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Күні кеше ғана төрт бірдей ауыл-
ды зар қақсатқан ұрылар жайлы 
БАҚ біткен шулады. Бұл жолғы ай-
ғай-шу Талғар ауданынан шықты. 
Жәбірленушілердің бірі Бақытжан 
Темірбаевтың қорасынан 16 бас 
қойын, екі жылқысын құлынымен 
және семіз сиырын бір-ақ түнде 
жетектеп әкетіпті. «Таңға жақын 
болған соң тәтті ұйқыда жатқанбыз. 
Әйтпесе, төрт итім бар. Біреуі де үр-
меген. Полицейлер, «Аға, іздестіріп 
жатырмыз, үйтіп жатырмыз, бүйтіп 
жатырмыз» дейді, болды. Басқа 
ештеңе жоқ. Ұрылардың біреуі 
табылды деген әңгіме естімедім», – 
дейді малынан айырылған Бақыт-
жан Темірбаев.

Мал ұрлығына құнығып алған 

Сақтан ауылының тұрғыны Қуа-
ныш Сағындықов. 

Өңірде белең алған мал ұрлығы-
на қатысты Алматы облыстық по-
лиция департаментінің басшысы, 
полиция генерал-майоры Мұрат 
Ұрымханов ақпарат құралдарына 
арнайы брифинг өткізген-ді. Облы-
ста мал ұрлығы 7,2 пайызға азайға-
нын, алайда, тіркелген қылмыстар-
дың ішінде ұрлық өршіп тұрғанын 
айтты сонда. Мәселен, Полиция қыз-
меткерлерінің көмегімен бес мыңнан 
астам ұрлық ашылып, ұрылардың 
135 тобы қолға түскен. Олардың 44 
тобы пәтер тонаушылар болса, 34 
тобы мал ұрлаушылар. Зардап ше-
гушілерге құны 42 миллион 395 мың 
теңге болатын шығын мен 1158 бас 
мал қайтарылған. «Сондай-ақ, мал 
ұрлығын болдырмау үшін облыста 
малшы – мал иесі – жергілікті атқа-
рушы билік арасын жалғастыратын 
үшжақты келісім жасалуда. 

ұрылар елдің обал-сауабына қа-
рар емес. Қайнар, Сақтан, Те-
реңқара және Төңкеріс ауылдарын 
торуылдаған ұры-қарылар бір ғана 
Сақтан ауылынан бір айда 38 ірі 
қара мен 3 жылқы ұрлаған. Ауыл 
тұрғындары ұрылардың есіргені 
сонша, түн-күн демейтінін айтуда. 
«Тапа-тал түсте ұрлап кетті. Он 
минуттың ішінде сиырымнан айы-
рылып қалдым. Бір сағаттан кейін 
таптым, бірақ сиырымды сойып 
тастаған. Ішек-қарыны, басы, си-
рағы жатыр. Еті жоқ. Түн жамылып 
келгендер семіз екі қошқар мен 
екі саулықты алып кеткен. Қорада 
негізі 22 қой бар-тұғын. Ұрылар 
да мал танитын болып тұр ғой, 
кәрі малға тиіспеген», – дейді 
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Тәуелсіздігін тіктеген бей-
біт елдің «Мемлекеттік тәуел-
сіздік туралы» конституциялық 
заңы қабылданып, сол сәттерден 
бастап-ақ сот жүйесін рефор-
малау жұмыстары белсенді түр-
де жүргізіле бастаған еді. Сот 
– мемлекеттік биліктің дербес 
бір тармағына айналып, судья-
лар тұрақты мерзімге бекітілді. 
2000 жылы «Қазақстан Респуб-
л и  к а с ы н ы ң  с о т  ж ү й е с і  м е н 
судья лар дың мәрте бесі туралы» 
консти ту циялық заң қабылда-
нып, бұл соттардың дамуына 
жаңаша қарқын берді. Аталған 
заңға кейіннен енгізілген өзгеріс-
тер мен толықтырулар соттар-
дың тиімді жұмыс жасауына жол 
ашты. Қылмыстық, Азаматтық 
процестік кодекстердің, Медиа-
ция туралы заңның қабылдануы 
сот төрелігіне деген халықтың 
сенімін нығайтты. Әр жылдары 
Елбасының қатысуымен өткен 
судьялар съезінде соттағы түйінді 
мәселелер сараланды. Елімізде 
мамандандырылған соттардың 
бой көтеруі әр санат бойынша 
іс қарауда судьялардың кәсіби 
біліктілігін арттырды. 

Ал, «100 нақты қадам» – Ұлт 
жоспарындағы сот жүйесіне қаты-
сты әр қадамның жүйелі орында-
луы, оның ішінде, үш сатылы сот 
жүйесіне көшу азаматтар көңілі-
нен шықты. Бұл өзгеріс әуре-сар-
саңды жойып, істерді созбалаңға 
салудың алдын алып, халықтың 
уақытын үнемдеуге мүмкіндік 

берді. Әрбір сот отырысының 
тайға таңба басқандай таспаға 
жазылуы, «Виртуалды сот», «Түнгі 
сот», «Татуластыру: сотқа дейін, 
сотта» жобалары соттардағы жа-
риялылықты арттырды. 

Осы орайда ағымдағы жылы 
Маңғыстау облысының маман-
дандырылған ауданаралық эко-
номикалық сотында татуластыру 
рәсімдері  пилоттық жобасы ая-
сында  80 талап арыз бойынша 59 
медиациялық және 21  бітімгер-
шілік келісім бекітілгенін айтып 
кеткен жөн. Татуласу рәсімдерін 
қолдану нәтижесінде келісім 
шарт бойынша қарызды өндіру 
дауларымен 100 000 теңгеден 
24 500 000 теңгеге дейін қарыз 
сомалары өндірілді. Бітімгер-
лікпен реттелген даулар бойынша 
талапкерлерге баж алымдары 
қайтарылды. Бұл кәсіпкерлердің 
де медиацияға жүгініп, дауларды 
бейбіт жолмен шешуге құлықты 
екендігін көрсетіп отыр.  Сон-
дай-ақ, саланы цифрландыру 
соттағы келеңсіздіктерді жойып, 
сот процестерінің мобильді бай-
ланыс көмегімен өтуі тараптар-
дың уақытын үнемдеуге септігін 
тигізіп отыр. Тіпті, соттағы цифр-
ландыру жұмыстары экономи-
калық тұрғыдан да өз тиімділігін 
көрсетуде. Сот қызметкерлері 
қағазбастылықтан арылса, ал, 
түрлі сылтау айтып, сот процес-
терін кейінге қалдыратын кейбір 
тараптар үшін бейнебайланыс 
жүргізу арқылы (скайп)  сотқа қа-
тысу  істердің уақытылы қаралуы-
на мүмкіндік туғызуда. Осылай-
ша, дамудың үлкен соқпағынан 
өткен сот жүйесі 27 жыл ішінде 
ел егемендігінің құндылықта-
рын, әр азаматтың құқығы мен 
бостандығын қорғайтын алып 
құрылымға айналды.  

Айгүл БОРАШЕВА,  
Маңғыстау облысы 

мамандандырылған 
ауданаралық экономикалық 

сотының судьясы

Бүгінде дауларды сотқа дейін шешу, 
бітімге келу, татуласу, медиация сынды 
ізгілікті заң тетіктері жақсы жұмыс істуде. 
Бұл жаңа құқықтық институт еліміздің 
аумағында ғана емес, халықаралық 
деңгейде де кеңінен қолданылады. 2012 
жылы Жоғарғы Сот «Қазақстан Республи-
касында медиа ция инс титутын енгізу» 
жобасы аясында Біріккен Ұлттар Ұйы-
мының 2012-2014 жылдарға арналған 
даму бағдарламасы жөнінде келісімге қол 
қойды. Бұл келісім халықтың әлсіз топтары 
үшін сот төрелігіне қолжетімділікті артты-
руға, дауларды соттан тыс реттеу мүмкін-
діктерін қарастыруға бағытталды. 

Судьялардың VII съезінде сот жүк-
темесін азайтуда билер дәстүрінің тап-
тырмас үлгі екенін, сондықтан, азамат-
тарға істі сот процесіне жеткізгеннен 
гөрі татуласу тиімділігін түсіндіру ке-
ректігін баса айтқан Елбасы: «Бұл ретте 
құқықтық-ағартушылық мәселесі маңыз-
ды болып саналады. Халықтың заңгерлік 
сауаттылығының арқасында сот дауларын 
еселеп қысқартуға болады» деген бола-
тын. Аталған миссияда соттар белсенділі-
гі, яғни, олардың тарапынан атқарылып 
жатқан шаралар жемісін беруде. Жоғарғы 
Сот төрағасы бұл тұрғыда елге үндеу 
жариялап, онда жұртшылықты екі ауыз 

сөзбен ердің тағдырын шешкен ата-баба-
ларымыздың дәстүрімен  бәтуалы бітімге  
жол іздеуге шақырды. Әрі  қатулықтан 
гөрі татулыққа  талпынудың тиімді екенін 
жан-жақты саралап берді. Сондықтан, 
билер соты дәстүрлі қазақ қоғамында қа-
лыптасқан билік институтының құқықтық 
нормаларды реттеудегі озық үлгілерін 
ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу басты мақсаты-
мыз болмақ.  

 Соңғы жылдары тиісті заңдар то-
лықтырылып, дауды баламалы түрде 
шешу тәсілдері молайтылды. Себебі, сөзге 
тоқтау қазақтың қанында бар құнды қа-
сиет. Әрі бұл қасиет олардың кез келген 
дауда билер мен ауыл ақсақалдарының 
байламына бас иіп, мәмілеге келуіне 
септігін тигізген. Мемлекет басшысының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласындағы «Өзіміздің ұлттық коды-
мызға оралуымыз керек» – деген сөзі осы 
медиациямен байланысты. Мұны айтып 
отырғанымыз, статистикалық мәлімет-
тер сотқа түсетін істердің 20 пайызы ғана 
мем лекет мүддесіне, ал, қалғанын жеке 
азаматтар арасындағы даулар құрайты-
нын көрсеткен. Сондықтан, Елбасы өзара 
бітімгершіліктің заманауи жаңғырған 
түрін ұсынып отыр. Медиацияның даула-
сушылар үшін қолайлылығы өте жоғары. 
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Мұнда тараптар өзара келісімге келіп, 
істің шешілуіне өздері атсалысады. Меди-
ацияның басты артықшылығы да осында. 
Медиацияда тараптардың теңқұқылығы 
мен құпиялылығы, медиатордың бейта-
раптығы сақталады. 

Тараптарға қолданыстағы заң та-
лаптары мен бітімгершілік рәсімдері 
жан-жақты түсіндірілуде. Нәтижесінде 
Ырғыз аудандық сотында биылғы жылы 
19 азаматтық, 8 қылмыстық іс медиа-
ция тәртібімен аяқталды.  Даулар түрлі 
бітімгершілік жолдарымен аяқталып 
отырса, қоғамға да, адамға да пайда. Та-
раптардың медиациялық келісімде талап 
арыз шеңберінен шығуға құқылары бар. 
Жоғарыда айтқанымыздай, ҚР Жоғарғы 
Сот төрағасы бүгінде медиация мәселесін 
алдыңғы қатарға шығарып отыр. Жоғарғы 
Сот төрағасының бастамасымен еліміздің 
барлық аумағында татуласу орталықтары 
құрылды. Соттарда медиатор-судьялар 
іске кірісті. 

Құқықтық саясат тұжырымдамасында 
көрсетілгендей, халықтың құқықтық сауа-
тын арттыруда заңдар нормаларын түсін-
діру БАҚ-пен тығыз байланысты қажет 
етеді. Сондықтан, медиацияның тиімділі-
гін үздіксіз насихаттау оның дамуына жаңа 
қуат береді. 

Бақытжан ЕРЛАН,
Ырғыз аудандық сотының төрағасы

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

Жақында Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің Алматы облысы бойынша 
департаментіне қарасты ЛА-155/12 түзеу мекемесінде Қазақстан Республикасы-
ның Тәуелсіздік күніне орай салтанатты жиын өтіп, онда өздерін қызметте мінсіз 
жағынан көрсете білген қызметкерлерге әскери атақтар мен марапат хаттары 
табыс етілді. Шараға қылмыстық атқару жүйесінің ардагерлері шақырылды. Де-
партамент  бастығының орынбасары, әділет полковнигі Дидар Атантаев жиынға 
қатысқандарға еліміздің Ішкі істер министрі Қ.Қасымовтың құттықтау хатын 
оқып, бір сәт үнсіздік жариялап, Желтоқсан құрбандарын еске алды. Соңынан 
патриоттық әндер шырқалып, би биленді. 

 Осы шарада Алматы облысы Талғар аудандық пробация қызметі бөлімінің 
бастығы, әділет майоры Азамат Елеусізұлы мінсіз қызметі үшін  «Қылмыстық 
атқару жүйесінің үздігі» төсбелгісімен марапатталды.  

                              А.БАКИЕВА,
Алматы облысы бойынша ҚАЖ

департаменті кадр тобының бас маманы


