatsApp», «Zoom» мобильдік бағдарламаларын 
пай далана отырып, сот залында өз құқықтары мен 
міндеттерін заң талаптарына сай жүзеге асыра 
алады. Бұл жетістіктер қатысушылардың уақытын 
тиімді пайдалануға, шалғай аудандарда немесе басқа 
қалаларда тұратын тараптардың жол қаражатын 
үнемдеуге де үлесін қосты. 

Аталған негіздер бойынша қысқаша қорытын
дылайтын болсақ, сот жүйесі де карантин режимін 
бұзбай, сонымен бірге сотқа қатысушылардың құ
қықтарын сақтай отырып, елімізде сот отырысының 
жаңа форматын енгізіп, жаңа ақпараттық технология 
заманында жоғары деңгейге қолжеткізді.

Ә.АХМЕТОЛЛА, 
Ақтөбе қаласы № 2 сотының бас маманы,

сот отырысының хатшысы

Байзақ аудандық сотында судья  
А.Телесбаеваның төрағалы ғы

мен Байзақ ауданы бойынша ХҚКО
ның маманы Т.Тұрсынбаевтың қаты
суымен «Сот органдарынан шығатын 
ресми құжаттарға апостиль қою» мем
лекеттік қызмет бойынша халықты 
өзекті ақпаратпен қамтамасыз ету 
мақсатында онлайн режимінде семинар 
өтті.

Семинар барысында судья А.Телесбае-
ва халыққа қызмет көрсету орталығының 

қызметкеріне «Сот органдарынан шығатын 
ресми құжаттарға апостиль қою» жөніндегі 
мемлекеттік қызметті көрсету қағидалары 
ҚР Жоғарғы Сотының жанындағы Соттар-
дың қызметін қамтамасыз ету департаменті 
(ҚР Жоғарғы Соты аппараты) басшысының 
2020 жылғы 13 сәуірдегі №13 бұйрығымен 
бекітіліп, мемлекеттік қызмет көрсету стан-
дартына өзгерістер мен толықтырулар енгізіл-
гендігі жайлы айтты.

Сонымен қатар төрағалық етуші процесті 
оңтайландыру мақсатында бұған дейін қажет 
болған екі құжатты – жеке куәлік пен мемле-

АҚТӨБЕ СОТЫНДА «UNNNITY COR
PORATION» ЖШСНЕ ҚАТЫСТЫ ҚЫЛ

МЫСТЫҚ ІС ҚАРАЛЫП ЖАТЫР. ТЕРГЕУ 
ОРГАНДАРЫ БҰЛ ЖОЛЫ ҚАРЖЫ ПИРАМИ
ДАСЫНЫҢ НЕГІЗІН САЛУШЫ ҚУАНЫШ 
ЖАҚСЫБАЕВТАН БӨЛЕК ТАҒЫ 9 АДАМҒА 
АЙЫП ТАҚҚАН. 

Естеріңізге сала кетелік, Ақтөбе қалаcының №2 соты 
«UNNNITY corporation» серіктестігінің жетекшісі Қуаныш 
Жақсыбаевты қаржы пирамидасын құрғаны үшін 6 жарым 
жылға соттаған еді. Алайда судья Ербол Әбдіхалықов үкімді 
соңына дейін оқи алмады. Сотталушыға кесілген жазаны 
естіген сәтте салымшылар сот залындағы жиhаздарды қира-
тып, шу шығарды. Тіпті оның жақтастары басу айтқан сот 
приставтарына да бой бермей, наразы күйі залдан шығып 
кеткен. Бұл жолы сотта Қ. Жақсыбаевтан бөлек «UNNNITY 
corporation» серіктестігінің көшбасшылары делінген 9 адамға 
қатысты қылмыстық іс қаралып жатыр. Он айға жуық уақытқа 
созылған сот процесі сот жарыссөзіне де жетті. Тергеу орган-
дары Қ. Жақсыбаевқа бұрынғысынша «қаржылық пирамида-
ны құрды және оған басшылық етті» деген айып тағуда. Оның 
серіктесі Бақыт Жұмабаевқа да осындай айып тағылып отыр. 
Ал қаржы пирамидасының көшбасшылары делінген Бауыр-
жан Қазалиевке, Адат Молдакәрімовке, Әлия Рахмановаға, 
Ақерке Шәріповаға, Гүлсім Қаратаеваға, Бақыт Мұқашевқа, 
Әсел Абақановаға және Динара Жамековаға «қаржы пирами-
дасын құруға және оған басшылық жасауға көмектесті» деген 
кінә тағылып отыр. 

Мемлекеттік айыптаушы Әсел Таналиеваның сөзінше, 
қаржы ұйымы 2016 жылдың мамыры мен 2017 жылдың та-
мызы аралығында жұмыс істеген. Бір жарым жылдың ішінде 
39 мыңнан астам салымшыдан 2 млрд 457 млн теңгеден аса 
жинақ қабылданған. Тергеу барысында анықталғандай, қаржы 
пирамидасының көшбасшылары Қазақстанның әр өңіріне 
барып, үгіт-насихат жүргізу арқылы жаңа адамдарды тартқан. 
Соның нәтижесінде қатысушылар кейінгі салымшылардан 
түсіп жатқан қаражат есебінен сыйақы ретінде алынған 
ақшаға түрлі жылжымайтын мүлік, пәтерлер, тіпті Ақтөбе 
облысынан тысқары жерлерде жер телімдерін, автокөліктер 
сатып алған. Қаржы пирамидасының алғашқы салымшылары 
бонустарын алып үлгерген. Алайда кейіннен жаңа адамдарды 
тарту мүмкін болмаған кезде қаржы пирамидасы қирап, халық 
ақшасынан айырылып қалған. Пирамида ұйымдастырушыла-
ры салымшыларға Apport мобильдік қосымшасы арқылы та-
уар мен қызмет түрлерін жарнамалауға ақша салып, өмір бойы 
күнделікті пайыз алып отыруға уәде берген. Алайда қосымша 
ешқандай табыс та, пайда да әкелмеген. 

– Көшбасшылардың белсенді іс-әрекеттерінің нәтижесінде 
қаржылық пирамидаға Нұр-Сұлтан қаласынан – 2827 адам, 
Түркістан облысы мен Шымкент қаласынан – 7200 адам, Ал-
матыдан – 4460 адам, Ақтаудан – 3684, Қызылордадан – 1841, 
Жаңаөзеннен – 1814, Атыраудан – 970, Семей мен Аякөзден 
– 760 адам, Павлодардан – 488, Байқоңырдан – 449, Қараған-
дыдан – 333, Қостанайдан – 232, ал Оралдан – 63 адам тар-
тылған. Пирамида көшбасшысы Бауыржан Қазалиев «Unnnity 
corporation» ЖШС жұмыс істеген кезде 95 млн теңге, Ақерке 
Шарипова 56 млн теңге, Адат Молдакаримов 20 млн теңге, 
Әлия Рахманова 17 млн теңге, Гүлсім Қаратаева 3,5 млн теңге 
және басқалар дивидендтер алған, – деді прокурор. 

Сот жарыссөзінде мемлекеттік айыптаушы Бақыт Жұ-
мабаевты 6 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады. Ал 
қалғандарының мүлкін тәркілеп, 5 жылға бас бостандығынан 
айыруды сұрады. Алайда сотталушылар өзіне тағылған айып-
ты мойындамай отыр. Олар соттан өздерін ақтауды сұрайды.

– Өзіме тағылған айыппен келіспеймін. Өйткені мені сы-
байлас дейтіндей еш дәлел жоқ. Ондай адам қаржы пирами-
дасының басы-қасында жүруі керек. Компания мен келгеннен 
кейін екі жарым айдан соң жабылып қалды. Бастапқыда бұл 
идеяға сенбеген едім. Кейін қала әкімінің өзі қолдап, БАҚ 
қолдағаннан кейін шынайы компания екеніне иландым. Мен 
бар болғаны жаңашыл идеяны, мобильді қосымшаны қолда-
дым. Тек ақша табуды емес, еліміздің дамуына үлес қосуды 
ойлап жүрген Қуаныш Жақсыбаев секілді жастардың барына 
қуандым. Мен бұл компанияға туған бауырларымды тарттым. 
Егер ақша табуды ойласам, бұлай жасамас едім. Жәбірле-
нушілердің ешқайсысы да менің аты-жөнімді атап, арыз 
жазған жоқ. Мені не үшін айыптап отырғанын түсінбедім, – 
деді айыпталушылардың бірі Гүлсім Қаратаева. 

Сот жарыссөзі жалғасып жатыр. 

Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА, 
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ

СОТ АКТІЛЕРІНІҢ ОРЫНДАЛУЫН ЖУАЛЫ АУДАН
ДЫҚ СОТЫ ҚАТАҢ БАҚЫЛАЙДЫ. АТАП АЙТҚАН

ДА ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕР БОЙЫНША ПРОЦЕССУАЛДЫҚ 
ШЫҒЫНДАР, ЖӘБІРЛЕНУШІЛЕРГЕ ӨТЕМ АҚЫ ҚОРЫНА 
ҚАРЖЫ ӨНДІРУ, ЗАТТАЙ ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРДІҢ ЖОЙ
ЫЛУЫ, ІСКЕ ҚАТЫСТЫ ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРДІҢ ҚОЛХАТ 
АРҚЫЛЫ ИЕЛЕРІНЕ ҚАЙТАРЫЛУ ЖҰМЫСЫ СОҢЫ
НА ДЕЙІН ЖЕТКІЗІЛІП, ІСТІҢ МҰРАҒАТҚА ӨТКІЗІЛУІ 
ҮНЕМІ БАҚЫЛАНУДА.

Азаматтық істер бойынша процессуалдық шығындар мен мемлекет 
пайдасына өндіру, әкімшілік істер бойынша, көбінесе, айыппұлдарды 
өндіру істері назарда.

Әрине, сотталушылардың, құқықбұзушылардың процессуалдық 
шығындар, жәбірленушілерге өтемақыны өндіру, айыппұлдарды уақы-
тылы төлеу кешіктіріледі, алайда сот актісін орындау қажеттігінен 
істерді аяғына дейін жеткізіп мұрағатқа өткізу өндірістік жұмыстар-
дың бірі.

Сот шығарған актіні заңды тұлғалардың орындау міндеттілігі ҚР 
Конституциясының 76-бабында, сондай-ақ ҚР Азаматтық іс жүргі-

зу кодексінің, ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің, ҚР Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексінің нормаларында көрсетілген.

Сот актілерінің орындалуы құқықтық тәжірибенің ең маңызды 
бөлігі болып табылады, мұның өзі мемлекеттегі сот төрелігінің 
тиімділігін көрсетеді, сот шешімдерінің толық әрі уақытылы орын-
далуы сот билігінің беделін ғана емес, сонымен бірге мемлекеттің 
мәртебесін де айқындайды.

Аудандық сот жеке сот орындаушыларға, аудандық полиция бөлімі-
не ай сайын сот актісі орындалуының қажеттігі туралы еске салу 
хаттарды жіберіп, мәлімет ретінде жоғары басшылыққа жолдайды. 
Осындай тәртіппен сот актілерінің орындалуын тездету жұмыстары 
жүргізілуде. Бұл – өндірістік жұмыстың негізгі тәсілдерінің бірі. 

Ауданымызда сот актілерінің орындалуы бойынша жұмыс атқара-
тын жеке сот орындаушыларымен үнемі жиналыстар өткізіліп, осы 
мәселеге қатысты пікір алмасулар болып, ұсыныстар жасалады.

Осы бағытта жұмыстар одан әрі де өз жалғасын таба береді. 

Арайлым РАХМАТУЛЛАЕВА, 
Жуалы аудандық сотының кеңсе меңгерушісі 

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ

СОТ ЗАЛЫНАН

40 МЫҢДАЙ 
АДАМ 

АЛДАНҒАН

тары кезекті сессияда облыстық сот төраға-
сының ұсынысын бірауыздан қолдады. 
Қаладағы №37 мектепке Салық Зимановтың 
есімін беру туралы шешім шығарылып, оның 
орындалуын заңдастыру үшін республикалық 
ономастикалық комиссияға ұсыныс жіберілді. 
Келесі кезекте көшеге есімін беру мәселесі де 
өз шешімін табатын болады. Салық ағамыз-
дың есімін ұлықтау бағытындағы жұмыстар 
алдағы уақытта да жалғаса береді.

Б. ҒАЛИЕВ, 
Атырау облыстық сотының 

баспасөз хатшысы

ОҢ ҚАДАМ 

СОТ АКТІЛЕРІ ҚАТАҢ БАҚЫЛАУДА

СЕМИНАР

ҚҰЖАТТАРДЫ ОҢТАЙЛАНДЫРУ 
ТАЛҚЫҒА ТҮСТІ

кеттік бажды төлегені туралы түбіртектің жі-
берілуі алынып тасталынғандығы және ол құ-
жаттарды сервистің өзі «Электрондық үкімет» 
шлюзі арқылы сұратып алдыратындығы 
жайлы, сондай-ақ, көрсетілген мемлекеттік 
қызмет нәтижелерімен келіспеген жағдайда, 
қызмет алушының республика заңнамасында 
белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы 
бар екендігін айтты.

Іс-шара барысында мемлекеттік көрсе-
тілетін қызмет мерзімдерін, мемлекеттік баж-
ды төлеу тәртібін реттейтін стандарт және 
регламенттің ережелері түсіндіріліп, азамат-
тармен сот құжаттарына апостиль қою бо-
йынша жиі қойылатын сұрақтар талқыланды.

Семинар соңында қатысушылар бір-
бірімен пікір алмасып, сұрақтарына толық 
жауаптар алды.

Өз тілшіміз
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САНДЫҚ ЖҮЙЕНІҢ САПАСЫ АРТА МА?

ҚОҒАМ

Нұра ТЫНЫСҚЫЗЫ, заңгер: 
– Ресми мəліметтер бойынша, бүгінге дейін осы бағытта 30 мыңнан 

астам шағым келіп түскен екен. Мұндай құрылымның болуы Президент 
Əкімшілігінің бұл мəселеге ерекше көңіл бөліп, қызмет көрсетуді жақсартуға 
ұмтылып отырғанын аңғартады. 

Жалпы, әр мемлекеттік қызметші азаматтардың мұң-мұқтажына 
құлақ асып, оларды дереу шеше білсе, халықтың билікке деген сенімі артар 
еді. Осы орайда, мәселені шешуді ең алдымен халыққа заманауи ақпараттық 
технологияларды қолжетімді етіп, түсіндіруден бастаса. Өйткені, халық 
үнін есту үшін Президент əкім қараға əлеуметтік желілерді ұтымды пайда-
лануды ұсынған болатын. Бірақ, халықтың басым бөлігі әлеуметтік желіде 

белсенді деп айта алмас едік. Ғаламтор жылдамдығынан бастап, халыққа қажетті жүйелердің түсінікті, 
ыңғайлы болуына тиісті орындар назар аударуы керек.

«Цифрлы Қазақстан», «электронды құжат айналымы» деген ұғымдармен бірге қоғамымызға ЭЦҚ ұғымы 
да келіп кірді. Яғни, кез келген қызмет үшін электронды цифрлық қолтаңба арқылы қол қоюға болады. Бірақ, 
осы қызметті пайдаланудың өзі қарапайым халыққа оңай емес. Алдыңнан талай кедергі шығады. Жалпы, 
әлеуметтік желілерде халық тарапынан жылдамдығы төмен ғаламтор, мемлекеттік қызметтердің 
қолжетімсіздігіне қатысты наразылық көп. Соның өзіне тиісті орындар құлақ асса, көп мәселе шешілер еді. 

Руслан ЖАНҒАЗЫ, саясаттанушы: 
– Жоғары жақ қанша жерден статистиканы тастай қылып, «сандық 

жүйеге, онлайн қызметке көштік» дегенімен, халықтың арасында жүйенің сол 
деңгейде жұмыс істеп жатқаны көңілге күдік ұялатады.

Шыны керек, мемлекеттік мекемелердің де дайындығы талапқа сай дей 
алмаймын. Былтыр халық жаппай 42500-ді рәсімдей бастаған кезде жүйе, ар-
найы порталдар істен шығып жатты. Өйткені, еліміздегі мемлекеттік пор-
талдардың өзі бір мезетте жүктемені көтеруге дайын болмады. Жүйе дайын 
болмағаннан кейін халықтың алдынан түрлі кедергі шығады. Ал, операторлар 
ресми жауаппен «үйден де істей аласыз» деуден танбайды. Сосын көмек күткен 
азаматтар еріксіз делдалдарға жүгінеді. Ал, бұл шарасыздық тегін қызметтің сатылуына алып келеді. 
Сондықтан, халыққа түсіндіру жұмыстары ең алдымен мемлекеттік органдар тарапынан жүргізілуі керек.

Жалпы, «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы енгізіліп, қоғамның жаппай заманауи ақпараттық техноло-
гияларға көшуі, онлайн қызметке жүгінуі дер кезінде жасалған қадам болды. Ендігі жерде заманауи техноло-
гияның игілігін көруге тырысуымыз керек. Өмір сүруді жеңілдетіп, қоғамда ашықтық қалыптастыратын 
онлайн қызметтің маңызы зор. Соны жаппай халық сезінсе, дұрыс болар еді.

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

Шыны керек, «Цифрлы Қазақстан», 
«Халық үніне құлақ асатын мемлекет», 
«Электронды құжат айналымы» деп жа-
рияға жар салғанда ысқырығымыз жер 
жарады, бірақ, «айдағанымыз, расында да, 
бес ешкі» деңгейінде. Өйткені, үкіметтік 
жиындарда жоғарыдағы ұғымдар міндетті 
түрде қозғалады. Ал, халық арасында ол 
жүйелердің жүзеге асуы қалай десек, оған 
бір ғана мысал келтірейік. Журналист 
Әйгерім Әшірханқызы «Жаңа жылдан 
соң ЭЦҚ алу үшін ноутбугымды қостым. 
Алдымен NCALayer бағдарламасын но-
утбукқа орнату қажет екен. Ғаламтордан 
жүктеп те, лицензиясы бар бағдарламаны 
орнатып та көрдім. Ғаламтор жылдам-
дығының әлсіздігінен бағдарлама орна-
тылмады. Ал, ЭЦҚ алу үшін ең алдымен 
компьютеріңе әлгі бағдарлама керек екен» 
дейді. Онлайн қызметке жүгінгісі келетін 
халықтың алдынан шығатын ең бірінші 
мәселе осы.

Жақында «2021 жылы Елордада, ал, 
2025 жылы республикалық маңызы бар 
қалалар мен облыс орталықтарында 5G ин-
тернеті қосылады» деген ресми хабарлама 
тарады. Шыны керек, қазір тарифке сай, 
ақысын төлеп отырсаң да, не қолымыздағы 
телефонымызда, не роутерімізде 4G интер-
нет желісі ұстамайды. Тіпті, жаңа жылдан 
бері еліміздегі байланыс операторларына 
тиісті деңгейде қызмет көрсете алмағанда-
ры үшін бірнеше рет айыппұл да салынды. 
Яғни, еліміздегі ғаламтор жылдамдығы тек 
мемлекеттік мінберлерде ғана жоғарылап 
жатыр, ал, халық қолданып отырған ға-
ламтор жылдамдығын төбе басына шығып 
немесе үйдің шатырында отырып сабақ 
оқып жүрген оқушылар деңгейінен-ақ 
байқауға болады. Ғаламтор жылдамдығы 
осындай болғанда, онлайн қызмет жайлы 
айту мүмкін бе?!

Рас, 1414 нөміріне хабарласып, бір-
ыңғай байланыс қызметі арқылы кеңес 
алуға болар. Бірақ, желідегі жүктеменің 

жоғарылығынан азаматтар қаншама уақы-
тын жоғалтады? «Жедел желі» қызметін 
ұзақ күту мен қайта-қайта қоңырау шалу-
дан жалығып, төзімі таусылғандар бәрібір 
Халыққа қызмет көрсету орталығын бетке 
алуға мәжбүр болады. Бұл ЭЦҚ алудағы 
екінші мәселе. Яғни, онлайн қызмет қол-
жетімсіз, оның сапасы сын көтермейді. 

«ЭЦҚ алу үшін ноутбугымда қажет-
ті бағдарлама болмай, 1414 қызметінен 
кеңес ала алмай, орталыққа баруыма тура 
келді. ХҚКО-ға жақындағаным сол еді, 
«ЭЦҚ ашамыз, ЭЦҚ жаңартып береміз, 
мың теңге» деген жас жігіттер жолымды 
кес-кестей берді. Байқасам, орталықтың 
алдында түрлі нотариус қызметімен қоса, 
«ЭЦҚ ашамыз» деген хабарландырулар 
да қаптап кетіпті. Онлайн қызмет қол-
жетімді болса, екі ортада делдалдар неғып 
жүр?!» дейді ашынған журналист Әйгерім 
Әшірханқызы. Бұл бүгінгі күні халық кез-
десіп отырған үшінші мәселе. Осылайша 
жүйенің өзі қызметті үйден қолжетімсіз 
етіп, ауадан ақша жасайтындардың тегін 
қызметті сатуына мүмкіндік жасап отыр... 

Әр адамның жеке дерекқоры сақтала-
тын дербес электронды цифрлық қолтаң-
басы қалайша кез келген жерде, көшеде 
ашыла береді?! Жекелеген адамдарға ЭЦҚ 
ашу құзыретін кім берген? Тегін қызмет 
қалайша дәл Халыққа қызмет көрсету 
орталықтарының алдында ақылы саудала-
нуда? Жалпы, қоғамның дамуына халық 
ілесе алып жатыр ма? Үлкен мінберлер мен 
кабинеттерде ғана айтылатын электронды 
құжат айналымы ұғымының жұмыс істеуі 
қалай? Бұл сұрақтарға бас қатырып жатқан 
құзырлы орындар жоқтыың қасы. 

Айтпақшы, whatsapp қосымшамда өзім 
тұратын аймақ тұрғындарына арналған 
арнайы чат бар. Кеше кешкісін «ЭЦҚ аша 
алмай отырмын, балабақша үшін» деп 
бір келіншектің смс жазғаны сол, келесі 
тұрғын «Сәт» дүкеніне барсаң, 2000 тең-
геге ашып береді» деп жөн сілтеді. Цифр-
ланған Қазақстанның цифрлы қызметінің 
хал-қадірі әзірге осылай болып тұр...

ТЕГІН ҚЫЗМЕТ 
ТЕГІН БОЛМАЙ 

ТҰР

Мырзабек БЕКБЕРДІ, заңгер:
– Елімізде мемлекеттік онлайн қыз

мет көрсету әлі шикі. Қазір көптеген 
мемлекеттік мекемелер мен банктер, 
т.б. жерлер «қызметкерлер каран
тиндік шараларға сай қысқартылған. 
Сондықтан, көп қызметті онлайнға 
ауыстырғанбыз» деп, кейбір қызмет 
түрлерін көрсетуден бас тартады. 
Ал, халық қызмет қолжетімсіз болған
дықтан, амалсыз ақысын беріп дел
далдар көмегіне сүйенеді. Айналып кел
генде, қолжетімсіздік жемқорлықтың 

МӘСЕЛЕ

АЛАШТЫҢ БАС ҚАЛАСЫНЫҢ 
БАҒЫ ҚАШАН 
ЖАНАДЫ?
(Соңы. Басы 1-бетте)

Өйткені, 1997 жылы ықшамда-
луына байланысты облыс орталығы 
мәртебесін жоғалтқан Семипала-
тинск атауы 2007 жылдан бастап 
Семей деп өзгергенімен қаланың 
республиканың дамуындағы маңызы 
мен рөлі төмендеп, облыс деңгейін-
дегі қалаға айналды. 

Жыл сайын қыста жылусыз, ал 
көктемде еріген қар суының астында 
қалып жүрген Алаштың бас қала-
сының сәулеті мен дәулеті соңғы 
жылдары көптің көңілін күпті етіп 
жүр. Бұған әкімдердің халық ілти-
патына бөлене алмай жүргені де өз 
әсерін тигізуде. Мысалы, 30 жылда 
13 рет әкімі өзгерген. Өзгелері бұл 
қызметті 1–5 жыл ғана атқарған. 
Бір кезде облыстың ғана емес, бүкіл 
республиканың маңдайалды қалала-
рының бірі болған Семейдің бүгінгі 
ұраны «Семей – Қазақстанның та-
рихи орталығы» деп айтылғанымен 
облыста ғана емес, республикада да 
Семейдің атын қайта оздыруға әзір-
ге оның шамасы жетпей отыр. 2011 
жылы Үкімет қаулысымен Семей 
қаласының бас жоспары бекітілген 
еді. Оны әзірлеу кезінде қала халқы-
ның саны 281,5 мың адамды құрап, 
2025 жылы халық саны 400 мыңға 
жетеді деп жоспарланған. Алайда, 10 
жылда 70 мың адамға ғана өсіп, 350 
мыңға жуықтағанын ескерсек, әзірге 

бас жоспардан да қайран болмайтын 
сияқты.

Діннің тұтастығы – 
елдің тұтастығы

330 мыңға жуық халқы бар Се-
мей тұрғындарының 72% қазақ бол-
са, соның – 24 % орыс, 3 %, басқала-
ры – 4,2 %. Қалада 34 діни бірлестік 
тіркелген. Оның 19-ы исламдық 
(55,9%), 4-еуі православиялық (11,8 
%), 2-еуі католиктік (5,8%), 9-ы про-
тестанттық (26,5%). Олардың 22-сі 
қалада (10-ы ислам, 8-і протестант-
тық және екі-екіден провославиелік, 
католиктік), 12-сі қала аумағында 
(9-ы ислам, екеуі проваславиелік, 
біреуі протестанттық). 

Семейде 1854 жылы 8 мешіт 
болған, олардың жанында медре-
селер жұмыс жасаса, соның бірінде 
Абай діни білім алған. Сондай-ақ, 
Қамали мешіті жанындағы бұл ме-
дресенің 1991 жылы Абайдың әде-
би-мемориалдық музей үйі жанына 
көшірілгенін бүгінде біреу білсе, 
біреу білмейді. Осыған қарамастан 
халқы 1,5 ғасырда 15 мыңнан 330 
мыңға дейін өскен Семейде мешіт 
саны 13-ке әрең жеткені естіген 
жанды қайран қалдырары анық. 
Тіпті, оның екеуі биыл Наурыз мере-
кесінде ғана ашылғанын да айта кет-
кен артық болмас. Оның біріншісі 

МАМАН ПІКІРІ

өршуі мен тегін қызметтің сатылуына ықпал етіп отыр. ХҚКОлардың 
қос қанатында бірнеше нотариус, адвокат кеңселері орналасқан. Әрқай
сысының есігінен «ЭЦҚ жасаймыз» деген жазуды көруге болады. Ал, 
оларға бұл құзыретті кім берген? Өз басым мұндай заңсыздыққа көз 
жұму – жемқорлыққа жол ашу деп санаймын. Сондықтан, тиісті орындар 
онлайн тегін қызметтің сатылуына мүмкіндігінше жол бермей, олардың 
қолжетімді болуын қадағалаулары керек. 

 

Қуаныш ЕРМЕКОВА,
 «Заң газеті»

2008 жылдың маусым айында баста-
лып, кейін тоқтап қалғандықтан қа-
ладағы сақалды құрылыстың біріне 
айналған Абай Құнанбайұлы мешіті. 
2,5 жыл бұрын оны Тарбағатайдың 
ғана тумасына айналмай, кәсібі-
мен бүкіл қазақтың мақтанышына 
ай налған Дулат Тастекеев қайта 
жалғас тыра бастаған кезде бүкіл 
се мейлік қуанған болатын. Үміт ал-
дамапты, Абайдың 175 жылдығына 
арналып, Тастекеевтер әулетінің 
қолдауымен, «Assyltas» қоғамдық 
қорының демеушілігімен 22 наурыз-
да халық игілігіне берілген 2500 
орындық мешіт қаладағы ең сәу-
летті нысанға айналды. Оның ал-
дында Абай ауданындағы Қарауыл 
ауылында Құнанбай қажы мешіті 
ашылған 

«Бұл мешіт ешкімнің жекеменші-
гі емес. Бүгіннен бастап Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасы-
ның басқаруына өтеді. Әрдайым 
халықты имандылыққа, ынтымаққа 
шақырып тұруына қала тұрғындары  
жауаптылық танытса, еліміз бен 
жеріміздің дамуына жасалған үлкен 
қадамдардың бірі болар еді», – дейді 
Дулат Тастекеев. Ал, Семей аймағы 
мен Семей қаласының бас имамы 
Асқар Мұқановтың айтуынша, биыл 
Наурыз мерекесі кезінде 21-22 күн-
дері Семей өңірінде жаңадан 4 мешіт 
ашылды. Оның екеуі қалада, екеуі 
ауылдарда орналасқан. Соның бірі 
Абай Құнанбайұлы мешіті қалада 
ғана емес, бүкіл өңірдегі ең еңселі 
де, сәулетті ғимарат болып тұр. 2,5 
мың адам сиятын бұл нысан алдағы 
уақытта Семейдің орталық мешітіне 
айналады. Енді құжаттары дайын-
далмақ. Жалпы қазіргі таңда Шығыс 
Қазақстан облысының Семей өңірін-
де 113 мешіт бар. Оның 13-і Семей 
қаласында орналасқан.

Имандылық пен ізгіліктің ордасы 
ретінде бұл мешіттің ашылу рәсімі-
не Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының төрағасы, бас мүф-
ти Наурызбай қажы Тағанұлымен 
қатар, еліміздің түк пір-түкпірінен 
зиялы қауым өкілдері арнайы келіп, 
жүрекжарды сөздерін айтты. Елдің 
береке-бірлігінің артуына тілектес-
тік білдірді. Алаштың бас қаласы, 
күллі Семей өңірі үшін бұл дамудың, 
өсіп-өркендеудің жаңа бір кезеңнің 
басы болуын Алла нәсіп етсін! 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті»
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ПАРАСАТ БИІГІНДЕГІ 
ТАРЛАНБОЗ

ДЕПУТАТ БАҒАНЫ

Фахриддин ҚАРАТАЕВ, Парламент Мәжілісінің депутаты:

«Мәселе шешілмей, 
ЖЕР ДАУЫ 

өрши берері анық»
Баршаңызға белгілі, 

2017 жылы жайылымдық 
жерлердің жетіспеушілігі-
не орай туындаған мәсе-
лелерді шешу мақсатында  
«ҚР Жайылымдар тура-
лы» заңы қабылданды. Құ-
жат жайылымдық алқап-
тарды тиімді бөлуге, оның 
ішінде жайылымдарды 
ұтымды пайдалануға және 
олардың инфрақұрылы-

мын жақсартуға, жердің тозу процестерін болғызбауға бағыт-
талған. Заңның 13-15-баптарына және Жер кодексінің 84-ба-
бына сәйкес қабылданған нормаларда жайылым жерлердің 
тиімді қолданылуы жөнінде көрсетілген және мал өсірумен 
айналысатын үй шаруашылықтарының қажеттіліктерін қанағат-
тандыруға бағытталған. 

Бұл заңның қолданысқа енгеніне төрт жылдан астам уақыт 
өтті. Өкінішке қарай, жергілікті атқарушы органдар бұл құ-
жат талаптарына жеткілікті түрде мән бермей келеді. Заңның 
13-бабына сәйкес қабылданған нормативтік құқықтық актілер 
– жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі 
жоспарлар өңірлерде тәжірибе жүзінде орындалмайды. Со-
ның салдарынан ауыл тұрғындары арасында әлі күнге дейін 
түсініспеушіліктер мен наразылықтар туындап, жер мәселесі 
бойынша даулар көбеюде. Бұл мәселені тездетіп қолға алма-
сақ, жер дауы халық арасында бұдан әрі өрши беретіні анық. 
Жоспарларда ұсынылған карталар мен схемалар қолданыстағы 
заңнамада көзделген мәліметтерді қамтымайды және оған сәй-
кес келмейді. 

2021 жылдың 26 қаңтарында Үкіметтің кеңейтілген отыры-
сында Мемлекет басшысы Қ.К.Тоқаев жайылымдар мәселесіне 
арнайы тоқталып, бұл алқаптардың 36 пайызына ғана мал 
жайыла тынын, қалған 46 миллион гектар жайылымдық жер бос 
жатқанына назар аудартты. Үкіметке Бас прокуратурамен бір-
лесіп, биылғы жылдың соңына дейін осындай жайылымдарды 
қайтарып алып, ауыл тұрғындарының игілігіне беруді тапсыр-
ды. Өкінішке қарай, осы жүктелген міндетті орындауда ешбір 
іс-қимыл байқалмайды.  

«Nur Otan» партиясының Партиялық бақылау комитетінің 
комиссиясы аталған мәселені қарастырып, тиісті мемлекеттік 
органдарға жайылымдық жерлерге қатысты нақты ұсыныстар 
берген болатын. Олар ескерусіз қалып отыр. Аталған комиссия-
ның мәліметіне сүйенсек, елді мекендер үшін жайылымдық 
жерлердің тапшылығы барлық облыстар бойынша байқалады. 
Мысалы, басқа өңірлерге қарағанда, Түркістан облысында 
бұл проблема өзекті болып тұр. Онда 8 476,9 мың гектар жер 
жетіспейді. Одан кейін Алматы облысы 4576,9 мың гектар, 
Қызыл орда облысы 3 697,8 мың гектар және Жамбыл облы-
сында 3329,7 мың гектар жайылымдық жерге мұқтаждық бар. 

Жайылымдарды пайдалану тиімділігін арттыру үшін облыс-
тық, қалалық, аудандық, ауылдық округтер, кенттер, ауылдық 
әкімдіктеріне ағымдағы жылдың аяғына дейінгі мерзімде «ҚР 
Жайылымдар туралы» заң талаптарына сай «Жайылымдарды 
басқару жөніндегі жоспарларды» жасап, қабылдау қажет. Мем-
лекет басшысы Қ.Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес, жергілікті 
атқарушы органдар елді мекендерде қолданылмай жатқан 
жайылымдық жер телімдерін мемлекеттік меншікке қайтарып, 
нағыз жұмыс істейтін адамдарға беруді қолға алуы тиіс.  

Дайындаған А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІҢ 
ҮЛЕСІ АРТТЫ

Жуалы аудандық сотында «Мемлекеттік тілдегі құжат айна-
лымын арттыру» тақы рыбын да онлайн режимде дөңгелек үстел 
өтті.

Іс-шараға судья Б.Жамалбек ұлы, прокурор Е.Қапар, қорғау шы 
Н.Алагөз, Жуалы аудандық полиция бөлімінің тергеушісі Д.Бектен-
баев, «Азиялық кредит қоры» ЖШС Тараз филиалы микрокредиттік 
ұйымының өкілі А.Нағашбеков қатысты.

Семинар барысында қылмыстық, әкімшілік, азаматтық істер 
бойынша арыздар, хабарламалар, сұраныс хаттар, өтініштер, талап 
тілектер және т.б. маңызды құжаттарды мемлекеттік тілде жолдау 
мәселесіне қатысты сұрақтар қозғалды. Судья Б.Жамалбекұлы сот 
жүйесінде мемлекеттік тілдің дамуы ның маңыздылығы бүгінгі таңда 
еліміздің негізгі басымдығы болып отырғанын айта кетті.

2020 жылы соттағы жалпы құжаттардың айналымының саны 
10985 болса, оның ішінде мемлекеттік тілде 9484, яғни 86,3% құрап 
отыр, қаралған істердің саны 839 болса, оның ішінде мемлекеттік 
тілде жүргізілгені 738, яғни 88,0% құрап отыр.

Іс-шараға қатысушылар ведомствоаралық қарым-қатынаста 
мемлекеттік тілдің қолданылуын кеңейтуге өздерінің дайындығын, 
ресми құжаттарды мемлекеттік тілде алмасудың үлесін кеңейтуге, 
осы бағыттағы өзара ынтымақтастық көрсеткішін жоғарылатуға да-
йындығын білдірді, оның негізгі мақсаты мемлекеттік тілдің мәрте-
бесі мен беделін сақтау.     

Еске сала кетсек, 2020 жылдың 17 қыркүйегінде құжат алмасуда 
мемлекеттік тілдің үлесін арттыру бойынша мемлекеттік мекеме-
лер және қаржы ұйымдары арасында меморандумға қол қойылған. 
Аталған бағыттағы жұмыстар қазіргі таңда да ұлғаю көрсет-
кіштерімен жалғасуда.

Іс-шара соңында қатысушылардың қойылған сұрақтарына толық 
жауаптар қайтарылып, мемлекеттік тілді қолданудың көрсеткішін 
жоғарылату бойынша бірлескен ынтымақтастықтар жасалынды. 

Арсен САТТАРОВ,
«Заң газеті»

КИЕ

Бағлан МАҚҰЛБЕКОВ, ҚР Жоғарғы Сотының отставкадағы судьясы:

– Нұрлан Мұхамеджанұлын 45 жылдан бері білемін. Екеуміз 
студент кезімізде ҚазМУ-дің заң факультетінде бір топта оқы-
дық. Текті жерден шыққан, ата-ананың тәрбиесін алған азамат. 
Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете білетін жан. Жолдас-жо-
раның арасында қадірлі, беделді, сый-құрметке ие. Өте білімді 
заңгер, қай жерде жұмыс істесе де, өзін терең білімімен көрсете 
білді. Сол үшін әріптестері де, басшылары да Нұрланды сыйлайды. 

Нұрланның өзіне тән бір қасиеті – әділдікті жақсы көреді, 
қараулыққа жаны қас. Өзіндік ой-пікірі бар, айтары бар азамат. 
Ешқашан біреудің айтқанымен жүрген емес. Біздің салада өзі 
жете білмегендіктен немесе жоғарыдан біреу айтты екен деп 

Боранбай ҒАЛИЕВ, Атырау облыстық сотының 
баспасөз хатшысы:

– Нұрлан Мұхамеджанұлы Атырауда алқа төрағасы болып не-
бары жарты жылдай жұмыс істеді. Осы уақыт аралығында оның 
өте білімді, екі тілге бірдей сауатты маман екеніне көзім жетті. 
Жағымпаздануды білмейтін, ешкімнің бет-жүзіне қарамай, шын-
дықты тура айтатын әділ басшы болды. «Турасын айтқан туға-
нына жақпайды» дегендей, бұл мінезі көп адамға ұнай бермейтін. 
Нұрлан сияқты мықты судьялар Қазақстанның сот жүйесінде 
өте аз, саусақпен санарлықтай. 

Судьялық мамандықты 
басқа кәсіппен салыстыру 

мүмкін емес. Әдетте, қарапайым 
халықтың ұғымында «сот» деген 
сөздің өзі тек соттаушы ретінде 
сезіліп, суық естіліп жататыны 
жасырын емес. Шегінен шықпай-
тын міндеттері, судья әдебі секіл-
ді орындауға тиісті талаптары 
болатын бұл жұмыстың қиын-
дығы басым, жауапкершілік жүгі 
ауыр. Өмірінің 40 жылға жуық 
уақытын сот саласына арнап, 
әділдікті таразылаған жанның 
бірі – Алматы қалалық сотының 
судьясы Нұрлан Мұхамеджанұлы 
60 жастың асқаралы асуына абы-
рой-беделімен көтеріліп отыр. 

Адамның негізі балалық шақта қалып-
тасады десек, 1961 жылдың 27 наурызында 
Жамбыл облысы, Шу қаласында «Кең дү-
ние, есігіңді аш, мен келемін!» деп өмірден 
өз үлесін сұрай келген Нұрлан жастайынан 
тепловоз жүргізушісі болып істейтін әкесі 
Мұхамеджан мен анасы Зейнекүлдің берген 
тәрбиесін бойына сіңіріп, көңіліне түйіп 
өсті. 

1967–1977 жылдары Жамбыл облы-
сы, Шу қаласындағы теміржолға қарасты  
Ю.Гагарин атындағы №308 орта мектепте 

білім алып, еңбекқор, білімге құштар, жа-
уапкершіліктің жүгін терең сезінетін адам 
болуды мақсат тұтты. 1977 жылы мектепті 
бітірген жас түлек арман жетегінде ару қала 
Алматыға аттанды. Айқын мақсаты алға 
жетелеген жас жігіттің таудай талабы бар-
мақтай бағымен қабысып, С.М. Киров атын-
дағы Қазақ мемлекеттік университетінің заң 
факультетіне оқуға қабылданды. Еліміздің 
түкпір-түкпірінен білімге сусап келген қа-
білетті, талантты, дарынды, көздерінде оты 
бар жастардың қатарында болған Нұрлан 
жүрегі қалап түскен оқу орнын 1982 жылы 
бітіріп шықты. 

Қандай қызмет болса да, жоғары дәреже-
ге жетіп, оның биігіне көтерілу үшін барлық 
баспалдақтан өту керек. Ол үшін жанды 
жанып, тер төге еңбек етуді жастайынан 
санасына сіңіріп өсірген әке сөзі жадын-
да жатталып қалған жас маман «заңгер» 
дипло мын қолына алғаннан кейін алғашқы 
еңбек жолын 1982 жылдың 27 қазанында 
тағылымдамадан өтуші болып бастады. 

Бір жылдан соң Талдықорған облысы, 
Сарқанд аудандық прокуратурасының тер-
геушісі болып жұмыс істеді. Қай қызметте 
жүрсе де, кісілігі мен кішілігі тұла бойында 
қатар өрілген Нұрлан Мұхамеджанұлы 1987 
жылдың 13 шілдесінде Талдықорған облыс-
тық прокуратурасы тергеу басқармасының 
прокуроры лауазымына тағайындалды. 

Судья болу – бұл заңгер үшін өсу жо-
лының шыңы. Адам тағдырына араласып, 
билік айтуда судьяның ақылы мен білімі, 
білігі мен парасаты үндесіп, сөз сөйлеуі, 
жүріс-тұрысы мен пайым-парасаты өзге-
лерге үлгі болуы тиіс. Осындай талап үдесі-
нен шыға білген жас заңгер 1992 жылдың 
19 ақпанында Кербұлақ аудандық халық 
сотының судьясы лауазымына сайланып, 
сот төрағасы қызметіне тағайындалады. 
Тәуелсіздік алғанына 30 жыл толғалы 
отырған егеменді еліміздің Ата Заңында 
айтылғандай, мемлекетімізде адам құқығы 
мен бостандығы сақталуының, қоғамдағы 
тұрақтылық пен дамудың қамтамасыз 
етілуінің бірден-бір кепілі болып табылатын 
Нұрлан Мұхамеджанұлының қызметі әрі қа-
рай сатылап жоғарылай түсті. Судьяның сот 
жүйесіндегі басты тұлға екенін ешқашан 
естен шығармаған білікті маман ҚР Пре-
зидентінің 1996 жылдың 18 қазанындағы 
№3220 Жарлығымен Кербұлақ аудандық 

сотының төрағасы болып тағайындалды. 
Сот абыройы – мемлекеттің абыройы 

дейтін болсақ, салиқалы судья өзінің адал 
қызметімен, кәсіби біліктілігімен сот бе-
делін өсіре түсті. Сала жұмысында мол 
тәжірибе жинақтап, шеберлігін шыңдап, сот 
процесін жүргізудің небір құпия сырларына 
қаныққан кәсіби маман 2002–2003 жылда-
ры Алматы облысының Ескелді аудандық 
сотының төрағасы, 2003–2009 жылдары 
Алматы облыстық сотының судьясы болып 
істеді. 

2009 жылы Атырау облыстық сотының 
азаматтық істер жөніндегі алқа төрағасы, 
кейін ҚР Президентінің 2010 жылдың 26 
ақпанындағы Жарлығымен Атырау облыс-
тық сотының апелляциялық сот алқасының 
төрағасы боп тағайындалды. Ал, 2010 жыл-
дың 10 қарашасынан бері Алматы қалалық 
сотының судьясы боп табысты еңбек етіп 
келеді. 

Қырық жыл әділдік жолынан таймай, қы-
рағы соттың сақшысы болу – бар адамның 
басына бұйыра бермейтін бақ. Көпшіліктің 
сот жүйесіне тек жазалаушы орын ретінде 
қарайтыны рас. Алайда, судьялар да өзгелер 
секілді ет пен сүйектен жаратылған, жүрегі 

бар адам екенін естен шығаруға болмас. 
Адамның тағдырына қатысты мәселеге 
билік айту, кесім жасау айтуға оңай, әрине. 
Судья болған соң, алдынан қилы тағдырлы, 
түрлі қылмыс жасаған адамдар өтеді. Нұр-
лан Мұхамеджанұлының да үкім немесе 
шешім шығарарда ерекше күйге түсетін 
сәттері аз болмайды. Қазылықтың қыр-сы-
рын меңгере жүріп, ол жауапкершілігі мол 
үлкен істе ұсақ-түйектің болмайтынын 
терең ұғынды. Ең бастысы, әр адамның 
тағдырын өз жүрегінен өткізіп, әділ шешім 
шығаруға өзін дайындады. Өйткені, мұнда 
адамдардың құқығы мен бостандығы қорға-
лып, тағдыр талайы шешіледі.

Соңғы кездері биліктің бір тармағы 
саналатын сот саласына қатысты айтылып 
жүрген сын-ескертпе, кемшілік, көңіл тол-
маушылық, тіпті, тыйылмай келе жатқан, 
бүкіл қоғамды жайлап отырған сыбайлас-
тық пен парақорлық фактілері, ара-тұра 
кездесіп қалатын судьяның қателігі, асығыс 

біліктіліктерін ұдайы арттырып, жұмыс 
тәсілдерін жетілдіріп, қалыптасқан ой-
лау жүйесін өзгертіп отыруы қажет. Бұл 
үшін сот саласындағы өзекті халықаралық 
үдеріс терді ескеріп, судьялардың халықара-
лық қауымдастығымен тығыз байланыс ор-
нату маңызды, – деді Қазақстан Президенті.  

«Елу жылда ел жаңа» демекші, қоғам 
қарқынды өзгеруде, сондықтан, соттар да 
заман талабына сай болуы керек екені бел-
гілі. Біздің кейіпкеріміздің көңіліне қуаныш 
ұялататын жайттар да аз емес. 2014 жылдан 
бастап, сот жүйесіндегі оңды өзгерістерді өз 
көзімен көріп, сезінгендіктен, оларға көңілі 
толатынын жасырмайды. Елбасының «100 
нақты қадамнан» тұратын Ұлт жоспары, 
Жоғарғы Сот Төрағасы Жақып Асановтың 
бастамасымен қабылданған «Сот төрелі-
гінің жеті түйіні» бағдарламасы сот сала-
сына жаңаша леп әкелді. Үш сатылы сот 
жүйесі, сот төрелігі, алқабилер, бітімгерлік 
секілді жаңалықтардың түп-төркінінде 
осындай мақсат жатыр. 

Бүгінде аудандық соттан бастап, 
Жоғарғы Сотқа дейін барлығы дерлік 
сәулетті де сәнді ғимараттарға көшіріліп, 
судьялардың жұмыс істеулеріне барлық 
жағдай жасалуда. Олардың жұмыс орын-
дары компьютермен, интернет желісімен, 
бейнебайланыс құралдарымен, басқа да 
технология жетістіктерімен қамтамасыз 
етілген. Қазіргі пандемия кезінде еліміздің 
сот жүйесі күрделі сынақтан өтті. Каран-
тинге қарамастан, азаматтардың құқықтары 
мен бостандығын қамтамасыз ету мәселесі 
күн тәртібінен түскен жоқ. Сот жүйесі ақпа-
раттық технологияның арқасында сот про-
цесін қашықтан жүргізу форматына жедел 
көшірілді. Жаңа жұмыс тәсіліне көшкен сот-
тардың басты міндеті – халықтың денсау-
лығын сақтай отырып, олардың құқықтарын 
қорғау. Бүгінде сот процестерінің 95 пайызы 
қашықтан жүргізілуде. Бұл күніне 4,5 мыңға 
жуық онлайн процесс өтетінінің дәлелі. Оң 
өзгеріс қазылар үшін де, қарапайым халық 
үшін де денсаулықты сақтау мақсатындағы 
ұтымды әрі оңтайлы шара болды. 

үкім шығаруы да парасат биігіндегі тұлға-
ның жанына батады. 

Сот төрелігінің әділ және заңды жүзеге 
асырылуына мемлекет те, бүкіл қоғам да 
мүдделі екенін Мемлекет басшысы ҚР су-
дьяларының VIII съезінде сөйлеген сөзінде 
атап өтті. Құқық қорғау органдары мен сот-
тардың жұмысындағы бірқатар кемшілік-
терге назар аударған Қасым-Жомарт Тоқаев 
сот жүйесін реформалау саласында айтар-
лықтай ілгерілеу болу үшін судьялардың 
кәсібилігіне, сот төрелігі мен сот ісін басқа-
рудың сапасына негізделген түбегейлі жаңа 
тәсілдерге бет бұру керек деп санайды. 

– Судьялар корпусы өздерінің күнделік-
ті жұмысында адам құқықтары мен заң 
үстемдігін қамтамасыз етуді басшылыққа 
алуы тиіс. Судьяларымыз адам құқықта-
рының мүлтіксіз сақталуын басты назарда 
ұстауы керек. Еліміздің судьялары кәсіби 

Нұрлан Мұхамеджанұлының сот жүйе-
сіне сіңірген елеулі еңбегі бағаланып, «Үш 
би» төбелгісімен, Қазақстан Республикасы 
Судьялар одағының, Алматы қалалық соты-
ның Құрмет грамоталарымен марапатталды.

Өмір жолы өнегеге толы, шапағаттың 
шуағын шашқан тарланбоз азамат зайыбы 
Гүлнәр Иембергенқызы екеуі бас құрап, 
түтін түтеткен отбасылық ғұмырында қыр-
мызыдай құлпырған қызы Айжанды, алтын 
асықтай қос ұлы Ерсін мен Арсенді дүние-
ге әкеліп, өсіріп-өндірді, оқытып, тәрбие 
берді. Бүгінде әр салада еңбек етіп жүрген 
балалары әке мен ананың салған сара жо-
лымен өмірден өз орындарын тапқан. 

Адам өміріндегі елеулі жастың биігінен 
кейінге көз салған парасат иесінің артында 
қалдырған ізі айшық, жолы ашық. Бола-
шақтан күтер үміті де аз емес. 

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті »

Тағы бір жақсы қасиеті – айтқан сөзіне жауап береді, кек сақтамайды. Сынды дұрыс 
қабылдап, артынан қудалау, өш алу деген болмайтын. Нұрекең өте мықты, қалай мақтаса 
да тұрарлық азамат. 

«осылай жасау керек» деген әңгімелер туындап жатады ғой. Нұрлан ешқашан ондайға 
берілмейді. Өзінің темірдей тәртібі, берік ұстанымы, әділ пікірі бар. Оның бойында нағыз 
судьяға тән қасиеттер жетіп-артылады. Ол мықты сөйлейтін емес, мықты жазатын 
судья. Өйткені, Нұрлан қабылдаған процессуалды құжаттардың мазмұны терең, құқықтық 
жағынан өте сауатты, шегелеп тұрып жазады. 
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СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

жылы аталған көмек түрін көрсететін 
клиникалар саны төртеу болса, қазір 
65-ке жетті. Амбулатория деңгейінде 
көрсетілетін реабилитация бойынша 
7700 қызмет көрсетілді. Бұған да сақтан-
дырудың арқасында қол жетіп отыр. 

Сақтандыру жүйесі іске қосылғаннан 
кейін  экстракорпоральды ұрықтандыру 
протоколдарының саны артты. Биыл 
еліміз бойынша 7000-ға жуық үміткер 
арнайы «Аңсаған сәби» бағдарлама-
сы шеңберінде ЭКО жасатып, ата-ана 
бақытын сезінуге мүмкіндік алмақ. Оған 
жұмсалатын қаражат көлемі 2 есе артып 
отыр. Мысалы, 2020 жылы 643 процеду-
раға 563 млн теңге бөлінген болса, 2021 
жылы 1238 процедураға 1,1 млрд теңге 
қарастырылған. Биыл қала бойынша 7 
медицина ұйымы қормен ЭКО жасау 
туралы келісімшарт бекіткен.

– Менің білуімше, сіз айтып отыр
ған бағасы қымбат қызметтерді 
сақтандырылмаған азаматтар пайда
лана алмайды. Алматыда қанша адам 
сақтандырылмаған? 

– Азаматтарды сақтандыру жүйе-
сімен қамту – өзекті мәселенің бірі. 
Ұлттық экономика министрлігінің 
мәліметінше, Алматыдағы 1,9 млн 
тұрғынның 81,4% сақтандырылған. 
Қалған 18,6% немесе 385 223 адам 
сақтандыру жүйесінен тыс қалып отыр. 
Жергілікті атқару органдарымен жүр-
гізілген жұмыстар нәтижесінде сақтан-
дырылмағандар саны біршама азайды. 
Өткен жылдың тамыз айында 22,6% 
алматылық сақтандырылмаған болатын. 

Құрылымдық тұрғыдан алып қа-
рағанда, сақтандыру жүйесімен қамтыл-
мағандардың: 146 мыңнан астамы – 
бірыңғай жиынтық төлем төлеушілер; 
106 мыңнан астамы – әртүрлі себеп-
термен атына жарна аударылмаған жұ-
мыскерлер; 13 725 – жеке кәсіпкерлер; 
– 8 323 – азаматтық-құқықтық келісім-
шарт бойынша жұмыс істейтіндер; 
3 291– өз бетінше төлеушілер.

Сақтандырылмай қалғандардың 
арасында ҚР Үкіметінің №224 қаулысы 
негізінде салықтардан, соның ішінде 
МӘМС төлемдерінен босатылған шағын 
және орта бизнес нысандары да болуы 
мүмкін. ШОБ субъектілері осы жеңіл-
дікті пайдалану үшін қызметкерлерін 
қордың msb.fms.kz сайтына тіркеп, олар-
дың МӘМС пакетіндегі қызметтерді то-
лық пайдалануын қамтамасыз етуі тиіс. 
Өкінішке орай, жеңілдік мерзімі 3 ай 
бұрын аяқталса да, осы жұмысты аяғына 
дейін жеткізу мүмкін болмай отыр.

Жалпы, аталған қаулы негізінде 
Алматы қаласы бойынша 116 604 ШОБ 
нысанына салықтық жеңілдік берілген. 
Бүгінгі күнге дейін соның 73,6% (85 781) 
жұмысшыларының статусын қамтама-
сыз еткен болса, қалған 26,4% немесе 
30 823 кәсіпорын салғырттық танытып 
отыр.  

Қор аталған 30 мың субъект қызмет-
керлерін сақтандыру жүйесімен қамта-
масыз ету мақсатында, мәліметтерді 
ақпараттық жүйелерге енгізу мерзімін 
тағы 3 айға, яғни 2021 жылдың І тоқса-
нының соңына дейін ұзартқан болатын. 
Сондықтан кәсіпкерлерді осы мүмкін-
дікті пайдаланып қалуға шақырғым 
келеді.  

– Сақтандырылмаған азаматтар 
жүйеге қалай қосылады? Кім қанша 
төлеуі тиіс?

– Сақтандыру – күрделі, бірақ Қа-

Қоғамды қылмыстан таза ұстауда отбасының әсері зор. Отбасы – тәрбиенің 
алтын қазығы. Үйдегі тәлім-тәрбие – ұлағатты ұрпақ өсірудің алғышарты. Осы 
ретте ата-ананың жылуын сезініп, қолдауын көрген баланың қиыс қадамға бар-
майтынын айта кеткеніміз жөн. Мұны күнделікті тәжірибеден де көруге болады. 

Ұл-қызымыздың теріс жолға түсуі «тек» деген тыйымның жоқтығынан, бақы-
лаудың әлсіздігінен орын алуда. Сонымен қатар қоғамда ажырасудың көбеюі, 
толық емес отбасылар санының артуы жасөспірімдер арасындағы қылмыстың 
асқынуына алып келіп отыр. Кәмелетке толмағандардың қателікке ұрынуына 
ата-ана мен мұғалімді айыптау орынсыз. Абай атамыз атап өткендей, «Адамның 
адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан 
болады». Сондықтан бүгінгі ұрпақ ертең кемел тұлғаға айналуы үшін оның жа-
нындағы ата-анасы абыройлы, қоршаған ортасы имани тірлікке бай, досы адал, 
ұстаздары жанашыр болуы шарт. Төрт құбыласы түгел болған бала ғана алға 
ұмтылады, мақсатына жетуге талаптанады. 

Бүгінде кәмелетке толмағандар құқығын қорғауға жіті көңіл бөлініп, 
жасөспірімдерге қарсы құқық бұзушылық жасағандарға жаза барынша қа-
тайтылды. Балалардың отбасынан тыс кездегі тәртібіне, тәрбиесіне жауапты 
құрылымдардың жұмысы бір жүйеге түсті. Тіпті, кәмелетке толмағандар ісін 
қарайтын арнайы мамандандырылған соттардың құрылуының өзі мемлекеттің 
жасөспірімдерге деген жанашырлығын, балалардың болашағына немқұрайлы 
қарамайтынын көрсетсе керек. Ювеналдық соттардың көшбасшысы, темірқа-
зығы саналатын Алматы мен Нұр-Сұлтан қаласындағы кәмелетке толмағандар ісі 
жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттардың жұмыс істеп келе жатқа-
нына он жылдан аса уақыт өтті. Мұндай соттардың құрылуын балалар құқығын 
қорғаудағы оң нәтижелерге бастайтын, қазақстандық сот жүйесін дамытуға 
ықпал ететін игі қадам деп бағалаған дұрыс. Ювеналдық соттар алғашында жоба 
ретінде қолданысқа енгізілгенімен, аз ғана уақыттың ішінде жасөспірімдер ісінің 
сапалы қаралуына, бірыңғай тәжірибенің қалыптасуына ұйтқы болды. 

Балалар мәселесі – өте нәзік тақырып. Өйткені, бала – отбасының ғана емес, 
мемлекеттің жанды жері. Сол себепті қиын балалар жалғыз ата-ананың бас ауруы 
десек қателесеміз. Бұл бүкіл қоғамның мәселесі. Жасөспірімдер ісін қарайтын 
судьяларды іріктеуге ерекше назар аударылғаны да сондықтан. Қазыларды таңдау 
кезінде заңгерлік біліммен қатар, педагогикалық білім алған әріптестерімізге ба-
сымдық берілгені белгілі. Мұның өзі елімізде қылмыс жасаған балаға жаза тағай-
ындаудан бұрын, жасөспірімнің ертеңгі өміріне, психологиясына айрықша көңіл 
бөлінетінін көрсетеді. Осыған орай, кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі соттарда 
төрелік ететін судьялардың тәжірибесі терең болып қана қоймай, сонымен бірге, 
олардың балалармен жұмыс істей білуі, жасөспірімдердің психологиясын жетік 
меңгеруі маңызды. Қазіргі кезде біздің сотта қызмет етіп жатқан судьялардың 
барлығы өз ісінің шебері. Олар кәмелетке толмағандар ісіне қатысты заңды то-
лыққанды меңгерумен қатар, бұл салада жан-жақты тәжірибенің қалыптасуына 
да барынша атсалысып жүр. 

Бала да сәмбі тал секілді. Жел қалай соқса, бала-шыбық солай қарай қисаяды. 
Сондықтан қоғам жасөспірімдердің түзу өсуіне, теріс тәрбиенің жетегінде кет-
пеуіне назар аударғаны жөн. Мүмкіндігінше жасөспірімдерді сот залында емес, 
сот табалдырығын ешқашан аттамайтындай етіп ақылға салған абзал. Ол үшін 
отбасынан бастап, мектеп, оқу орындарында жастардың дұрыс жолды таңдауына 
бағыт-бағдар ұсынған пайдалы. Кемшіліктің салдарымен емес, себебімен күрес-
кенде ғана айыпты орындығында отыратын жасөспірімдер саны азаймақ. 

Ардақ ЕШЕЕВ,
Алматы қалалық кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі 

мамандандырылған ауданаралық сотының төрағасы

Сотта істі өкілдер арқылы жүргізу тәртібі Азаматтық процестік кодекстің 6-та-
рауында айқындалған. Азаматтар өз істерін сотта жеке өздері немесе өкіл арқылы 
жүргізуге құқылы. Заңды тұлғалар ісін сотта өздеріне заңмен, өзге де нормативтік 
құқықтық актілермен немесе құрылтай құжаттарымен берілген өкілеттіктер ше-
гінде әрекет ететін олардың басшылары немесе өкілдері жүргізеді. 

Заңды тұлғаның басшысы сотқа өзінің қызмет бабын немесе өкілеттігін 
куәландыратын құжатты ұсынады. Істі сотта жүргізу өкілеттігі тиісті ресімдел-
ген, әрекетке қабілетті адам сотта өкіл бола алады. Сотта сенім хат бойынша 
өкілдік етуге адвокаттар; заңды тұлғалар ісі бойынша – осы заңды тұлғаның 
жұмыскерлері, ал мемлекеттік органдардың және олардың аумақтық бөлімше-
лерінің ісі бойынша – осы мемлекеттік органның жұмыскерлері толық құқылы. 
Сонымен бірге, басқа қатысушылар тапсырмасы бойынша тең қатысушының бірі; 
«Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» заңына сәйкес заң консультанттары 
палатасының мүшелері болып табылатын адамдар сотта тапсырма бойынша өкіл 
бола алады. Өкілдің процестік өкілеттіктері тиісті түрде ресімделген сенімхатпен 
расталады.

Адвокат өкілдік ету кезінде қорғаумен қатар сотта хабарламаға сәйкес қажет-
ті процестік әрекеттерді жасауға құқылы. Адвокаттың процестік әрекеттердің 
әрқайсысын жасауға өкілеттіктері сенімхатта көрсетілуге тиіс. Яғни, сотта өкіл-
дік етуге адвокаттар және заң консультанттары палатасының мүшелері, заңды 
тұлғалар ісі бойынша – осы заңды тұлғалардың жұмыскерлері құқылы. Сонымен 
қатар егер бір немесе бірнеше талап қоюшы азамат сотқа талап қою арызын 
электрондық цифрлық қолтаңба арқылы тапсырған  жағдайда,  талап арызға тек 
өздерінің ЭЦҚ арқылы жүгіне алады.

Сотта сенім хат бойынша өкілдік етуге құқылы тұлғалар АПК-де айқын-
далғандықтан, «Сот кабинеті» арқылы сотқа талап қою арызын жолдағанда, про-
цестік заң нормасын басшылыққа  алу керек. Ол сақталмаса, АПК-нің 152-бабы 
1-бөлігінің 5-тармақшасының талабына сәйкес, арызға бөтен адам қол қойып, не 
өкілеттігі жоқ адамның қол қоюына жол ашса, бұл талап қою арызын қайтаруға 
негіз болады. Арызды қайтару талап қоюшының сотқа қайтадан жүгінуіне кедергі 
болмайды. 

Н.ИСКАКОВА,
Атырау облысының мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотының судьясы 

МІНБЕР

ТӘРБИЕЛІ АДАМ 
ТАҒАЛЫ АТПЕН ТЕҢ

ҚҰҚЫҚТЫҚ САУАТ

СОТТА ӨКІЛДІК ЕТУ 
ҚАҒИДАСЫ

зақстанның денсаулық сақтау саласы 
үшін өте маңызды реформа. Бұл жүйе 
денсаулық секторын дамытуға, азамат-
тардың денсаулыққа жұмсайтын жеке 
шығындарын қысқартуға мүмкіндік 
береді. Сондықтан елдегі әрбір адам 
сақтандыру статусын алуға тырысқаны 
жөн.

Жарна/аударым көлемі МӘМС тура-
лы заңда көрсетілген тәртіп бойынша өз-
гереді. Заң бойынша, жұмыс берушілер 
әрбір қызметкер үшін өз қалтасынан 
аударым жасайды. Жұмыс беруші төлей-
тін аударым мөлшері биыл өзгерген жоқ, 
қызметкер табысының 2% көлемін ауда-
рады (2017 жылдың 1 шілдесінен – 1%; 
2018 жылы – 1,5%; 2020 жылы – 2%).  

Сонымен қатар, жұмыс беруші ауда-
рымға қоса, жалдамалы жұмыскерлердің 
жалақысынан 2% мөлшерінде жарна 
ұсталады (былтыр 1% болатын). Бірақ 
ай сайын жарна ұсталатын табыс көлемі 
ең төменгі жалақының (немесе 425 мың 
теңгеден) 10 пайызынан аспауы тиіс. 
Яғни, ай сайынғы жарна мөлшері 8500 
теңгеден жоғары болмауы керек. Жеке 
кәсіпкерлердің жарнасы өзгерген жоқ. 
Олар бұрынғыша 1,4, ең төменгі жа-
лақының 5%, яғни 2975 теңге төлейді.

Сондай-ақ, бізде өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандар деген санат бар. Олар 
бұрынғыша ең төменгі жалақының 5 
пайызын, яғни 2125 теңге төлейді. Се-
бебі биыл ең төменгі жалақы мөлшері 
өзгерген жоқ.

Бірыңғай жиынтық төлем төлеуші 1 
айлық есептік көрсеткіш АЕК көлемін-
де жарна аударады. Биыл АЕК мөлшері 
өзгерді. Сондықтан бұл санат 2917 теңге 
төлейді. Қаржының 40% – Медициналық 
сақтандыру қорына, 30% – Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорына, 20%  – 
Әлеуметтік сақтандыру қорына аудары-
лады, 10% – табыс салығы ретінде ұста-
лады. Сонымен қатар, жұмыс беру ші 
жеңілдігі бар 15 санатқа кіретін қызмет-
керлер үшін жарна аудармайды. Оларды 
мемлекет сақтандырады. Мемлекет олар 
үшін биыл орташа жалақының 1,6% 
аударады.

– Биылдан бастап әр қызметкер 
жалақының 2 пайызын қорға аудара
ды. Бұл медицинаға қандай өзгерістер 
әкелуі мүмкін? 

– Жалпы, сақтандыру жүйесі азамат-
тардың медициналық көмекті табысына 
қарамастан, қажетінше пайдалануы-
на мүмкіндік береді. Бізде жұмыс бе-
рушілердің бәрі бірдей қызметкерлерін 
әлеуметтік пакетпен, соның ішінде ерікті 
медициналық сақтандыру полисімен 
қамтамасыз ете алмайды. Сақтандыру 
осы олқылықтың орнын толтыруға 
мүмкіндік беруі тиіс. Сақтандырылған 
азаматтар төлеген жарнасына қара-
мастан жоспарлы стационарлық көмек 
түрлерін, жоғары технологиялардың 
көмегімен жасалатын қызметтерді, реа-
билитациялық көмекті, КТ/МРТ сынды 
консультациялық-диагностикалық қыз-
мет түрлерін пайдалана алады, қымбат 
анализдерді тапсыра алады. 

Жалпы, сақтандырудың көмегімен 
медициналық көмектің барлық түрлері 
бойынша қаржыландыру көлемі артып 
отыр. Мысалы, бастапқы медицина-
лық-санитарлық көмекке бөлінетін 
қаржы – 7%, профилактикалық тексе-
рулерге бөлінетін қаржы – 162%, кон-
сультативтік-диагностикалық көмекке 
бөлінетін қаржы – 49%, онкогематология 

– 17%, гемодиализ – 6%, стационарды 
алмастыратын көмек – 13%, стационар-
лық көмек – 8%, денсаулықты қалпына 
келтіруге бағытталған ем-дом – 63%, 
паллиативтік көмек – 12%, паталого- 
анатомиялық қызмет – 68%, әлеуметтік 
маңызы бар ауруларға бөлінетін қаржы 
– 18% артты.

– Сақтандырудан бөлек, тегін 
медициналық көмек пакеті бар аза
маттарға тағы да қосымша қандай 
қызметтер кіреді?

– Дұрыс айтасыз, Қазақстанда ме-
дициналық көмек екі пакет бойынша 
көрсетіледі. Бірі – сақтандыру пакеті, 
екіншісі – кепілдендірілген тегін ме-
дициналық көмек пакеті. Яғни, жедел 
жәрдем, шұғыл көмек, әлеуметтік маңы-
зы бар ауруларды емдеу, емханадағы 
бастапқы санитарлық-медициналық 
көмек, дәрі-дәрмекпен қамту, паллиа-
тивтік көмек, стационарлық және ста-
ционарды алмастыратын көмек, кон-
сультативтік-диагностикалық қызметтер 
бұрынғыша тегін көрсетіледі. Былайша 
айтқанда, шұғыл көмек еліміздің барлық 
азаматтарының бәріне бірдей көрсетілуі 
тиіс. Ол үшін сақтандырылған болуы 
шарт емес. Мысалы, созылмалы сыр-
қатқа шалдыққандар, әлеуметтік маңызы 
бар сырқатына байланысты тіркеуде 
тұрған және динамикалық бақылауға 
алынған пациенттерге медициналық 
көмек осы кепілдендірілген көмек пакеті 
шеңберінде көрсетілуі тиіс.  

Соңғы кезде аталған сырқаттармен 
ауыратын пациенттерге көмек көрсету-
ден бас тарту фактілері көбейіп кеткені 
рас. Ондай жағдайда қордың Qoldau 24/7 
мобильді қосымшасы мен 1406 шұғыл 
желісі арқылы шағымдануға болады.

– Сақтандыру пакеті арқылы са
лалық маманға қаралып, операция 
жасату үшін пациент алдымен қайда 
баруы керек?

–  Сақт андырылған  а заматт ар 
жолдаманы тіркелген емханадағы 
учаскелік дәрігерден алады. Қажетті 
диагностикалық тексерулерге сала-
лық мамандар жібереді, тиісті ем-дом 
тағайындайды.

– Пациенттер емханадан жолда
ма ала алмай қиналатынын немесе 
бел гілі бір тексеруден өту үшін ұзақ 
уақыт күту қажеттігін айтып шағым
данып жатады. Мұндай жағдайда не 
істеу қажет? 

– МСҚ негізгі міндеттерінің бірі – 
пациенттер құқығын қорғау. Күн сайын 
қорға медициналық көмектің сапасына 
байланысты көптеген шағым түсіп жата-
ды. Оның бәрін біздің сарапшыларымыз 
мониторингтен өткізіп, белгілі бір қыз-
метті көрсетуден орынсыз бас тартқан 
клиникаларға шара қолданады.

Азаматтардың өз құқығын қорғау 
үшін қайда хабарласулары керектігін 
білмейтіні жасырын емес. Туындаған 
проблеманы шешудің ең төте әрі тиімді 
жолы – сол жерде шешу. Әрбір емханада 
пациенттерді қолдау және ішкі сарап-
тама қызметі бар. Көрсетіліп жатқан 
медқызметтің сапасын осындағы са-
рапшы мамандар бақылап отырады, 
түскен арыз-шағымдарды қарастырады. 
Сонымен қатар, шағымды қордың кері 
байланыс арналары арқылы қалдыруға 
болады.

– Уақыт тауып, ой бөліскеніңізге 
рақмет!

Жәнібек КӘРІМ

Тілеухан ӘБІЛДАЕВ,
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ Алматы қалалық филиалының директоры:

«ҚОРДЫҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТІ – 
ПАЦИЕНТТЕР 

ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУ»

Алғашқы жылды қорытар болсақ, 
Алматы қаласы бойынша консульта-
тивтік-диагностикалық көмек 6 есе ар-
тып, халыққа 6,9 млн қызмет көрсетілді. 
Нақтырақ айтқанда, азаматтар 3,3 млн 
салалық маманнан кеңес алған, оған 4,7 
млрд теңге төленді. Өткен жылы алма-
тылықтар жалпы құны 1,3 млрд теңге 
болатын 804 мыңнан астам диагности-
калық қызмет пен 352 мың стоматоло-
гиялық қызмет түрін пайдаланып, КТ/
МРТ сынды  41,5 мың зерттеуден өткен 
(1,8 млрд теңге). Қаладағы стационар-
ларда емделген 180,7 мың пациент үшін 
59,7 млрд теңге төленді. 87 мыңнан 
астам операция жасалды. Сақтандыру-
дың арқасында реабилитация қызметін 
күшейтуге мүмкіндік туып отыр. 2019 
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АТҚАРУШЫЛЫҚ ІС 
ЖҮРГІЗУДЕ ӨЗГЕРІС БАР
Биылғы жылдың шілдесінен 

бастап атқарушылық іс жүргізу-
ді жетілдіру бойынша бірнеше заңға 
енгізілген өзгерістер күшіне енді. Соған 
сәйкес мәжбүрлеп орындау шарасын 
қолдану, сондай-ақ, атқарушылық өн-
дірістің жалпы тәртібі өзгертілді. 

Жекелеген мәселелер сот қарауынан 
алынып, басқа мемлекеттік органдар құзы-
рына берілді. Бұрынғы заң талабына сәйкес 
жеке сот орындаушы ұсынысы бойынша 
борышкерге іздеу жариялау мәселесін сот 
қараған еді. Енді мұндай ұсынысты қарау 
прокуратураға берілді. Еңбек кодексіндегі 
өзгеріске орай жалақы бойынша берешекті 
өндіру сотқа жүгінбей, еңбек инспекторы-
ның нұсқамасы негізінде жүзеге асырыла-
ды. Осы кодекстің 195-бабына сай еңбек 
заңнамасын бұзу дерегі анықталса, мемле-
кеттік еңбек инспекторы жұмыс берушіге 
жалақы төлеу туралы нұсқама шығарады. 
Оны орындау міндет. 

Борышкердің шетелге шығуына шектеу 
қоятын қарыз сомасының төменгі шегі 
20 айлық есептік көрсеткіштен 40 айлық 
есептік көрсеткішке дейін көбейтілді. 
Аталған заңға енген өзгеріске сәйкес, 
борышкерге уақытша шектеуді қолдану 
туралы тиісті түрде хабарланған күннен 
бастап бес жұмыс күні өткеннен кейін 
ғана шектеу қойылады. «Атқарушылық 

iс жүргiзу және сот орындаушыларының 
мәртебесi туралы» заңының 27-бабына 
сәйкес атқарушылық іс жүргізудегі хабар, 
хаттар мен шақырулар тәртібіне де елеулі 
өзгерістер енгізілді. Талапты орындамаған 
жағдайда сот орындаушының ұсынысы 
бойынша жеке тұлғалардан өндірілетін 
өсімпұл мөлшері 5 АЕК-тен 2 АЕК-ке 
төмендетіліп, оның шекті көлемі 360 АЕК 
деп белгіленсе, заңды тұлғалар үшін 900 
АЕК деп белгіленді. Заңның 104-бабының 
2-бөлігінің талабына сәйкес борышкер 
сот орындаушы талаптарын белгiленген 
мерзiмде орындамаса, сот орындаушы 
борышкерден мемлекет кірісіне мерзімі 
өткен әрбір күн үшін жеке адамдардан екі 
АЕК және заңды тұлғалардан он АЕК мөл-
шерінде өсімпұл өндіріп алу туралы ұсы-
ныспен сотқа жүгінеді. Өндіріп алынатын 
өсімпұлдың шекті мөлшерін жеке тұлғалар 
үшін 360 АЕК-тен, заңды тұлғалар үшiн 
900 АЕК-тен асыруға болмайды. Заңнамаға 
енгізілген өзгерістер мен толықтырулар 
сот орындаушы жұмысын жетілдіріп, сот 
жұмысын оңтайландыруға бағытталғанын 
атап өткен жөн.

С.НУРГАЛИЕВА,
Глубокое аудандық сотының 

судьясы
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

ПАЙЫМ

ЖАҢА ЗАҢ

БІЛГЕН ЖӨН

АПОСТИЛЬ — 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
РЕСМИ ҚҰЖАТ

Жоғарғы Соттың кейбір нормативтік қаулыларына өткен жылдың 11 желтоқсанында 
бірқатар өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Бұл қатарда «Қорғану құқығын реттейтін 
қылмыстық процестік заңнаманы қолдану практикасы туралы», «Бөтеннің мүлкін заңсыз 
иемдену жөніндегі істер бойынша сот тәжірибесі туралы», «Азаматтық талапты қылмыс-
тық процесте қарау туралы», «Бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарға қылмыс-
тық-атқару жүйесі мекемелерінің түрлерiн тағайындау жөнiндегi сот практикасы туралы», 
т.б. заңнамалар бар. Мысалы, қорғану құқығын реттейтін қылмыстық процестік заңнаманы 
қолдану практикасына келсек, 4-тармаққа сай, күдіктіге өзін қорғау үшін бірнеше адвокат 
шақыру құқығы берілді. Сондай-ақ, адвокатпен қатар оны Қылмыстық-процестік кодекстің 
66-бабы 2-бөлігінде аталған адамдардың бірі қосымша қорғай алады. Бірнеше адам қорғағы-
сы келген жағдайда олардың бірін күдікті таңдайды. 5-тармақ бойынша адвокат куәлік пен 
қорғау туралы жазбаша хабарламаны көрсетсе жеткілікті. Одан өзге құжат талап етілмейді. 
Ал, 66-бапта көрсетілген адамдардан қорғаушы ретінде қатысу құқығын растау үшін неке 
туралы куәлік, қорғалуға құқығы бар куәмен, күдіктімен, айыпталушымен, сотталған, 
ақталған адаммен туыстық қатынасын растайтын құжат, сондай-ақ, қорғаншылық және 
қамқоршылық қызметтерін жүзеге асыратын органдар шешімі сұралады.

Бұған қоса 11-ші және 13-тармақтар жаңа редакцияда жазылды. Яғни, іске қорғау туралы 
жазбаша хабарлама мен қорғаушы ретінде жіберілген өзге адамның құжаттары міндетті түр-
де тігіледі. Қорғаушы күдіктінің құқығын түсіндіруден бастап, одан жауап алу, айғақтарды 
тексеру, тергеу эксперименті, тануды жүргізу, беттестіру, сараптама сұрағын қалыптастыру, 
сотқа дейінгі тергеп-тексеру мен сот талқылауына бастан-аяқ қатысуға міндетті. 

15-тармақтың бірінші абзацымен ұрланған мүліктің ҚК-нің 3-бабының 38) немесе 3) тар-
мақтарында белгіленген құны ұрлықтың ірі немесе аса ірі мөлшері деп танылатыны нақты-
ланды. 16-тармақтың екінші абзацы дара кәсіпкерге тиесілі мүлік ұрланса оның мөлшері 
жеке тұлғаға тиесілі мүліктің құны ретінде есептеледі, өйткені, Салық кодексіне сәйкес, 
дара кәсіпкер – заңда белгіленген тәртіппен тіркелген және заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға мазмұнымен толықтырылды. 18-тармақтың бесінші 
және алтыншы абзацтары да өзгертілді. Егер кінәлі адамның жәбірленуші шотындағы 
ақшаға билік ету құқығы болып, ол қолма-қол берілмейтін, оның ішінде электронды ақша 
қаражатын өзінің немесе басқа адамның шотына қызмет бабын пайдаланып аударса, сеніп 
тапсырылған бөтен мүлікті ұрлау ретінде ҚК-нің 189-бабымен сараланады. Мұндай құқық 
болмаған жағдайда іс-әрекет ҚК-нің 188-бабымен ұрлық немесе ҚК-нің 190-бабы бойынша 
алаяқтық ретінде саралануға жатады.

«Азаматтық талапты қылмыстық процесте қарау туралы» бөліктің 8-тармағы үшінші 
және төртінші абзацтармен толықтырылды. Яғни, Азаматтық кодекстің 921-бабына сәй-
кес, қызметкер қызметтік, лауазымдық міндетін атқару кезінде зиян келтірсе, заңды тұлға 
немесе бағынышты кінәлі адам азаматтық жауапкер ретінде танылуы мүмкін. Бұл ретте 
АК-нің 917-бабының ережелері ескеріледі. Егер зиян қызметкердің заңсыз әрекет немесе 
әрекетсіздігімен келтірілсе және оның әрекеті еңбек міндетін атқарумен байланысты бол-
маса, қо йылған талап жалпы тәртіппен зиянды келтірген адамнан өндіріледі. Сондай-ақ, 
16-тармаққа да өзгеріс енді. Нақты айтқанда, ҚПК-нің 166-бабының бірінші бөлігінде 
көрсетілмеген залалды не өзге де зиянды өтеу туралы талаптар, мысалы, шығынды, алын-
баған пайданы өндіру, жәбірленуші болып табылмайтын үшінші тұлғалардың талап арыз-
дары қылмыстық процесте қарауға жатпайды. Қылмыстық іс бойынша осындай талаптар 
келіп түскен кезде судья арыз берушіге азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен сотқа жүгіну 
құқығын түсіндіруге міндетті. 

Динара ДЖУЗБАЕВА,
Әуезов аудандық сотының судьясы

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

ЗАҢДАРДЫ ТҮСІНДІРУ —
МІНДЕТ

ШЕШІМНІҢ 
ОРЫНДАЛМАУЫНА 

ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ

Апостиль қою рәсімінің мақсаты – Гаага 
конвенциясына қатысушы елдердің ау-

мағында қолданылатын түпнұсқа мен құжат-
тарға апостиль қоюды қамтамасыз ету. Егер 
құжат дайындаған ел Гаага конвенциясына қа-
тыспаса, оны консулдық заңдастыруы қажет. Бұл 
айтарлықтай күрделі рәсім, ол құжатты Әділет, 
Сыртқы істер министрлігіне, бұдан кейін ҚР ба-
ратын елдің консулдығында куәландыру талап 
етіледі. Әрі құжат консулдық белгісі бар елдің 
аумағында ғана заңды күшке ие.

Сондай-ақ, заңдастыру рәсімі құжат типіне не-
гізделуі мүмкін, себебі, консулдық заңдастыруға 
да, апос тильдеуге де жатпайтын құжаттар бар. Бұл 
негізінен шарт, инвойст, коносамент, түрлі тауарды 
таратушы және сыртқы экономикалық қызметке бай-
ланысты коммер циялық құжаттар. Олар үшін құжат 
Сауда- өнеркәсіп палатасында, бұдан кейін баратын 
елдің консулдығында заңдастырылады. Қызмет көрсету 
тәртібі стандартпен реттеледі. Өтініштерді қабылдау 
және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беру 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі, «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» ком-

Жамбыл облысының қылмыстық 
істер жөніндегі мамандандырылған 
ауданаралық сотында мемлекеттік 
тілде сот төрелігін жүргізу мәсе-
лесі талқыланды. Іс-шарада судья 
Л.Ильясова: «Мемлекеттік орган-
дар мемлекеттік тілдің дамуы үшін 
барлық жағдайды жасауға міндетті. 
Қазіргі уақытта мемлекеттік тіл-
ді меңгерген халықтың санын 95 
па йызға дейін арттыруды көздей-
тін мемлекеттік бағдарлама іске 
асырылуда», – деп, осы бойынша 
сотта атқарылып жатқан шараларға 
тоқталды.

Ал Жамбыл облысы әкімдігінің 

тілдерді дамыту басқармасы орта-
лығының директоры Г.Әлімбекова, 
«Қазақстанның әр азаматы мемле-
кеттік тілді білуі парыз, ол халықты 
нығайтудың маңызды факторы. 
Тілдің осы артықшылығын ел игілі-
гіне пайдалануымыз керек», – деп 
қатысушыларға ұсынысын жеткізді. 

Жиында соттың кеңсе меңге-
рушісі Қ.Назарқұлова, басқарма 
прокуроры Б.Жайимбаев, адвокат 
З.Бақытқызы мемлекеттік тілдің 
қолданыс аясын кеңейтуге қатыс-
ты өз пайымдарын ортаға салды.  
Қ.Назарқұлова келтірген статисти-
калық мәліметтерге сай, 2020 жылы 

сот өндірісіне жалпы 3822 кіріс 
құ жаты келіп түскен, оның 3203-і, 
яғни, 84 пайызы мемлекеттік тілде. 
Шығыс құжаттар саны 4607 болса, 
оның 4475, яғни 97,1 пайызы мем-
лекеттік тілде. Көрсетілген мерзімде 
104 сот ісі қаралған, оның 57-сі мем-
лекеттік тілде таразыланған. Жиын 
барысында көтерілген мәселелер 
мен қабылданған ұсыныстар алдағы 
уақытта қаперде ұсталмақ.

Райхан РАТОВА, 
Жамбыл облысы бойынша 

қылмыстық істер жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық 

соты кеңсесінің бас маманы
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АЛАЯҚ АЯУДЫ БІЛМЕЙДІ
Сот тәжірибесін сараласақ, алаяқтық қылмысқа 

көбінесе әйелдер тәуекел етеді. Аналардың алаяқтыққа 
баруы, әрине, қынжылтады. 

Мысалы, той жасамақ болған Сұлу деген келіншек 
алтындарын сатып ақша жасамақ болады. Сол кезде 
әшекейлерді лезде сатып беретінін айтқан Ғалия есімді 
әйел алтындарды өзіне алдырады. Бір ай өтеді, ақша 
жоқ. Хабарласқан Сұлуға Ғалия екі айда толық ақшаны 
қайтаруға уәде етеді. Уәделі екі ай да сырғиды. Ақша 
жоқ, алтынды да қайтаратын Ғалия көрінбейді. Зымырап 
тағы біраз уақыт өтеді. Бірақ түрлі сылтау айтқан әйел 
қаржыны қолға тигізе қоймайды. Осылайша алаяқтық 
әрекет салдарынан жәбірленушіге 3 875 000 теңге 
көлемінде материалдық шығын келген. 

Артынша Ғалияға Қылмыстық кодекстің 190-бабымен 

алаяқтық бойынша қылмыстық іс қозғалып, алдын-
ала тергеу ісі аяқталып, қылмыстық іс сотқа жетті. 
Online тәртібінде WhatsApp мобильдік қосымшасын 
қолданып өткізілген сот тергеуінде сотталушы 
Ғалия алаяқтық қылмысын толық мойындады. Алтын 
зергерлік бұйымдарды өз таныстарына қарызға бергенін, 
ақшасы қараша айында түсетінін, жәбірленушіге 300 
000 теңге шығынды қайтарғанын, 100 000 теңгені өзі 
емделуге пайдаланғанын, қазіргі кезде шығынды толық 
өтеу үшін уақыт керек екенін айтып ақталды. Сот 
жәбірленушінің, іске қатысушы тараптардың пікірін 
және қылмыстық істе қамтылған барлық құжаттарды 
саралап, Қылмыстық және Қылмыстық процестік 
кодексті негізге ала отырып, үкімін жария етті. 

Қылмыстық кодекстің 190-бабы 3-бөлігінің 1-тар-
мағында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықты 
жасағаны үшін Ғалия кінәлі деп танылып, оған мүлкін 

тәркілеусіз, 3 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан 
айыру жазасы тағайындалды. Сот тергеуінде Ғалияның 
2015 жылы Ақтау қалалық сотының үкімімен дәл осыған 
ұқсас алаяқтық қылмысы үшін бас бостандығынан 
айырылғаны анықталып, сот оның әрекетінде ҚК-нің 14-
бабы 1-бөлігіне сәйкес қылмыстың қайталануы бар деп 
таныды.

Жәбірленуші Сұлудың пайдасына сотталған аза-
матшадан 3 575 000 теңге көлемінде материалдық 
шығын, мемлекет пайдасына 35750 теңге баж алымы 
және жәбірленушілер қорына мәжбүрлі төлем 55560 
теңге өндірілді. 

К.БӨЛЕЕВ, 
Түпқараған аудандық сотының 

бас маманы
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

басым болатын. Ал жаңа кодекске 
сәйкес, мемлекеттік құрылым мен 
квазисектор өкілдері тек жауапкер 
болып табылады. Сонымен қатар, 
жаңа заң бойынша судья шешім 
шығарып қана қоймай, оның орын-
далуын қадағалайды. Лауазымды 
тұлға немесе жауап беруші тарап 
шешімді орындамаған жағдайда 
олардан 50-ден 100 АЕК мөлшерін-
де қаржы өндіріледі. Шешім орын-
далмайынша, судья ол адамды жау-
апкершіліктен босатпайды. 

Сондай-ақ бұл кодекс қолданысқа 
енгізілгеннен кейін, «Әкімшілік 
рәсімдер туралы» және «Жеке және 
заңды тұлғалардың өтініштерін 
қарау тәртібі туралы» заңы, Аза-
маттық іс жүргізу кодексінің 27, 28, 
29-бөлімдері ӘРПК-ға өтіп, күшін 
жояды. Кодекс тараптардың қоғам-
дық-құқықтық даулары бойынша 
қатынастарын және әкімшілік про-
цедураның өзін реттейді. Азаматтар 

мемлекеттік немесе әкімшілік ор-
ганмен, басқа да лауазымды тұлға-
лармен дау туындаған жағдайда 
әкімшілік соттарға жүгінеді. Тек 
лауазымды тұлғалар ғана емес, 
квазисектордағы, мемлекетке бағы-
нышты құрылымдар, мысалы, ұлт-
тық компаниялар, мемлекеттің үлесі 
бар, мемлекет өзінің уәкілеттігін 
берген құрылымдар, тіпті Респу-
бликалық адвокаттар алқасы сияқты 
құрылымдардың өзі де осы заң 
шеңберінде жеке және заңды тұлға-
лардың өтініштеріне жауап береді. 
Егер шағымды қарайтын орган-
ның шешімімен келіспеген жағдай-
да, әкімшілік рәсімге қатысушы 
әкімшілік актіге, әкімшілік әрекет-
ке немесе әрекетсіздікке, шағым-
ды қарайтын басқа органға талап 
қою арқылы сотқа шағым жасауға 
құқылы.

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

ТАЛҚЫ

ТІЛДІ НЫҒАЙТУДЫҢ 
МАҢЫЗДЫ ФАКТОРЫ

Биыл 1 шілдеден бастап 
елімізде Әкімшілік-рә-

сімдік процестік кодексі қолда-
нысқа енгізілмек. Жалпы, бұған 
дейін  қоғамда  қылмыстық, 
азаматтық, әкімшілік құқық-
бұзушылық туралы істер қарала-
тын болса, енді сот ісін жүргізудің 
жаңа институты пайда болуда. 
Әкімшілік рәсімдік-процестік 

кодекстің мақсаты – мемлекеттік, 
әкімшілік құрылым мен жеке тұлға 
арасындағы дауды тиімді шешу. 
Яғни бұрын мұндай істер (жеке 
тұлға мен мемлекеттік құрылымның 
қатысуымен болатын істер) азамат-
тық соттарда қаралып келгендік-
тен, мемлекеттік ұйымдардың бәсі 

мерциялық емес акционерлік қоғамы арқылы жүзеге 
асырылады.

Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға 
ақылы. Қызмет көрсетiлгенi үшiн «Салық және бюджет-
ке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» кодекс 
талабына сәйкес, әрбір апостиль қойылатын құжат үшін 
АЕК-тің 50 % мөлшерінде мемлекеттік баж алынады. 
Бүгінгі күні сервисте «Апостиль қою» функционалы 
іске қосылған. Ол арқылы сот актісін қолына алмаған 
азаматтар сотқа сот актісінің көшірмесін қайта беру 
туралы электронды арыз бере алады. Сонымен қатар, 
соттан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою туралы 
өтінішті Жоғарғы Соттың интернет-ресурсы арқылы 
беру мүмкіндігі бар.

Гүлжихан АМАНТАЕВА,
Шыңғырлау аудандық 

сотының кеңсе меңгерушісі
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ТАРАТУӘРТҮРЛІ

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

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

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

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

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

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

қиылысы, 208 кеңсе. 

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

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

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, 

факс: 

8 (747) 428-26-10 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

zanreklama.kz

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

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

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

8(702)839-90-86.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КӨЗҚАРАС

ЖАРНАМА

Кадр резервіне өтініш бергісі келетін үміткерлерге talent.
gov4c.kz сайтында тіркеуден өту қажет. Өтінім беру кезінде 
жүйеде жеке деректерді толтырып, өңірді, жұмыс істейтін/
жұмыс істеген ұйымның атауын, лауазымды және қызмет 
бағытын көрсету қажет. Сонымен қатар, тіркеу барысында 
білімі, жұмыс өтілі, байланыс телефоны және электрондық 
пошта туралы мәліметтер толтырылады. Сондай-ақ, үміткер 
жеке куәлігінің, дипломының, сертификаттарының және 
ұсынымхаттарының (кемінде үш) көшірмелерін тіркеуі ке-
рек. Тіркеу рәсімінен кейін көрсетілген поштаға растау-хат 
жіберіледі, хатта көрсетілген сілтеме бойынша өткен соң, 
үміткер пайдаланушы келісіміне ЭЦҚ-кілтпен қол қоюы 
шарт. 

«Онлайн өтініш беру платформасы түсінікті әрі ыңғайлы. 
Жобаға тіркелген тұлғалар жеке кабинетінде ақпаратты то-
лықтырып, іріктеудің кезеңдері мен нәтижелерін көре алады. 

Бұл кандидаттарды іріктеу процесінің толық ашықтығын 
дәлелдейді. Өтінімдерді қабылдау 10 наурызға дейін жалға-
сады», – дейді мемлекеттік корпорацияның төрағасы Әділ 
Қожықов.

Үміткерлер 3 кезеңнен тұратын іріктеуден өтеді. Тестілеу 
кезеңдерін сәтті тапсырғандар мемлекеттік және қоғам қайрат-
керлерінен, HR сарапшыларынан және мемлекеттік корпора-
цияның басқарма мүшелерінен тұратын сараптама комиссия-
сының мүшелерімен әңгімелесуден өтеді. Қорытындысында 
жоғары нәтиже көрсеткен үміткерлер тиісті бос лауазымдарға 
тағайындау мақсатында кадр резервіне алынады.

Амантай ЕГЕМБЕРДИЕВ, 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 

корпорациясы» КЕАҚ Түркістан облысы бойынша 
филиалының ресми өкілі 

Ертеде қазақ қоғамындағы – жер дауы, жесір дауы секілді даулар 
ақсақалдардың араласуымен әділ шешіліп, бітімгершіліктің көмегімен 
ердің құны кешірілгені тарихтан белгілі. Мұның өзі қазақ жерінде тату-
ластыру дәстүрінің ежелден қалыптасқанын көрсетеді.  

Судьялардың VIII съезінде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев сот 
төрелігінің әділ және заңды жүзеге асырылуына мемлекет пен бүкіл қоғам 
мүдделі екенін жеткізді. «Адам құқықтары мен заң үстемдігін қамтамасыз 
ету бірінші міндет, ал әділ сот төрелігі және азаматтардың сот билігіне деген 
сенімін арттыру міндетті шарт  болу керек» деді. Сот жүйесіндегі басым 
бағыттың бірі – татуластыру рәсімдері. Жоғарғы Сот медиацияны дамытуға 
жете мән беруде. Дауды сотқа дейін реттеудегі заңдық тетіктерді жетілдіріп, 
бітімгершілікке үндейтін бастамаларды қолға алу медиацияның мәнін артты-
рып, маңызын көтерді. 

Жоғарғы Сот төрағасы Ж.Асановтың бастамасымен «Сот төрелігінің жеті 
түйіні» бағдарламасы  енді. Ондағы «Татуласу: сотқа дейін, сотта» жобасы-
ның маңызы зор. Басты мақсаты – татуласу рәсімдерін қолдану аясын кеңей-
ту, дауласушы екі тарапты да қанағаттандыратын шешімнің нұсқасына қол 
жеткізу, азаматтардың дауды соттан тыс реттеу институтттары арқылы шешу 
құқығын іске асыруға жәрдемдесу, қоғамда бейбітшілікті және татулықты 
орнату. Дауды бітімгершілікпен реттеу қоғам тәрбиесіне де, ұрпақ тәрбиесіне 
де оң әсерін тигізеді. 

«Кешірім – ізгіліктің белгісі, кешіру мықтылардың ісі» демекші, халыққа 
татуласу рәсімінің артықшылығын түсіндіру мақсатында Күршім ауданының 
№2 сотында судьялар мен сот қызметшілері және жергілікті атқару орган-
дары, кәсіби емес медиаторлар тарапынан көптеген іс-шаралар атқарылуда. 
Судьялар мен медиаторлар жұмыс барысында бұрынғы билеріміздің дана-
лығы мен шешендігін қолдануда. Олар тараптарды бітімгершілікке шақырып, 
қазақтың ежелгі құқықтық институтын жаңғыртуда. Статистикаға сүйенсек 
2020 жылы Күршім ауданының №2 аудандық сотында 12 азаматтық істер 
және 19 әкімшілік істер медиация тәртібімен аяқталып, оң нәтижелерге қол 
жеткізілген. 

Жалпы отбасылық құндылықты сақтау үшін тараптар татуласуға бірінші 
қадам жасап, кішіпейілділік танытып, ренішті ұмытып, қателіктер орын алса, 
оны мойындап кешірім сұрағаны абзал. Қорыта айтқанда, медиацияның бас-
ты мақсаты – қос тарапты бірдей қанағаттандыратын және дауласушылық 
деңгейін төмендететін өзара тиімді әрі қолайлы, бейбіт келісімге келу. 

Назым БЕКБАУОВА,
Күршім ауданының №2 аудандық сотының судьясы 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ 

Қылмыстық процестік кодекстің 345-
бабы мен Азаматтық процестік кодекстің 
20-бабына сәйкес, істі талқылау соттың 
қалыпты жұмысын және сот отырысы 
залында қатысып отырған адамдардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жағдай-
ларда өтуі тиіс. Сот отырысы кезінде 
залда қоғамдық тәртіптің сақталуын сот 
приставы қамтамасыз етеді. Судьялар 
мен сот отырысына қатысып отырған 
азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету мақсатында төрағалық етуші істі 
талқылау кезінде қатысуға ниет білдір-
ген адамдардың жеке басын куәланды-
ратын құжаттарын, олар алып өтетін зат-
тарды тексеру жүргізуге өкім ете алады.

Азаматтық іс жүргізудегі мақсат аза-
маттардың, заңды тұлғалардың құқықта-
ры мен міндеттерін қорғау, қалпына кел-
тіруді жүзеге асыру, қоғамда заңға және 
сотқа құрметпен қарауды қалыптастыру 
болып табылады. Заңдылықты жүзеге 
асыру барысында сотқа қатысушылар-
ға бірдей міндетті ережелер қарасты-
рылған. АПК-нің 187-бабы 3- тармағына 
сай, сот отырысы залындағы азаматтар 
тәртіпті сақтауға міндетті. Сот тәртібін 
бұзушыларға ескерту, сот отырысы за-
лынан шығарып жіберу шаралары қолда-
нылады. Процеске қатысушы тұлға тара-
пынан тікелей сот талқылауы барысында 

КЕШІРУ – 
МЫҚТЫЛАРДЫҢ ІСІ

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

БАСТЫ МАҚСАТ – 
ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

«ДАРЫНДЫЛАР ПУЛЫНА» 
ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ БАСТАЛДЫ

2. «АКМАРЖАН-КАЗАЛЫ» ЖШС, БСН 
041240009664, өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап, екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Ү.Түктібаев 
ауылы. Тел.: 87056223329.

3. «An-Nasr» ЖШС, БСН 190840019541, 
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-
шағымдар осы хабарландыру жарияланған күн-
нен бастап, екі ай мерзім ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: Алматы қаласы, Шұғыла 
ықшамауданы, Жуалы көшесі, 25-үй, 74-пәтер. 
Тел.: 87014860017.

4. «Ақтоғай ауданы әкімдігінің Ақтоғай 
ауданы ның білім бөлімінің «Қосымша білім беру 
орталығы» коммуналдық мемлекеттік қазына-
лық кәсіпорыны», БСН 201240032386, өзінің 
жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап, екі ай 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 

Қазақстан ,  Қарағанды облысы,  Ақтоғай 
ауылы, Күләш Байсейітова көшесі, 12-үй. Тел.: 
87075769144.

6. «Екпінді-2» несие серіктестігі» ЖШС, БСН 
120440011162, өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап, екі ай мерзім ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, БҚО, 
Жаңақала ауданы, Көпжасар ауылы, Новостройка 
көшесі, 2-үй.

8. «VII ағайын» ауыл шаруашылығы өндірістік 
кооперативі (БСН 170340010289) өзінің ерікті 
түрде таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-
шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: ҚР, Түркістан облысы, Келес 
ауданы, Қошқарата ауылдық округі, Ұшқын 
ауылы, Ә.Молдағұлова көшесі, 13-үй.

9. «Сүлеймен ата» қоғамдық қоры, БСН 
070240018507, Мемлекеттік тіркеу № 66-1904-14-
Ф-д, 21.07.2010 ж., өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды.

Талап-шағымдар осы хабарландыру жария-

ланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: Ақтөбе облысы, Ойыл 
ауданы, Ойыл ауылы, Тәуелсіздік көшесі-11, тел.: 
87025443278.

10. «IZZET company» ЖШС (БСН 181040020389) 
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-
шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 2 (екі) ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: Қазақстан, Қызылорда қаласы, 
Ақмешіт шағынауданы, 23-үй, 99-пәтер.

12. «DESTEK» ЖШС өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай 
мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
Қазақстан Республикасы, А05Е6С7, Алматы 
қаласы, Қожамқұлов көшесі, 269-үй, 84-пәтер, тел/
факс: 87788831832.

13. «RinCo Group» ЖШС (БСН 150340019536) 
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-
шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: Нұр-Сұлтан қаласы, Қабанбай батыр 
даңғылы, 7/3, 39-пәтер. Телефон: 87023198396.

5. «СтройРесурсы» ЖШС (БСН 150940016286), жарғылық 
капиталдың 100 000 теңгеге дейін азайғаны туралы хабарлайды. 
Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 
ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, 020000, 
Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Ш.Уәлиханов көшесі, 195-үй. 

11. «Юридическая газета» газетінің 2020 жылғы 29 жел-
тоқсандағы №100-101 (3498-3499) санындағы №124 хабарландыру 
және «Заң газеті» газетінің №100-101 (3324-3325) санындағы №9 
хабарландыру жарамсыз деп танылсын.

OZEN» қоғамдық қайырымдылық қоры (БСН 201140032858)  
2020 жылдың кіріс және шығыс есебі

№ Аты Cомасы, теңге
1 ҮЕҰ есепті кезеңдегі кірістер, сонымен қатар: 1 143 560

1.1 Қайырымдылық көмек 1 143 560
2 Есептік кезеңде ҮЕҰ-ның шығыстар, сонымен қатар: 4 900

2.1 Әкімшілік шығындар, соның ішінде: 4 900
2.1.1 Банк қызметтері 4 900

3 Кезең соңындағы қалдық, теңге 1 138 660

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

сотты құрметтемеу фактісі анықталған 
кезде, сот кінәлі адамға АПК-нің 120-ба-
бында белгіленген тәртіппен әкімшілік 
жаза қолдануға құқылы. Бұл Әкімшілік  
құқық бұзушылық туралы кодекстің 
33-тарауымен белгіленген. Ал, қылмыс-
тық құқық бұзушылық белгілері болса, 
бұл адам қылмыстық жауапкершілікке 
тартылуы мүмкін. АПК-нің 120-бабы-
на сәйкес сот отырысында сотқа құр-
меттемеушілік фактісі анықталғанда, 
төрағалық етуші құқық бұзушыға дереу 
сот отырысында, кеңесу бөлмесіне кет-
пестен жариялайды. Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы қаулыны төрағалық 

етуші азаматтық іс бойынша сот оты-
рысы аяқталғаннан кейін кеңесу бөл-
месінде дайындайды. Егер сот отыры-
сында тәртіп бұзушының әрекеттерінде 
қылмыс тық құқық бұзушылық белгілері 
болса, сот бұл туралы қаулы шығарады 
және ол өзіне қатысты қаулы шыға-
рылған адамға үш жұмыс күні ішінде 
жіберіледі. Құқық бұзушы тұлға қаулы-
ны алған күннен бастап он күн ішінде 
қаулыға шағым келтіруге құқылы.

Н.ҚЫДЫРҒАЛИ,
Ақтөбе  гарнизоны әскери

сотының сот приставы 
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ШЫТЫРМАН

Қуғыншылардың құм қойнауы-
на кіргеніне алтыншы тәулік. 
Қашқын тығылады-ау деген 

ескі қыстаулар мен суат басын түгел 
тінтіп келеді. Аспанға ұшып немесе жер-
дің жыртығына түсіп кеткендей қашқын 
ұшты-күйлі жоқ. Сонда оның айналдыр-
ған алты күнде қайда кетуі мүмкін? Мой-
ынқұмның терең қойнауы жал-жал құм 
мен сексеуіл, жыңғылдан ғана тұрады. 
Қыстай құм ішінде қыстаған малшылар 
қыстауының есік-терезесін бітеп, суат 
көздеріне шөп-шалам, басқа да қоқыс 
түспес үшін бетін мықтап жауып кетеді. 
Терең шыңыраудан құбыр арқылы шыға-
тын суды шелекпен тартып алу мүмкін 
емес. Олай болса қашқын қаталап өліп 
қалмай қалай тірі жүр?

– Іргежалдың етегінде көне қыстау 
бар. Кеңес үкіметі тарқамай тұрғанда осы 
жерде ферманың штабы болатын. Қыстау-
лардағы малшыларға азық-түлік, жем-
шөп осы жерден таратылушы еді. Қазір 
де осы жерде күзетшілер отыруы мүмкін. 
Құдығының суы мұздай әрі тұщы,– деді 
жедел уәкіл, полиция капитаны Болатбек 
Даниярұлы.

– Онда неге әу бастан сол жерге бар-
мадық?! – деп жедел-іздестіру тобының 
жетекшісі, полиция подполковнигі Мұрат 
Қыстаубаев ашу шақырды.

– Алты күн бойы құлазыған құм ішін 
кезіп, ерніміз кезеріп келе жатысымыз 
мынау.

– Жолдас подполковник, қашқын 
паналайды-ау деген жерлерді түгел шо-
лып келеміз. Іргежал, Зереңді Құмкент 
ауылына тиесілі. Бұл бәлекеттің алты 
күнде  жаяулатып осында келіп қаларын 
кім болжаған? – деп Болатбек уәж айтты.

Енді не болса да Мұрат көне қыстауға 
жетіп жығылғысы келді. Зереңді жазығы 
бұрынғы көлдің табаны екен. Жазық дала, 
тақтайдай тегіс жолда «Нива» көлігі зулап 
келеді. Жол жиегі сексеуілмен, жыңғыл-
мен көмкерілген. Алты күннен бері суы-
рған құмнан басқа түк көрмей келе жатқан 
Мұратқа мына жер жұмақтай көрінді. 
Бірақ олар Зереңді жазығын әп-сәтте ба-
сып өте шықты. Бір қырқадан өте бергенде 
алдарынан көне штаб көрінді. Полицей-
лердің бойы жеңілдеп қалды. Әне-міне 
дегенше сырғып отырып көне қыстауға да 
жетті. Мұнда тіршілік белгісі  бар. 

Жапан далада көптен бері тірі пен-
демен сөйлес пей ішқұса болған күзетші 
үйден атып шықты. Қалбалақтап көлікке 
қарай жүгірді. «Нива» көлігі тоқтап, іші-
нен аударылып-төңкеріліп төрт-бес поли-
цей түскенде күзетші аңтарылып, аузын 
ашып қалды. Үрейленіп тұрғаны жүзінен 
көрініп тұр. Үйіне қайта кіріп кетудің де 
амалын таппады. Амал-айласы таусылып, 
қонақтарға қос қолын ала ұмтылды.

– Қош келдіңіздер! Мынадай аптапта 
адасып қайдан жүрсіздер? – деп бастыр-
малатып жатыр.

– Қонақтарды үйге шақырмаушы ма 
еді? Әлде жалғыз отырып жабайыланып 
кеткенсіз бе? – деп жедел уәкіл, полиция 
майоры Серік Әлібаев әзіл тастады.

– Қонақтарды көргеніме қуанып жатқа-
ным ғой. Төрлетіңіздер! – деді үй иесі.

– Е, бәсе! Сұмдық шөлдеп келеміз. 
Сусыннан нең бар? – деп сұрады Серік.

– Ашытпа көже бар.
– Өте жақсы.
Олар қараңғылап тастаған бөлмеге 

кіріп жайғасты. Күзетшінің әйелі ортаға 
бір шара ашыған көже әкеліп қойды. Көже 
мұздай екен. Қаңсып келе жатқан шекеден 
мұздай тер шып-шып шықты. Қонақтар 
жөн айтқан жоқ. Жастыққа жантая-жантая 
кетті. Олардың ұзағырақ болатынын сезіп 
үй иесі сыртқа шығып бір тоқтыны жайғап 
тастады.

Қонақтар ұйқысын қандырып, құдық 
басына барып мұздай суға ұзақ шайын-
ды. Үйге кіргенде тәтті қуырдақ мұрын 
қытықтап, сілекейді шұбыртты. «Мына 
кісілер көргенді екен» дегендей бірін-бірі 
бүйірден түртті. Тамақ үстінде артық- 
ауыс сөз болған жоқ.

– Осында қона жатарсыздар деп та-
мақты кешке қалдырдық. Әзірге осы 
мәзірге разы болыңыздар, – деді Айдар-
күл апай. 

– Рақмет, апай! Қуырдағыңыз өте 
дәмді екен. Мұндай қуырдақты Шо-
лаққорғаннан таппайсыз,– деп разылығын 
білдірді Мұрат.

– Иә, балалар, жол болсын! Бұйымтай 
айта отырыңдар, – деді үй иесі.

Полицейлер түгелдей топ жетекшісіне 
қарады. Нендей шаруамен жүргендерін 
жол-жөнекей адамдарға айтуға бола ма, 
жоқ па? Егер айта қалсақ, бұл қашқынға 
көмек болып шықпайды ма? Бәлкім, 
қаныпезер қарақшы осы маңды паналап 
жүрген шығар?

– Ақсақал, мынадай ми қайнатар 
аптапта бекерден-бекер құм кезіп жүрме-
генімізді ішіңіз сезіп отырған шығар. Бір 
оңбаған, бірүйлі жанның қанын жүктеп, 
ауыл шетінде қой қайырып жүрген малшы-
ның атын тартып алып, құмға сіңіп кетіпті. 
Ізіне түскенімізге бүгін алтыншы күн. Құм 
ішінде бір жолдан асып түскенде ізінен ай-
ырылып қалдық. Содан долбармен жүріп 
келеміз. Әлгі оңбаған бұрын малшы болған 
көрінеді. Құм қойнауындағы сүрлеулерді 
жақсы біледі. Жезқазған әлде Қызылорда 
асып кетуі мүмкін-ау, – деді Мұрат.

– Мына Іргежалдан тіке ассаңыз Қа-
рақойын деген жер бар. Одан әрі Шу 
арнасы шығады. «Жеті артизиан» деген 
қыстаудан өткен соң Арқа жазығы бар. 
Сол Арқа ұлы Сарыарқаның бастау тұсы. 
Бірақ, аттылы кісінің жазда құмды кесіп 
өтуі қиын. Ал, Арқаға өтіп алса жол-жө-
некей жүк көліктеріне ас-су дайындап 
отыратын бекеттер бар. Соларды бір 
тапса, әрі қарай оңай өтеді. Атын қал-
дырып жүк машинасына мініп кетуі де 
мүмкін, – деді Досан. 

Күзетші ойланып біраз отырды. Сосын:
– Күзге салым қауын-қарбыз тасыған-

дар болмаса қазір шілде айында жүргін-
шілер азаяды. Тығыз шаруалары болған-
дар Жезқазғанға Қызылорда арқылы 
барғанды хош көреді. Әй, қайдам, ол осы 
құмнан шыға қойған жоқ, – деп бір қойды.

– Егер жалғыз-жарым жүрген жолау-
шы көрсеңіз, сақ болыңыз. Қандықол 
қарақшы құм ішінде жүр,– деп ескертті 
Болатбек Данияров.

Полицейлер күзетші атымен жақын 
маңдағы ескі қораларды көріп келмек 
болып кетті. Олардың осында қалатыны-
на қуанған Айдаркүл апа ошақтағы отты 
маздатты. Жаңа піскен таба нанның иісі 
танауды жарып барады.

***
... Қашқынның қуғын көрген қаншық-

тай сексеуіл түбінен қазған шұңқырға 
бауырын төсеп салақтап жатқанына қан-
ша уақыт өткенін өзі де білмейді. Тұруға 
әл-дәрмені жоқ. Таңдайы кеуіп, тілі аузы-
на сыймай барады.

– Бір жұтым су! Су – деп ыңырсиды.
Адам аштыққа шыдағанымен, шөлге 

төтеп бере алмайды екен. Торсықтағы 
тамшы су біткен соң жүруге шамасы кел-
мей қалды. Аты болдырып, бір жолдың 
астында қалды. Қой қайырып жүрген ша-
банторы мынадай асу-асу белеске қалай 
төтеп берсін. Қашқын атты тастап, «екі 
аяғыма қуат берсін» деп жүріп кеткен. 
Бірақ, жүк көлігі өтетін көне сүрлеуге 
жете алмай келеді. Күндіз көлеңке та-
уып тыныстап, түнде жолға шығады. 
Жұлдыздарды бағдарлап жүрер бағытын 
айқындайды. Түнімен ілбіп жүріп біраз 
жерді еңсеріп тастағандай. Енді міне, бір 
тамшы суға зар болып сексеуілдің тамы-
рын сорып жатысы мынау. Ол тағдырдың 
қысастығына лағнет айтты. Жылағысы 

келіп еді, көзінен жас та тамбады. Қыс-
тығып жатып талайлы тағдырына тағы 
да налыды.

Аяқ астында бір дорба теңге жатыр. 
Бауырына басып, тастамай келеді. Дор-
баның ішінде алтын бұйым да жеткілікті. 
Алайда, бір дорба теңгеңіз бен алтын 
оны ажалдан құтқара алмайды. Сытыр-
лаған қу қағаз мұның әлсіреген денесіне 
қуат болып жарытпады. Қашқын жолға 
шыққалы бері жанынан артық болып келе 
жатқан байлығына тұңғыш рет тұнжырай 
қарап лағнет айтты. Сандырақтап жатып 
көзі ілініп кетіпті. Бұлыңғыр санасында 
бозамық сәуле қыламықтайды. Түсі ме, 
өңі ме, білмейді.

... Сол күні үй иесі Бекжан Шымкент-
ке жұмыспен кетті. Шаруасы бітпеді ме, 
қалада қалып қойды. Қанжарбек осындай 
қолайлы сәтті көптен күтіп жүрген-ді. 
Кешкі асын ішіп болып, аула сыртындағы 
дүңгіршегінде отыруы тиіс ол тіміскілеп 
кешенді айналып шықты. Еңселі үйге 
кіретін оңтайлы орын іздеп шарқ ұрды. 
Ақыры тапты. Екі қабатты үйдің жанын-
дағы сарай арқылы өрмелеп, тереземен 
бөлмеге өтуге болады екен. Алайда, өзі 
күзетші әрі қосалқы қызметкер болып жұ-
мыс істейтін осы үйдің самаладай шамы 
түні бойы сөнбейтін. Оның үстіне үйдің 
әр бұрышына бейнекамера орнатылған. 
Биік дуалдың төрт бұрышында қасқырит 
шыңжырын үзіп жіберердей абалап тұр. 
Қанжарбек олардан онша қорықпайды. 
Өйткені, тамақ беріп жүрген мұны олар 
таниды. Барлық үрей бейнекамера мен 
жарықта.

Қанжарбек сарайдан балта алып шық-
ты. Бағана басына маймылша өрмеледі. 
Бұдан бұрын жылқы ұрлап түрмеден дәм 
татқаны бар. Сонда небір қаныпезерлер-
ден түрлі тәсілдер үйренген. Сонысы 
кәдеге асты. Ол түкпірдегі бөлмеден 
сейфті оңай тапты. Балтамен екі ұрғанда 
сейф есігі оңай ашылды. Қолына іліккенін 
талғамай жастық қабына тоғыта берді. 
Есіктен енді шыға бергенде тарсылды 
естіген Бекжанның әйелі Қалдыкүл қарсы 
кезікті. Ол ойланып жатпады. Айбалта-
сын сілтеп жіберді. Келесі бөлмеде Насыр 
тосып алды мұны. Ол да анасының жолын 
құшты. Енді ол үйде куә қалдырмас үшін 
жатын бөлмеге енді. Алаңсыз ұйықтап 
жатқан бес жасар қызды жастықпен тұн-
шықтырды.

Таң қараңғысында үйден шықты. 
Көзге түсіп қалмас үшін ауыл сырты-
на жылыс тады. Шымкентке шығатын 
алғашқы таксиге мінуге жүрегі дауа-
ламады. Әлдекім құлағына сыбырлап 
«елсізге қаш» деп тұрғандай болды. Ол 
ауыл шетіндегі арыққа келіп тығылды. 
Әлден соң маңайда ешкімнің жоғын біліп, 
ши арасымен жүріп отырып, құмға қарай 
бағыт түзеді. Қызылкөлдің өкпе тұсында 
«Комсомол» атанып кеткен қыстау бар 
еді. Осы тұста малын өріске өргізген 
қойшы жақындап келе жатты. Қанжарбек 
қойшыны да аяған жоқ. Атын тартып 
алып, беті ауған жаққа далақтап шауып 
келе жатты. Осы қанды оқиғалар кино-
дағыдай көз алдынан тізбектеле өткенде 
қаныпезер қылмыскер шошып оянды. 

– Не істеп қойдым мен? Не істедім?–
деп бармағын тістеледі.

Күн жиегінен қан сорғалап батып бара 
жатты...

***
Арада екі күн өткенде қарақшы мініп 

кеткен қойшының аты сүйегін сүйретіп 
қораға қайтып келгені жөнінде хабар 
келді.

– Демек, қашқын құм ішінде. Ол атты 
неге жіберді? Әлде көлікке мініп кетті 
ме? – деді Мұрат.

Жезқазған жолына қойылған поли-
цейлер бірде-бір көлік өтпегенін жеткізді. 
Ендеше қашқынның бір қораны паналап 
жатқанына күмән жоқ. Жықпыл-жықпыл-
ды, құм қойнауын түгел шолып шығу 
үшін жарамды ат, мотоцикл керек. Аудан 
орталығынан қосымша күш келіп жетті. 
Енді олар төрт бағытқа бөлініп, қашқын-
ды іздестірді.

Бұл кезде қашқын Арқаға ілігіп қалған 
еді. Жолдың теріскей беткейінен Болатбек 
сексеуіл түбінің қазылғанын көріп қал-
ды. Атынан түсіп қарап көрді. Жаздың 
аптабында құмда қандай аң жүруі мүм-
кін? Мынау Қанжарбектің тірлігі болып 
жүрмесін? Бірақ, аң әлде адам сексеуіл 
тамырын шайнап тастапты.

Болатбек көргенін рация арқылы топ 
жетекшісіне баяндады. Ол ізден айы-
рылып қалмауын табыстады. Алайда, 
құмда із ұзақ сақталмайды. Із кесуші бұл 
жолы да аңтарылып қалды. Дамбыдан 
өткенде изенді, жусанды жазық бастал-
ды. Көкжиекке дейін дөңгеленген далада 
не ұшқан құс, не жүгірген аң көрінбейді. 
Мынадай жазықта айлалы қылмыскер 
ашықтан ашық жүрмейді. Ол ымырттың 
түскенін күтеді.

Қырат басында Мұрат төңірекке дүрбі 
салып тұрды. Көзге қыбыр еткен тіршілік 
иесі ілінбеген соң жігіттерге көліктен 
азық-түлікті түсіріп, самаурынға шай 
қоюды тапсырды. Олар жыңғылдың 
қалың өскен жеріне шатыр тігіп жатты. 
Кешке Жезқазған жақтан келе жатқан бір 
аттылыны жолықтырған. Ол жол-жөнекей 
бейсауыт жүрген ешкімді көрмепті. Енді 
не істеу керек?

– Осы маңда қандықол қарақшы жүр. 
Абай болыңыз,– деп ескертті полицей 
жолаушыға.

Ертесіне де олар біраз маңайды шолып 
шықты. Қашқын жер жұтқандай зым-зия. 
Әлде, өліп қалды ма екен? Бәлкім, қасқыр 
жеп кеткен шығар? Бірақ, білулерінше 
қасқырлар жазда тау бауырлап кететін 
сияқты еді.

– Жолдас подполковник, қашқын 
мына жазықты күндіз кесіп өте алмайды. 
Түнде жүрген күннің өзінде көзге түсіп 
қалады. Сондықтан құм ішін тағы бір 
сүзіп шықсақ қайтеді? – деді Болатбек.

– Дегенмен, жазықты да көзден таса 
қылмауымыз керек. Кім білсін, бұл жы-
рыңдының қандай айла-амал табарын. 
Екі-үш жігітті осында қалдырайық. Арти-
зан маңын тағы бір сүзіп шығайық,– деп 
келісті жолбасшысы.

Олар Досан қарттың үйіне келгенде 
шал мен кемпір үрейлене қарсы алды.

– Шырақтарым, сендер кеткелі бір 
албасты пайда болды. Түнде үйді алаңсыз 
адақтап, нан мен азық-түлік ұрлайды,– 
деді Досан. 

– Мына алжыған аталарың түнде тарс 
ұйықтап қалады. Қарт адамның ұйқысы 
сергек болушы еді,– деп күлді Айдаркүл апа.

– Кеше ауылдан ұлымыз келіп еді. 
Нысанбай қыстауындағы қора ішінен 
бір зәрлі көз қадалып қарап тұрды деп 
қорқып келді. Аты да осқырынып, басын 
ала қашыпты. Ұлымыз ерден ауып түсе 
жаздап зорға дегенде құламай қалған,– 
деп қосты Досан қарт.

– Албасты ұзамапты. Бұл соның ісі,– 
деді Мұрат.

Олар көлікке отырып, Нысанбай 
қорасына келді. Ішті түгел тінтіп көрді. 
Малшыға арналған үйді біреудің пана-
лағаны көрініп тұр. Қорадан ескі-құсқы 
киіз әкеліп, сексеуіл үстіне төсепті. Бірақ, 
жайлы төсек оған құт болмаса керек.

– Машинаның дауысын естіген ол 
қорадан ұзап кетті. Енді бұл қораға жола-
майды,– деді Болатбек.

– Япырмай, жаны сірі екен. Досан қарт-
тың үйіне кеше ұрлыққа түсті. Соған дейін 
он шақты күн немен тамақтанды, не ішті? 
– деп таңданды жедел уәкіл Адырбек.

– Бізді тастап кетпеңіздер. Ана алба-
сты бәрімізді қырып кетер,– деп уайымда-
ды Досан қарт құр қол оралған бұларды 
көріп.

– Онсыз да солай етпекпіз, қария. Қарны 
ашса, суы таусылса, ол осында қайтып ке-
леді. Біз соны тосуымыз керек,– деді Мұрат.

– Біз жүргенде ол мұнда өлсе келер 
ме? – деді Болатбек. 

– Міне, мәселе осында. Ертең барлық 
көлікпен жан-жаққа тараймыз. Сыртымыз-
дан торуылдап жүрген ол әрі кетсе екі күн-
де осында тамақ үшін қайта келеді. Міне, 
сол кезде оны тыпыр еткізбей ұстау керек. 
Қане, мұнда кім қалады? – деді Мұрат.

Іргежалдағы қарттың үйінде Болатбек 
пен Адырбек, Қанат үшеуі қалатын бол-
ды. Басқалары жақын маңдағы қораларды 
тінтіп шықпақ. Қашқын күдіктенбес үшін 
ұзай түспек. Шешім осы болды. Үш по-
лицей күндіз ұйықтап, түнде албастыны 
аңди бастады.

Албасты үшінші түні жетті. Есік 
сықыр ете қалғанда Болатбек орнынан 
қарғып тұрды. Албасты еңгезердей екен, 
әл берер емес. Адырбек пен Қанат та алы-
са кеткен. Әлден соң албастының қолына 
кісен салынды.

– Төрт адамның өмірін жалмаған мұн-
дайларды өлтіру керек,– деп Досан қарт 
қылмыскерді аяусыз тепкіледі.

Қанжарбектің бет-аузы домбығып ісіп 
кетті.

– Ұрма енді. Мұны заң жазалайды,–
деп Адырбек оны тоқтатты.

Албастының ауға түскенін естіп 
Мұрат бастаған топ та келіп жетті.

– Кісілердің қанын төгіп, ұрлап кеткен 
қаржы қайда? – деп сұрады Мұрат.

– Мен оны құм ішіне жақсылап тұрып 
жасырдым. Түрмеден соң да өмір бар,–
деді қан жуып кеткен бетін бұрмастан 
Қанжарбек.

– Бұл жолы түрмеден оңайлықпен бо-
сай алмайсың. Теңге мен алтын бұйымдар-
ды тыққан жеріңді көрсет,– деді Болатбек.

– Өзім де білмеймін. Сандырақтап 
жүріп қайда жасырғанымды,– деп жал-
тарды қылмыскер.

– Бөлімге жеткізейік. Бұл әлі сайрай-
ды,– деді Мұрат.

***
Сотта төрт адамды өлтіргенін мойны-

на алғанымен, байлықты қайда жасырға-
ны туралы жақ ашпады. Тергеушілер де 
оны Нысанбай қорасына, тағы бірқатар 
жерлерге әкеліп, хаттама толтырған. Бірде 
есінен алжасқан адам бола салады, енді 
бірде өтірік ұмытады. Қанжарбек қазына 
тыққан жерді сол күйі «таппай-ақ» қойды.  
Жиырма жылға кесілген Қанжарбекті 
түрмедегілер туысы келгендей қуана 
қарсы алды. Түрме заңы бөлек қой. Түр-
меден түскен тапсырма бойынша құмға 
көмілген қазынаны қазып алуға келген 
«байланысшы» көмбе маңында қолға 
түсті. «Байланысшының» қалтасынан 
шағын карта табылған. «Есі ауысқан» 
Қанжарбектің көмбе орнын дәл көрсет-
кені сондай, сот-сараптама орталығының 
қызметкерлері мен криминалистердің 
өзі таң қалысты. Талайларды жайратып 
салғанда қолы қалтырамаған қанішер 
далаға тыққан байлығынан айырылғанда 
жүрегіне қанжар қадалғандай күй кешті. 

Сабырбек ОЛЖАБАЙ

ЖҮРЕККЕ ҚАДАЛҒАН 
ҚАНЖАР 


