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(Соңы 3-бетте)

Сәуірдің 9-ы күні түскі сағат 13.00-де ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына үндеу жариялады. 
Елді елең еткізген бұл үндеуде 2020 жылдың желтоқсанында болуы тиіс сайлау кезектен тыс биыл 9 маусымда 
өтетінін мәлімдеді. 

Айта кетуіміз керек, Президент сайлауы – ел тағдырына әсер ететін өте маңызды қадам. Әсіресе, Тәуелсіздік 
алғалы 28 жылдың ішінде біздің елімізде әзірге Президент ауысу тәжірибесі болған емес. Сондықтан, 19 наурыз күні 
Елбасы Н.Назарбаев өз өкілеттілігін тоқтататынын мәлімдеген сәтте, жалпы жұртшылықтың аң-таң күйде қалғаны 
рас. Көпшілік көкейінде «енді жағдай не болар екен?» деген алаңдаушылық, әрі Елбасына деген қимастық пайда 
болды. Алайда, Елбасы Президент өкілеттілігін Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевқа тапсырды. Бұл ҚР Консти-
туциясына сәйкес дұрыс шешім еді. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Мақсат ЖАҚАУ, саясаттанушы: 

– Бұл сайлау ешқандай да кезектен тыс емес, барлығы Конс
титуцияға сәйкес. 2020 жылы желтоқсанда болады деген сөз 
Елбасының тұсында қабылданған шешім. Президент өзгерді, 
Конституция бойынша жаңа Президент қызметіне кіріскен соң 
екі ай көлемінде сайлау мерзімін анықтауы керек. Яғни, барлығы 
өз тәртібінде өтіп жатыр.  

Президенттікке үміткерлердің арасынан кімді көргіміз 
келеді,– дегенде, өз басым бірінші ҚасымЖомарт Тоқаевты 
айтар едім. Егер ол сайлау додасына түссе, оның кандидату
расын әр қазақ қолдайды, дауыс береді деп ойлаймын. Себебі, 
меніңше әзірге Президенттікке ҚасымЖомарт Тоқаевтан 
озық, лайықты тұлға жоқ сияқты. 

Ойталқы
Әзімбай ҒАЛИ, саясаттанушы:
– Президентіміз Конституцияға сәйкес, бірақ, кезектен тыс 

сайлау өтетінін мәлімдеді. Меніңше, бұлай ету ең алдымен саяси 
тиянақтылық үшін қажет. Үндеудің маған ең бір ұнаған тұсы – 
Қ.Тоқаевтың «Сайлаудың таза, ашық, әділ өтетініне кепілдік бе
ремін» дегені. 

Ал, сайлауда қандай үміткер жеңуі тиіс дегенге келсек, ең 
алдымен ол – қазақтілді әрі ұлтжанды азамат болса. Сосын эко
номикалық геосаясат жағынан білгір болса. Мысалы, көрші мемле
кеттерде ондай болмады. Айталық, Түркіменстанда Сапармұрат 
Ниязовтың кезінде халық қатты тарықты. Енді Бердімұратов 
келді де, халық тоймаса да, бірінші өзіне алтын ескерткіш қойды. 
Өзбекстанда да жағдай мәз болмады, бес миллион өзбек Ресейде 
жұмыс істеп жүр. 

ҚР Президентінің үндеуін-
де айтылғандай маусымның 
9-ы күні елімізде кезектен 
тыс сайлау өтеді. Додаға екі-
ақ ай қалғанын ескерсек, оған 
дайындық бүгіннен баста-
луы тиіс. Осы ретте біз ҚР 
Президенті болуға кім лайық 
және оның бойында қандай 
қасиеттер болуы тиіс деген 

сұраққа жауап іздеген едік. (Соңы 3-бетте)

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ КӨКЕЙТЕСТІ

(Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте)

БАНКТЕР ЕНДІ ХАЛЫҚҚА ҚАРЫЗ 
Әрине, жағдайы жақсы адам қарыз 

құрығына ілінбесі белгілі. Айлығы 
шайлығына жетпейтіндердің көбі 
қажет қаржының тапшылығынан не-
сие алуға мәжбүр. Алған ақшаңды аз 
ғана өсімімен қайтара салсаң, әңгіме 
басқа. Өкінішке қарай, банктер бұл 
төлемді барынша көбейтудің түрлі 
амалын жасайды. Ақшаға мұқтаж 
жандардың қандай талапқа болса да 
көнуге мәжбүрлігі және қаржылық са-

уатсыздығы олар үшін оңай олжаның 
көзіне айналғандай. Бұл ретте оларға 
заңның низамдары да кедергі бола 
алмайтынға ұқсайды. 

Мәселен, несиеге қызмет көр-
сетілген деген сылтаумен борыш-
керлерден ай сайын өндіріліп келген 
комиссия сондай әрекеттердің бірі 
болып шықты. Мұны уақытында 
Ұлттық банктің өзі мәлімдеген. 
Өйткені, несиелік шот банктік шот 

ҚАЗАҚСТАНДА БАНККЕ ҚАРЫЗ ЕМЕС ЖАН КЕМДЕ-КЕМ. ЕКІНІҢ 
БІРІ, ЕГІЗДІҢ СЫҢАРЫ БҰЛ ҚЫЗМЕТТІ ТҰТЫНАТЫНЫ ШҮБӘ 
ТУДЫРМАЙДЫ. ТОЙ ЖАСАУ, ҮЙ ЖӨНДЕУ, ҮЙ ЖИҺАЗДАРЫН, ТЕ-
ЛЕФОН АЛУ – БӘРІ-БӘРІ ҮШІН БАНКТЕН ҚАРЫЗ АЛУ  ҚАЛЫПТЫ 
ЖАҒДАЙҒА АЙНАЛҒАЛЫ ҚАШАН. ШЫНЫ КЕРЕК, «КҮЛІП КІРІП, 
ЖЫЛАП ШЫҒАТЫНЫН» БІЛЕ ТҰРА, ҚАРЫЗДАН БАС ТАРТА АЛМАУ 
КӨБІМІЗДІҢ ОСАЛ ТҰСЫМЫЗ. 

теңге төлеп келген. Бұл айына ал-
пыс-жетпіс мың жалақымен отба-
сын асырап отырғандар үшін үлкен 
шығын. Сондықтан, осы мәселе 
еліміздің бас қаржы институты та-
рапынан көтеріліп, заңсыз төленген 
коммиссиялардың қайтарылу қажет-
тігі туралы шешімі борышкерлерді 
қатты қуантқан. 

болмайтындықтан одан комиссия 
алынбайды. Ал, қаншама жан осы 
талап бойынша артық ақша салуға 
мәжбүр болды. Мәселен, 3-4 мил-
лион теңге несие алғандар ай сайын 
тек осы комиссия үшін 12-13 мың 

«ҚАЛАМ СЫЙЛАҒАНДАР ДА 
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 

ЖАСАДЫМ ДЕП ЖҮР»

ЕЛ ТАҒДЫРЫН ШЕШУГЕ 

ЕКІ АЙ ҚАЛДЫ 

ПРЕЗИДЕНТТІККЕ ҮМІТКЕРЛЕР АРАСЫНАН КІМДЕРДІ КӨРГІҢІЗ КЕЛЕДІ?

Бибігүл ИМАНҒАЗИНА, «БИБІ–АНА» қайырымдылық 
қорының президенті, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері 

Бибі – Ана есімімен барша Алаш жұртына 
танылған белгілі жазушы, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, «Құрмет» орденінің иегері, 
Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының 
лауреаты, «БИБІ–АНА» қайырымдылық қо-
рынының президенті Бибігүл Иманғазинаның 
бүгінге дейінгі атқарған елеулі жұмыстары мен 
оның нәтижелері қоғамның биік бағасын алып 
үлгерді. Осы орайда, Бибігүл Иманғазинамен 
сұхбаттасудың сәті туып, бірқатар мәселелерге 
орай көзқарасын білген едік.

6-бет

ТІЛІНЕН АЙЫРЫЛҒАН ҰЛТТЫҢ 
ЕРТЕҢІ ЖОҚ

5-бет

8-бет

ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕКТІҢ 
КӨЛЕМІ ӨЗГЕРДІ

4-бет

«КӘСІПКЕРЛЕРДІ ЖӨНСІЗ 
ТЕКСЕРУГЕ ЖОЛ  БЕРІЛМЕЙДІ»

Тұрысбек МЫЯТБЕКОВ, Алматы қаласы Жетісу 
аудандық №2 сотының төрағасы:

«АҚТАУ ҮКІМІН 
ӨЗІНЕ СЕНЕТІН, 
КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІ 
ЖОҒАРЫ 
СУДЬЯЛАР 
ҒАНА 
ШЫҒАРАДЫ»
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100 НАҚТЫ ҚАДАМ

ҚҰҚЫҚ

БІЛГЕН ЖӨН

Шара

Тіркелмеген қаруын тапсырғандар 
жауапкершіліктен босатылады

Қоғамдық қауіпсіздікті қамта-
масыз ету, атыс қаруы мен жа-
рылғыш заттарды қолдана оты-
рып жасалатын қылмыстар мен 
құқық бұзушылықтардың алдын 
алу мақсатында 2019 жылғы 
10 сәуірден бастап республи-
ка аумағында халықтан заң-
сыз сақтау лы атыс қаруын, оқ-
дәрілер мен жарылғыш заттарды 
сатып алу бойынша кезекті акция 
өткізіледі.

Бұл іс-шара Қазақстан Рес-

пуб ликасы Ішкі істер министрінің 
2015 жылғы 27 наурыздағы 
№266 бұйрығымен бекітілген 
«Заң сыз сақталған атыс қаруын, 
оқ-дәрі ні және жарылғыш заттар-
ды аза мат тардың ерікті түрде 
өтемді тап сыруы» қағидаларына 
сәйкес жүр гізіледі.

Қару-жарақ заттарын ерікті 
түрде тапсырғаны үшін респу-
бликалық бюджеттен қарудың 
әр бірлігіне, оның техникалық 
жай-күйіне байланысты сомасы 

оннан жүзге дейінгі айлық есептік 
көрсеткіш көлемінде төлем жасау 
көзделген.

Осы мақсатта республика 
бюд жетінен Батыс Қазақстан об-
лы сына 3 миллионнан аса теңге 
бөлін генін еске сала кетейік.

Атыс қаруы, оқ-дәрілерді және 
жарылғыш заттарды қабылдау 
Батыс Қазақстан облысы Поли-
ция департаментінің әрбір ау-
мақтық полиция органдарында 
жүргізіледі.

Батыс Қазақстан облысы По-
лиция департаментінің қызмет-
керлері жарақат алудың алдын 
алу мақсатында табылған жа-

рылғыш материалдармен және 
оқ-дәрілермен ешқандай іс-әре-
кет жасамауды, ешбір жағдайда 
оларды тасымалдауға әрекет 
жасамауды, тек полицияның кез 
келген бөлімшесіне 102 не 112 
телефон нөмірлеріне хабарласу-
ды сұрайды.

Тіркелмеген атыс қаруын, 
оқ-дәрілерді және жарылғыш 
зат тарды ерікті түрде тапсыр ған 
адам дар қылмыстық және әкім-
шілік жауапкершілікке тартылу-
дан босатылады.

БҚО ПД баспасөз қызметі

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Мен-
шік құқығын қорғауды күшейту, төрелік, 
сот жүктемесін оңтайландыру және қыл-
мыстық заңнаманы одан әрі ізгілендіру 
мәселелері» бойынша жаңа заңға қол 
қойып,  бұл құжаттың биылғы 3 ақпанда 
күшіне енгені белгілі.

Заң Елбасының «100 нақты қадам – бар-
шаға арналған қазіргі заманғы мемлекет» Ұлт 
жоспары мен Қазақстан халқына арнаған жыл 
сайынғы Жолдауларынан туындайтын мін-
деттерді іске асыруға бағытталған. Заң шең-
берінде 42 заңнамалық актіге, оның ішінде 
11 кодекске түзетулер енгізу көзделген. Атап 
айтқанда, меншік құқығы, арбитраж институ-
ты, сот жүктемесін оңтайландыру мен эконо-
микалық қылмыстарды ізгілендіруге қатысты 
түзетулер қарастырылған.

Түзетулердің бірінші тобы меншік құқы
ғын қорғауды күшейтуге бағытталған. Мәсе-
лен, банктік қарыз шарттары бойынша тарап-
тардың мүліктік құқықтарының қорғалуын 
қамтамасыз етудің тиімді жолдары көрсетіл-
ген. Сондайақ, азаматтарды әлеуметтік 
қорғау жағы да назардан тыс қалмаған. Енді 
заң бойынша қарыз алушы – борышкердің 
банктік шотынан берешегін өндіріп аларда 
оның шотында күнкөріс деңгейінің ең төменгі 
бөлігі көлемінде сома қалдырылады. 

Ал, өзгерістердің екінші тобында «Төрелік 
туралы» заңды қолдану тәжірибесінде бар 
проблемаларды шешуге, үшінші тобында сот 
жүктемесін оңтайландыруға, төртінші тобын-

да экономикалық және салықтық қылмыстық 
құқық бұзушылықтарды ізгілендіруге бай-
ланысты тұжырымдар нақтыланып, басқа да 
түзетулер жалғасын тапқан. 

Бұрын соттар қараған азаматтық істердің 
бір бөлігі енді нотариустарға берілді. Мен-
шік құқығын қорғау жөніндегі заң азамат-
тыққұқықтық даулардың кейбір түрін енді 
нотариустар қарастыратынын көздейді. Бұл 
– берешекті өндіріп алу бойынша даусыз 
талаптар. Мысалы, еңбекақыны өндіріп алу 
туралы, коммуналдық қызметтер бойынша 
берешектерді өндіру туралы және нотариус 
куәландырған мәмілеге негізделген міндет-
темелер бойынша берешектерді өндіріп алу 
туралы талаптар және басқалар. Бұл шара 
сот арқылы шешілуіне даулы негіздер жоқ 
болғандықтан, тараптарды әуресарсаңға сал-
мау үшін қолға алынып отыр. Сонымен қатар, 
балаларды асырауға алимент өндіріп алу, 
медиатив келісімдерді орындау туралы және 
басқа да даусыз құжаттардан туындайтын 
азаматтық істердің 10 санаты сотта жеңіл-
детілген іс жүргізу нысанында қаралып, онда 
қарау және шешім шығару мерзімі үш күнмен 
шектеледі.  

Бұйрық арқылы іс жүргізудің 18 талабы-
ның 9ы нотариатқа берілді. Ал, оңайлатылған 
тәртіппен іс жүргізудің 12 санатының 10ы 
бұйрықтық іс жүргізуге көшті.

Сондайақ, сот орындаушыларының әре-
кетіне берілетін 18 санкцияның ішінен сотқа 
екеуі ғана қалдырылды (күштеп әкелу және 
елден тыс шығуға тыйым салу). 

Банк шоттарына тыйым салуды санкция-
лау және банк құпиясын құрайтын ақпаратты 
талап ету прокуратураның өкілеттігіне беріл-
ді. Тиісті өзгерістер Азаматтық процестік 
кодекске және «Нотариат туралы» заңға мен-
шік құқығын қорғауды күшейту, төрелік, сот 
жүктемесін оңтайландыру және қылмыстық 
заңнаманы одан әрі ізгілендіру мәселелері 
заңда жанжақты енгізілген.

 
Дархан КЕНТБАЕВ, 

Қармақшы аудандық сотының 
төрағасы     

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ 

Азаматтар мен заңды тұлғалардың 
азаматтық құқықтары мен мiндеттерiн 
белгiлеуге, өзгертуге немесе тоқтатуға 
бағытталған әрекеттерi мәмiле деп 
танылады. Айта кетерлігі, азаматтық 
құқықтық қатынаста мәмiлелер негізгі 
маңызға ие болып табылады.

Қазіргі таңда сот тәжірибесінде 
дау лардың басым көпшілігі келісім 
шарттардан туындайтыны баршаға 
мәлім. Аталған даулардың туындауы-
на келісім шарт тараптарының өз мін-
деттерін тиісінше орындамауы немесе 
жасалған мәміленің шарттарын қате 
түсінуі себеп болады.

Бірақ,  кез  келген жаңылысу 
мәмi ленің жарамсыздығына әкеліп 
соқпайды. Себебі, мәмілелерді жа-
рамсыз деп тану және олардың жа-
рамсыздығының салдарларын қол-
дану туралы істерді қарауға кірісе 
отырып, соттар сотқа жүгініп оты-
рған талап қоюшы қойған талап-

ТҰРҒЫН ҮЙ ДАУЛАРЫНА ДА 
МЕДИАЦИЯ ҚОЛДАНЫЛУДА

Жеке және (немесе) заңды тұлғалар қатысатын азаматтық, еңбек, отбасылық және өзге 
де құқықтық қатынастардан туындайтын даулар медиацияның қолданылу саласы болып 
саналады.

Адам өміріндегі ең құнды қажеттіліктердің бірі тұрғын үй құқығы және оған мемлекеттің 
кепілдік беруі маңызды орын алады. Сондықтан, тұрғын үй дауларын дұрыс әрі дер кезiнде 
қарап және шешу заңдылықты нығайтуға, құқықбұзушылықтардың алдын алуға ықпал етіп, 
азаматтардың бұзылған құқықтары мен бостандықтарын, мүдделерін заңды негізде қорғауды 
қамтамасыз етеді. 

Жақында осы мәселеге қатысты халықты ақпараттандыру мақсатында Балқаш қалалық со-
тында «Тұрғын үй қарымқатынастары даулары бойынша медиацияны қолдану» тақырыбында 
дөңгелек үстел өткізілді. Аталған шараға азаматтық істерді қарайтын судьялар Шынар Ахмето-
ва, Нургуль Берликешева, Гульмира Жакупова, Арайлым Калиева, сонымен қатар Балқаш қала-
сы В.И.Дергунов атындағы заң кеңесінің өкілі – адвокат Нұрсұлу Жасымбекова, «Медиация ны 
дамыту орталығы» республикалық қоғамдық ұйымы өкілдігінің кәсіби медиаторы Мақсат 
Искаков, сонымен бірге жергілікті БАҚ өкілдері қатысты. 

Тұрғын үй құқықтық қатынастарынан туындаған даулар бойынша істерді қарау барысында 
Балқаш қалалық соты судьяларымен де медиация рәсімдері кеңінен қолданылуда. 2019 жылдың 
I тоқсанында тұрғын үй дауы бойынша қалалық сотқа барлығы 35 іс түсіп, оның 23і медиаци-
яны қолдану арқылы аяқталған.

Адвокат қорғаушы немесе өкiл ретiнде әрекет ете отырып, Қазақстан Республикасының 
«Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» заңға сәйкес, татуластыру рәсімдерін жүргі-
зеді. Адвокаттың іс бойынша көмек сұрап, өтініш жасаған тұлғаның жағдайын нашарлататын 
құқықтық ұстанымда болуына, өз өкiлеттiгiн өзі мүдделерiн қорғайтын немесе бiлдiретiн тұл
ғаға нұқсан келтiріп пайдалануына тыйым салынады. 

Жалпы, Қазақстан Республикасының экономика және әлеуметтік даму саласындағы мемле-
кеттік саясатының негізгі қағидалары азаматтарды сапалы және лайықты өмірмен қамтамасыз 
ету болып табылады. Сондықтан, қабылданып жатқан құжаттар мен атқарылған жұмыс тардың 
барлығы осы мақсатқа жетуге бағытталған.

Камила БЕКИШЕВА,
Балқаш қалалық сотының судьясы

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ

Құқық қорғау органдары қызмет-
керлері қайырымды іс ретінде қан 
тап сырып отыруды өздерінің дағды-
сына, азаматтық парыздарының бірі
не айналдырған десек қателеспейміз. 
Осындай сауабы мол, пайдасы зор 
ісшара Шығыс Қазақстан облысы 
бойынша Қылмыстықатқару жүйе
сі департаментінің бастығы, әділет 
полковнигі Ерсайын Нуртазиновтың 
бастамасымен ұйымдастырылды. 
Соған сәйкес, ШҚО бойынша Қыл-
мыстықатқару жүйесі департамен
ті қызметкерлері арасында «Мен – 
донор мын» деп аталатын қан тапсыру 
акциясы өтті. 

Департамент бастығы Ерсайын 
Мухамедиярұлы «Қан тапсыру бір 
жағынан өзгелерге көмек, ал, екінші 
жағынан ол адам денсаулығына жақсы 
әсер етеді. Сол себепті, департамент 
және пробация қызметкерлері ғана 
емес, ШҚО бойынша барлық түзеу 
мекемелерінің қызметкерлері осы 
игі акцияны ары қарай ерікті түрде 
жалғас тырса, нұр үстіне нұр болар 
еді және осындай қайырымды ісшара 
жылына екіүш мәрте ұйымдасты-
рылып отыру керек», – деп шараның 
маңызына тоқталып, басқа да мекеме-
лерге нұс қау берді.

Өзгелерге үлгі болып табыла-
тын аталмыш игілікті шарада ШҚО 
бойын ша Қылмыстықатқару жүйесі 
депар таменті және пробация қыз-

ЖАҢЫЛЫСУ МӘМIЛЕНІ 
ЖАРАМСЫЗ ЕТПЕЙДІ

А.БАЙМАХАН,
Орал қаласы №2 сотының судьясы 

АКЦИЯ

ЖАҚСЫ ІС ЖАЛҒАСЫН ТАБАДЫ

меткерлерінің арасынан басаяғы 
50ден астам қызметкер ерікті түр-
де қан тап сырды. Осылайша, олар 
жоғары жауапкершілік көрсетіп, 
азаматтық борышын абыроймен 
орындады. 

– Облыстық қан тапсыру орталы
ғымен осындай қайырымдылық ак-
циялар жалғасады. Бұл өз кезегінде 
біздің қызметкерлеріміздің денсау-
лығына оң әсерін тигізеді және қажет 
адамдар үшін үлкен көмек болады, 
– деп атап өтті шара жайлы департа-
мент бастығының орынбасары Қанат 
Зиянов.

Айта кетерлігі, қан тапсыратын 
еріктілердің денсаулықтары мұқият 
тексеріледі. Бірақ, бұл сала қызмет-
керлерінен Отанына адал қызмет 
етумен қатар, денсаулықтың мықты 
болуы да талап етіледі. Сол себептен, 
қызметкерлер үлкен сеніммен және 
абыроймен науқастарға көмек қолын 
созуға ат салысты. Сондықтан, қан 
тапсыру салауатты өмір сүру салты-
ның, мейірімділік пен қайырымдылық 
танытудың белгісі болып саналады. 

Г.СЕРІКБЕКОВА,
ШҚО бойынша ҚАЖД

тану туралы талап арызы қанағаттан-
дырусыз қалдырылды.

Сыйға тарту шарты бойынша бiр 
тарап (сыйға тартушы) басқа тараптың 
(сыйды алушының) меншiгiне затты 
не өзiне немесе үшiншi тұлғаға мүлiк-
тiк құқықты (талапты) тегiн бередi 
немесе беруге мiндеттенедi не оны 
үшiн шi тұлғаның алдындағы мүлiктiк 
мiндеттен босатады немесе босатуға 
мiндеттенедi.

Істің мәнжайына сай,  талап 
қою шылар өз немересіне (кәмелетке 
толмаған), яғни, қызының қызы-
на жер учаскесін сыйға тартқан. 
Келісім шарт талап қоюшылар мен 
олардың қызы Еркінгүлдің (неме-
ресінің заңды өкілі ретінде) арасын-
да жасалған.

Бірақ, талап қоюшылардың уәж-
дері бойынша, олар жер учаскесін 
сыйға емес, 500 000 теңгеге сатуды 
көздеген. Шартқа қол қою кезінде 

тың нысанасы мен негізін, iс үшiн 
маңызы бар қандай мәнжайлардың 
анықталғанын және қандай мәнжай-
лар анықталмағанын, тараптардың 
құқықтық қатынастары қандай екенін 
айқындауға және осыған байланысты 
даулы құқықтық қатынас реттелетін 
материалдық нормаларды қолдануға 
және осы нормалардың негізінде та-
лапты шешуге тиіс.  

Аталған мәселені толығырақ тар
қату мақсатында нақты орын алған 
сот актісіне тоқтала кеткен жөн бо-
лар.

2018 жылдың қараша айындағы 
сот шешімімен талап қоюшылар Нар-
тай және Балтагүлдің жауапкерлер 
Еркінгүл мен Ғалиға (кейіпкерлер
дің атыжөндері өзгертіліп алынды) 
қатыс ты 2016 жылы ақпан айындағы 
сыйға тарту шартын жарамсыз деп 

жа уапкер Еркінгүл әдейі жаңылысты-
рып, сыйға тарту шартын жасаған.

Сот отырысында жауапкер Еркін-
гүл талап арызды мойындап, қанағат-
тандыруды сұрады.

Істі қарау барысында анықталған-
дай, кәмелетке толмаған сыйға алушы 
мәміле жасасу кезінде анасымен, яғни, 
талап қоюшылардың қызымен бірге 
тұрған. Алайда, кейіннен сот шешімі 
бойынша баланың тұрғылықты ме-
кенжайы анасының оған қол жұм
сауына байланысты, әкесімен тұраты-
ны анық талған.

Сонымен қатар, сыйға тартылған 
жер учаскесін жауапкер Еркінгүл іс 
жүзінде қолданып, тұрғын үй құрылы-
сын бастағаны анықталды. Тиісінше, 
жауапкердің берген талап арызды 
мойындауы сотпен қабылданбады. 
Себебі, ол жағдай кәме летке толмаған 

баланың құқықтары мен заңды мүдде-
лерін бұзуға әкеліп соғады.

Сондайақ, сот отырысында жа
уап кер Ғали (сыйға алушының әкесі) 
талап қоюшылардың жасын және 
жауап кер Еркінгүлмен арасында неке 
бұзылғанын ескере отырып, жер 
учаскесі үшін 500 000 теңге беруге 
келісті. Бірақ, талап қоюшылар ол 
ұсы нысты қабыл алмай, жер учаскесін 
қайтарып беруді сұрады.

Тиісінше, талап қоюшылар дың 
сыйға тарту емес, сатып алусату 
шар тын жасағысы келгені өз дәлелін 
тап пады.

Қорыта айтқанда, азаматтар өз 
құқықтарын мәміле жасасып қол-
дану барысында, келісім шартты 
толықтай зерттеп, мәнжайды жан
жақты саралауы қажет. Өйткені, 
аталған жайттар бұзылған құқықтар-
ды қалпына келтіру кезінде сотта 
негізге алынады.

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

ТҮЗЕТУЛЕР МЕНШІК 
ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУҒА

БАҒЫТТАЛҒАН



3№27 (3152) 12 сәуір 2019
zangazet@mail.ru

Мақсат ЖАҚАУ, саясаттанушы: Әзімбай ҒАЛИ, саясаттанушы:

Сауалнаманы әзірлеген М.ӘБСАТТАР, «Заң газеті»

(С
оң

ы
. Б

ас
ы

 1
-б

ет
т

е)

Елбасымыз ол кісіні тектен-тек тағайындап кеткен 
жоқ қой. Ол кісі әбден саясат алаңында шыңдалған, мем-
лекеттік қызметте тәжірибесі өте мол азамат. Білімі де 
жеткілікті. Кешегі өткен кездесулерде көрдіңіздер, ағыл-
шын тілінде келіссөздер жүргізді. Тек ағылшын, орыс тілі 
ғана емес, әлемнің бірнеше тілін біледі. Өзі кезінде елшілік 
қызмет атқарған, дипломатиясы да мықты. Міне, осы 
себептен және Аманат жүгін арқалай алатын, аманатқа 
қиянат жасамайтын адам болған соң да Елбасымыз оған 
ел тізгінін сеніп тапсырды. 

Әрине, сайлау тартысты әрі әділ өтуі тиіс. Ол үшін 

Мұны өз елдеріндегі жағдайдың жақсылығынан дей аламыз ба?!  Тәжікстанда да бірінің артынан бірі 
екі басшы болды, бірақ, жағдай оңалмай тұр әлі. Халқының тұрмысы өте төмен. 

Осы Орта Азия елдерімен салыстырғанда, бізде жағдай шүкір дерліктей. Енді бізге тіл мәселесіндегі 
біршама кемшіліктерді жоятын Президент керек. Әйтпесе, қазір қазақ тіліне деген сұраныс өте төмен. 
Әсіресе, жоғарыда отырған шенеуніктер арасында. Қазір 91 пайыз қазақ баласы қазақ мектебінде оқиды. 
Бірақ, бұл – қарапайым халықтың таңдауы. Ал, мемлекет тарапынан ондай емес, яғни, элита қазақша 
сөйлемейді. Бұл мемлекетшілдікке жатпайды. Экономиканы алсақ, Н.Назарбаев сәтті модернизация жа-
сап, нарықтық қоғам орнатты. Енді алда жаңадан сайланатын Президент саяси реформа жасайды деген 
үмітіміз бар. 

Сайлау легитимді болуы үшін тартысты өтуі керек. Сондықтан, алдағы сайлауда лайықты үміткер, 
ол Қ.Тоқаев болғанның өзінде, бірінші емес, екінші турда жеңгені жақсы. Президент сайлауы туралы заңды 
либералдап, қашып жүрген оппозиционерлерге келіп, сайлауға қатысып, жеңілуге құқық беру керек. Өйткені, 

Ойталқы

(Соңы. Басы 1-бетте)

қазір Тоқаевтың жұлдызы жоғары боп тұр. Сол себепті, ұтатын жағдайда оңтайлы, саяси тартыста жеңіске жеткені жөн. Екінші 
турда әрі аса көп басымдықпен емес. Демократияға сәйкес әрекет жасауымыз керек.

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ҚОҒАМ

БАНКТЕР 
ЕНДІ ХАЛЫҚҚА 

ҚАРЫЗ

ПРЕЗИДЕНТТІККЕ ҮМІТКЕРЛЕР АРАСЫНАН КІМДЕРДІ КӨРГІҢІЗ КЕЛЕДІ?

біздің әрқайсысымыз белсенділік танытып, дауыс беруіміз керек. Әйтпесе, қоғамда «менің 
дауысым не шешеді дейсің?» деген кертартпа көзқарас бар. Бұл – біздің мемлекетіміз, 
біз оның құраушысымыз. Сондықтан, осындай саяси кезеңдерде әрбіріміздің дауысымыз 
маңызды. Сайлауға қатысайық, ел тағдырын шешуге ат салысайық. Болмаса, үйде жа-
тып алып, «сайлау әділетсіз өтті» деп, тоғышарлық танытпай-ақ қояйық.

Алайда, бұл шара оңайлықпен жүзеге аспаған еді. Уысқа түскен қаржыдан 
айырылуды қаламады ма, әлде әрекеттерінің заңсыздығын бүркемелегісі келді 
ме, банктер мәселенің шешімін сотқа тіреп қойды. Яғни, банк өз қызметі үшін 
алынған комиссияны соттың заңсыз деп табуы қажеттігін алға тартты. Борыш-
керлер бұл қосымша әурешілік болса да, оған көнді. Осылайша, соттар үшін 
азаматтық істердің жаңа категориясы пайда болған еді. Олар заңсыз алынған 
комиссия бойынша түскен шағымдарды қарап, денін борышкерлердің пайдасы-
на шешіп келді. Алайда, бұл шара биылғы 19 наурызда тоқтатылыпты. Мұны 
банктерге заңсыз төлеген ақшаларын алып үлгермегендер ашық күнде түскен 
найзағайдай қабылдады. Осы сәттен бастап олар үшін сергелдең басталды. 
Банктегілер «сотқа барыңдар» десе, қазылар банкке сілтейді. Ал, осы борыш-
керлердің құқын қорғап жүрген заң өкілдері барлық кінәні Жоғарғы Сотқа 
артып отыр. 

Осы сейсенбіде солардың бір тобы Елордада арнайы баспасөз мәслихатын 
өткізіп, мәлімдеме жасады. Өзін осы бас шаһардағы «Медиация және құқық 
орталығы» ЖШС директорымын деп таныстырған заңгер Ілияс Омаровтың 
айтуынша, банктерден заңсыз комиссия өндіру шарасының басталғанына жеті 
жыл болған. Жалпы, Азаматтық процестік кодексте айқындалған талап бо
йынша, қаржы ұйымдары келісімшарт мерзімі аяқталғанмен, өздерінің заңсыз 
әрекеттері үшін жауап беруі керек. Борышкерлер осы кезден бастап үш жылға 
дейін сотқа жүгініп, өздерінің банкке төлеген артық ақшасын даулай алады. 
Бірақ, солай бола тұра судьялар қауымдастығының бүгінгі таңдағы ұстанымы 
түсініксіз болып отыр. Олар Жоғарғы Соттың Азаматтық істер жөніндегі алқа 
төрағасының ауызша берілген тапсырмасы бойынша азаматтардың аталмыш 
мәселеге орай арыздарын қабылдауды тоқтатқан. Ал, бұған дейін тіркелген 
істерді қарауды төрт айға дейін кейінге қалдырып жатыр. Бұл ешқандай да заң 
нормасына сәйкес емес. Бұл мәселені банктер өздері шешіп, сот тіпті болмаған-
да медиация арқылы реттеуі керек еді. Жиында сөз алған тағы бір заңгердің 
пікірінше, борышкерлер талабын бітімгерлікпен қанағаттандыру өте тиімді 
болмақ. Өйткені, «Медиация туралы» заңда бұл шараның құқықтық тетіктері 
толықтай жасалған. Осындай мәселе көтерген олар Мемлекет басшысына, 
Үкіметке және құзырлы ұйымдарға борышкерлер атынан петиция жолдамақшы. 
Онда әділ заң болуы, банкке ақысы кеткен азаматтар құқының  заңға сәйкес 
қорғалуы талап етілмек. 

Кейбір банктер бұл мәселе бойынша өзара мәмілеге келуге дайын да секілді. 
Баспасөз конференциясына қатысқан «Альфа банк» өкілінің айтуынша, бұл 
ұйым бірден сотқа дейін мәмілеге келу шарасына дайындығын білдіріп, келісім 
жасасқан. 2018 жылдан бастап борышкерлердің  артық жасаған төлемін өтеуге 
кіріскен банк бүгінде 800ге жуық сот шешімін орындапты. Соңғы жағдайларға 
байланысты соттар  талапкерлер өтінішін қарауды тоқтатқаннан бері бұл үрдіс 
аяқсыз қалған. Негізінде соттардың мұндай санаттардағы істерді қарау тәжіри-
бесі Ұлттық банктің арнайы хатынан кейін 2012 жылы басталған. Осыны айтқан 
банк өкілі алда әлі де болса қалыптасқан тәжірибе өз жалғасын тапса деген 
тілегін білдірді. 

Жиында сөз алған тағы бір заңгер соттардың бұл шарадан бас тартуын   
олардың жүктемесінің тым көптігімен, бірқатар дауласуға жатпайтын істер 
бойынша шешім шығару құзырлы ұйымдардың өз билігіне берілгендігімен 
байланыстырып, фемида өкілдерін ақтауға тырысты. Ол бұл ретте қазіргі таңда 
судьялар санының аздығын, мұндай істерді қарау үшін штаттық бірлікті көбей-
ту, қосымша сот ғимараттары салынуы қажеттігін ортаға салды. Сөзінің соңын 
«Бұл олардың мүмкіндігінен тыс шаруа. Сондықтан, банктер бұл проблеманы 
өздері шешуі керек» деп түйді. 

  Жиында айтылған әңгімеден түйгеніміз, бұл банктердің өз ықтиярымен 
шешілетін, одан ешқандай заң талабы бұзылмайтын мәселе. Мұны банктегілер 
де жақсы біледі. Бірақ, солай етуге құлқы жоқ. Оның сыры  жоғарыда айтқаны-
мыздай, қолдағы ақшадан айырылмаудың ғана қамы секілді. 

 
А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,

«Заң газеті»

Баршамыз ҚасымЖомарт Кемел
ұлының мықты мемлекет қайраткері, 
жақсы дипломат екенін бұрыннан 
білеміз. Бірақ, оның халықаралық сая-
саттағы орны жайлы өзгелердің пікіріне 
де ден қойғанымыз жөн. Дәл сол тұста, 
яғни, Қ.Тоқаев ҚР Президенті міндетіне 
кіріскен шақта БҰҰ Бас хатшысының 
бұрынғы орынбасары Сергей Орджо-
никидзе РИА Новости агенттігіне: «Бұл 
кісі менің орныма БҰҰ Бас хатшы-
сының орынбасары болған еді. Білімі 
терең, өте сауатты жан. Кезінде Кеңес 
Одағының Қытайдағы елшілігінде қыз-
мет етті. Ағылшын тілін де, қытай тілін 
де жетік меңгерген. Мәскеу Мемлекет-
тік халықаралық қатынастар институ-
тын бітірген. Елшілікте қытай тілін ең 
жақсы білетін адам сол еді. Егер Тоқаев 
Президент болса, елдің бағы жанғаны», 
– деген пікір білдірген болатын. 

Айтса айтқандай, Қ.Тоқаев Пре-
зидент лауазымына кіріскен соң, ең 
алғашқы сапарын қасиетті өңір – 
Түркістаннан бастады. Зиялы қауым 
өкілдерімен, еңбек ұжымдарымен, 
бизнес өкілдерімен, инвесторлармен, 
халықаралық тұлғалармен кездесіп, 
халықтың халахуалын біршама зерт-
теді. Сондайақ, ел өміріндегі маңызды 
деген бірқатар мәселелерге өзіндік 
көзқарасын ашық білдірді. Әсіресе, 
Мемлекет басшысының өңір әкім-
дерінің қатысуымен өткен кеңесте білім 
беру жүйесінің үштілділік бағдарла-
масын іске асыру мәселесіне қатысты 
айтқан пікірі ел көңілінен шықты.  
«Біріншіден, қазақ тілі болуға тиіс, 
орыс тілі болуға тиіс. Бұлардың бала-
ларымыз үшін маңызы зор. Тек содан 
кейін ғана ағылшын тілін оқыту керек», 
– деді Қазақстан Президенті. 

Сонымен қатар, Президент Қа-
сымЖомарт Тоқаевтың әкімдерге 
халықпен өзара ық палдастықтың 
жаңа форматын дамытып, әлеуметтік 
желілерде белсенді болуды тапсырғаны 
да ерекше шешім болғандай. Жалпы, 
Президент лауазымына кіріскен қысқа 
мерзімнің өзінде Қ.Тоқаев осындай 
шешімдері арқылы мемлекет басшысы 
ретінде жауапкершілігін терең сезіне 
білетіндігін аңғартты. 

Осы жолғы үндеуін де Прези-
дент еліміздің Конституциясына сәй-
кес екенін, мұндай тоқтамға келмес 
бұрын Тұңғыш Президент Нұрсұл-
тан Назарбаев пен және Парламенттің 
қос палата спикерлерімен, Премьер
министр мен кеңескенін атап өтті. Және 
де ол осы тұста еліміз Тәуелсіздік 
ал ғаннан бастап Елбасы қыруар еңбек 
ет кенін, соның арқасында елімізде 
тұрақты экономикалық саясат жүр-
гізіліп, бүгінде Қазақстан ықпалды әрі 
беделді мемлекетке айналғанына біраз 
тоқталды. Енді алда да Қазақстанның 
Елбасы қалыптастырған жолмен жүру 
керектігін және Тәуелсіздігіміздің ең 
жоғары құндылығы – халқымыздың 
біртұтастығын сақтау керектігін алға 
тартты. 

Кезектен тыс Президент сайлауын 
өткізудің себебін ҚР Президенті: «Елде-
гі қоғамдықсаяси келісімді қам тамасыз 
етіп, алға басу үшін, әлеуметтікэконо-
микалық мақсатміндеттерді лайықты 
жүзеге асыру үшін бізге айқындық 
қажет. Оның үстіне, әлемдегі ахуал 
бұлыңғыр болып тұр. Бұл Отанымыз
дың қауіпсіздігіне сынқатер әкелуі 
мүмкін. Ішкі және сыртқы саясаттағы 
сабақтастық пен тұрақтылықты сақтап, 
Елбасы ұсынған әлеуметтік бағдарла-

КӨКЕЙТЕСТІ

ЕЛ ТАҒДЫРЫН ШЕШУГЕ 
ЕКІ АЙ    ҚАЛДЫ

маларды ойдағыдай сәтті әрі тиімді іске 
асыруымыз керек», – деп түсіндірді.  

 Жалпы, кезектен тыс сайлау жайлы 
әлемдік тәжірибелерге шолу жасай-
тын болсақ, бірқатар демократиялық 
елдерде мұндай түсінік саяси термино-
логияда мүлдем қолданылмаса керек. 
Мәселен, АҚШта президент өз өкілет-
тігінен мерзімінен бұрын бас тартатын 
болса немесе әлдебір саяси тартыстар 
салдарынан өкілетті қызметін тоқтатуға 
мәжбүр болса, белгіленген президент-
тік мерзім аяқталғанға дейін барлық 
мемлекеттік құзырлы жауапкершілік 

зор міндеттер тұр. Мен халқымызға, 
яғни, Сіздерге сенемін. Қадірлі Отан-
дастар! «Алтау ала болса, ауыздағы 
кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі 
келеді», – деп аяқтады. Ендеше, сай-
лау сая си тұрақтылыққа бастасын деп 
тілейік.

Мәриям ӘБСАТТАР
«Заң газеті»

вицепрезидентке жүктеледі. Ал, пар-
ламенттікдемократиялы Жапонияда 
үкіметтің отставкаға кетуі – кезектен 
тыс парламент сайлауын өткізуге себеп 
бола алмайды. Керісінше, парламент 
сайлаған жаңа Премьерминистр жаңа 
кабинетті жасақтайды екен.

Алайда, Қазақстанның саяси құры
лымы да, жүйесі де мүлдем бөлек. Бізде 
Президент өз өкілеттігінен мерзімінен 

(Соңы. Басы 1-бетте)

бұрын бас тартса, оның орнына Сенат 
төрағасы уақытша ел тізгінін қабыл-
дайды. Содан соң екі ай ішінде алдағы 
сайлау күнін белгілеуі тиіс. Яғни, бар-
лығы Конституцияға сәйкес. Және Пре-
зидент те демократиялық мемлекеттің 
сипатына сай, халықтың таңдауымен 
сайланады. 

ҚР Президенті ҚасымЖомарт 
Тоқаев Қазақстан халқына жариялаған 
үн деуінің соңын «Мен, Мемлекет бас-
шысы ретінде, сайлаудың таза, ашық 
әрі әділ өтуіне кепілдік беремін! Бұл 
– менің берік ұстанымым! Алдымызда 
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Мұхтар АЛТЫНБАЕВ, қоғам қайраткері, «Қарулы Күштер 
ардагерлері» РҚБ Орталық кеңесінің төрағасы:

– Кезектен тыс Президент сайла-
уын өткізу дер кезінде қабылданған, 
дұрыс шешім. Өйткені, бүгінгідей 
әлемде күн сайын жаңа мәселелер 
туындап отырған кезде мемлекет-
тің қауіпсіздігін, елдің тұтастығын 
қамтамасыз етуде тұрақтылықтың 
маңызы зор. Экономикамызды дамы-
тып, халықтың әл-ауқатын көте-
рудің әлеуетті мүмкіндігі – шетел 
инвестициясын тарту үшін де біздің 
елімізде заңдар үстемдігіне негізделген зайырлы қоғам 
орнығуы керек. Халық қалауымен сайланған Президент 
осы құндылықтардың кепілі. Сонымен қатар, Тұңғыш 
Президент алға қойған міндеттерді орындау  қажеттігі 
де өткір тұр. Себебі, олардың бәрі еліміздің азаматтары 
үшін тағдыршешті мәселелер. Сондықтан, Президент 
сайлауын ұзаққа созбай өткізу қажет. Респуб ликалық 
«Ардагерлер кеңесінде» осы мәселені талқылап, біз оған 
бір кісідей қатысамыз деген мәмілеге келдік. Жаңа Пре-
зидентке артылатын үміт көп. Оның алдында халқымы-
здың өмір сапасын жаңа деңгейге шығару, елімізді әлемнің 
озық мемлекеттерінің қатарына қосу міндеттері тұр. 
Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев салған 
сара жолмен еліміздің мәртебесін асқақтатып, әлемдік 
қауымдастықтағы орнын айшықтай түсуге қабілетті 
азамат мемлекет басына келетініне сенеміз. Қасым-Жо-
март Кемелұлы сайлаудың әділ өтуіне кепілдік беретінін 
халық алдында айтты. Елімізде қашанда әділ де таза 
сайлау болып келген. Бұл жолы да бүкілхалықтық шара 
демократиялық қағидаттарға сай өтіп, халықтың еркі 
салтанат құратыны анық. 
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Жоба

Наурыз айынан бастап Атырау қа-
лалық сотында «Еңбек дауларын және 
жария-құқықтық қатынастардан туын-
даған даулардың алдын алу» пилоттық 
жобасы іске қосылған.

Аталған жобаның негізгі міндеті 
тұрғындарға дау-дамайларды сотқа 
дейін және соттан тыс реттеудің ар-
тықшылықтарын түсіндіру, мүдделі 
органдармен (әкімдіктер, прокурора-
тура, кәсіпорындар, еңбек ұжымда-
ры, кәсіподақтар филиалдары және 
т.б.) шолу нәтижелерін талқылау, 
заңбұзушылықтарды жою бойынша 
шаралар әзірлеу, қоғамдық қатынас-

тардағы жанжалдарды азайту болып 
табылады.

Аталған жобаны жүзеге асыру 
аясында Атырау қалалық сотымен 
«Атырау қаласы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің, «Азамат-
тарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы КЕ АҚ Атырау облы-
сы бойынша филиалының, «Атырау 
қаласының жер қатынастар бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі өкілдерінің қа-
тысуымен дөңгелек үстел өткізілді.

Осы жобаны үйлестіруші-судья 
Г.Тұрғанова дөңгелек үстелде сөз 
алып, бұл бастаманың маңыздылығы-

на тоқталды. Мемлекеттік органдар-
дың бұл мәселеге салғырт қарамай, 
заң талаптарын сақтауы, азаматтарға 
сапалы қызмет көрсетуі сот тәртібінде 
қаралатын дауларды азайтуға ықпал-
ды екенін атап өтті.

Дөңгелек үстел соңында сот төраға-
сының міндетін атқарушы А.Салихова 
жер заңнамасы бойынша дауларды 
шешу үшін Атырау қаласының әкімдігі 
жанынан арнайы комиссия құруды 
және осы санаттағы даулар бойынша 
тұрақты ақпарат алмасуды ұсынды.

Атырау қалалық сотының 
баспасөз қызметі

ЖАНЖАЛДЫ АЗАЙТУДЫҢ МҮМКІНДІГІ

СҰХБАТ

«КӘСІПКЕРЛЕРДІ ЖӨНСІЗ 
ТЕКСЕРУГЕ ЖОЛ 
БЕРІЛМЕЙДІ»

БІТІМ

Билер сотын кемеліне келтіре зерт-
теп, артына «Қазақтың билер соты 
– бірегей сот жүйесі» деп аталатын бір-
неше томдық құнды мұра қаттап кеткен 
қазақтың осы заманғы ғажап ойшылы, 
ғалым-заңгер, академик Салық Зиманов: 
«Бір кездері ежелгі қазақ даласындағы 
заңдылық пен әділ соттың «Алтын ға-
сыры» қайтадан біздің тарихымыздың 
құрамдас бөлігіне – алтын бетіне және 
болашақта жалпы өркениеттің мұрасына 
айналар деген үмітім бар... Уақыт өте 
келе қазақ құқығы әлемдік өркениеттің 
құқықтық жүйелерінің ішінен лайықты 
орын алатындығына сеніммен қарай-
мын», – деген екен. Даналықтың өмір-
шеңдігі, жасампаздығы, сабақтас тығы 
мен үндестігі дегенің осы. Билер дауды 
шешкенде әуелі елдің заңдарын, қала 
берді, құдіреті ел ішінде заңға теңесетін 
әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерді, әділдік 
қисындарын басшылыққа алып отырған. 

Елімізде 2011 жылдың 28 қаңтарын-
да «Медиация туралы» заң қабылдан-
ды.  Бұл сөз латын тілінен аударғанда 
мәмілегерлік пен бітімгерлік жасау 
немесе делдалдық ету, ымыраласу, келі-
су, тараптарды өзара келістіру деген 
ұғымды білдіреді. «Саусақ бірікпей, ине 
ілікпейді» дейді бабаларымыз, «Көп 
түкірсе, көл», «Жалғыз жүріп жол тап-
қанша, көппен жүріп адас» дегенді де 
айтқан сол даналарымыз. Алайда, кейде 
көппен шешуді қажет ететін, бірлесіп 
ұйымдасып әрекет етуге болатын істерді 
қожыратып алатын кездеріміз аз емес. 
Істердің соттың құзырына жетпей, ме-
диациялық жолмен шешілуі судьяларға 
тиімді екені рас. Сот жүктемесінің 
азаюы судьялардың уақытын үнемдеп, 
назарын неғұрлым күрделі, істерге ауда-
руына мүмкіндік береді.

Сонымен бірге, жүктеменің төмен-
деуі қазылардың ізденуіне, жаңа заңдар-
мен танысуына бұқаралық ақпарат 
құралдарына мақалалар жазып, қоғам-
дық мәселелерге үн қосуына жағдай 
туғызады. Ендеше, медиацияның да-
мығанынан бізге пайда көп. Дауды меди-
ация  тәртібімен реттеу туралы келісім 
жасаудың тараптарға тиімділігі, олар-
дың талап арыз беру кезінде мемлекет-
тік баж сомалары қайтарылады. Меди-
ативтік келісімнің жасалуы қарапайым 
азаматтардың да уақыты мен қаржысын 
үнемдеуге қолайлы. Медиацияның мақ-
саты екі тарапты да қанағаттандыратын 
нұсқаға қол жеткізу, дауласушылық дең-
гейін төмендету.  

Қазақ  тілінде бітімгер деген мағы-
на беретін медиация әлемнің дамыған 
мемлекеттерінде тұлғалар арасындағы 
дауларды шешуде қолданылатын бірден- 
бір танымал және тиімді тәсіл. Оларда 
тараптар арадағы дауды шешуде соттан 
бөлек рәсім ретінде медиацияға жүгін-
генді жөн көреді. Дауды медиациямен 
шешу сотқа қарағанда біршама ерек-
шеліктерге ие. Медиацияда екі жақ та 
бір-бірімен қалыпты қарым-қатынаста-
рын сақтап қалады. Өйткені, соттағыдай 
бір-бірінің қателігін іздеп, беттен алып, 
төске шабу жоқ. Тағы бір ерекшелік – 
медиацияда басты мүдде еркіндік болып 
есептеледі. Себебі, тараптар біреудің 
мәжбүрлеуі арқылы емес, өздерінің та-
туласу тәртібімен келісімге келеді.

Қазақ халқы үшін бітімгершілік 

– билік айтудың ең озық өнегесі. «Ме-
диация туралы» заңның қабылдануы 
өркениет көшіне батыл бет түзеген 
еліміздің құқық саласындағы оң өз-
герістің бірі. Негізінен айтқанда, бұл 
заң қазақ халқының дәстүрлі билер 
мен ата-баба тағылымын, әдет-ғұрып 
тәжірибесін қалпына келтіруге жасалған 
игі қадамның бірі, оның тиімділігі мол 
деп есептесек, қателеспейміз. 

Мемлекет басшысы Республика 
судьяларының V съезінде сот тәртібі-
мен қаралуға жататын дау-дамайларды 
азай ту мәселесіне назар аударып, кейбір 
келіспеушіліктерді соттан тыс реттеудің 
баламалы тетіктерін енгізіп, соның ішін-
де, бітімгершілік пен дауларды медиа-
тивтік келісіммен шешу туралы тың бас-
тама көтерді. Көп ұзамай, 2011 жылдың 
28-қаңтарында ҚР «Медиация туралы» 
жаңа заң қабылданды. Аталған заңның 
қолданысқа енуі еліміздегі құқықтық 
саясатты ізгілендіруге, азаматтардың 
бұзылған құқықтарын қалпына келтіру 
мен түрлі шиеленіскен дау-жанжал-
дардың түйінін бейбіт жолмен шешуге 
мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда даулар-
ды соттан тыс шешуге машықтанған ме-
диаторлардың жұмысы бір жүйеге келіп, 
ел арасында сот шешімінсіз шешілген 
дау-жанжалдардың көрсеткіші артып ке-
леді. Жалпы алғанда, елімізде медиация 
институтының дамуына пәрмен беретін 
заңдық тетіктер толық жасалған. Ме-
диацияның басты мақсаты – дауласқан 
тараптарды бейбіт келісімге келтіру. 
Мұнда тараптар сот өндірісіндегідей 
«кінәлі» немесе «кінәсіз» деп бағалан-
байды. Басқаша айтқанда, медиация 
жазалауды емес, адам құқықтары мен 
бостандығын қорғауды және қалпына 
келтіруді көздейді. Тарихқа көз жүгірт-
сек, ел ішінде тентегін тезге салып, 
тұрмыстық қарым-қатынаста туын-
даған түрлі дау-жанжалдарды байырғы 
билеріміздің тараптарды татуластыру 
арқылы шешіп келгеніне куә боламыз. 

Медиация заңының қолданыс аясы 
кеңейіп, дауларды шешу кезінде тарап-
тарды бітімге келтірудің берекелі жолы 
қалыптасса, біздің жеңісіміз болмақ. 
2018 жылы қалалық соттың ғимара-
тында «Сот төрелігінің жеті түйі
ні» жобасын іске асыру мақсатында 
«Татуласу: Сотқа дейін, сотта» пи-
лоттық жобасы аясында азаматтарды 
татуластыру арқылы дауларды шешу 
үшін медиация кабинеті ашылды. Ал, 
қалалық соттың статистикалық есебіне 
сүйенсек, ағымдағы жылдың бірінші 
тоқсанында медиация тәртібімен 17 
қылмыстық және 63 азаматтық іс қа-
ралып, аяқталған. Былтырғы жылмен 
салыстыр ғанда 13 қылмыстық іс, 29 
азаматтық іс көп қаралған. Өз сөзімді  
қорытынды лай келе, медиация азамат-
тар арасында  қарым-қатынасты нығай-
туға, талас-тартыс деңгейін төмен-
детуге, тараптардың бір-біріне деген 
қарым-қатынас мәдениетінің, этикасы-
ның  жоғалмауына, ерікті түрде орында-
латын шешімдердің көбеюіне әкелетінін 
сенімді түрде айтып өткім келеді. 

Танибике ТҰНЫҚБАЕВА,
Жаңаөзен қалалық сотының 

 кеңсе меңгерушісі
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

Айтуар ҚОШМАМБЕТОВ, Алматы қаласы кәсіпкерлер Палатасы директорының 
құқықтық мәселелер жөніндегі орынбасары:

Мысалы, сіз дүкен иесі болсаңыз, дүкеніңіздің сыртына 
түрлі тауарлардың суреттерін іле алатынсыз. Алайда, 11 
сәуірден бастап мұндай безендірулер жарнамаға жатқы-
зылып, салық төлеу енгізілді. Мұнда кәсіпкерде екі таңдау 
бар. Бірі дүкен сыртына сурет ілместен бес күн бұрын  
«Сәулет және қала құрылысы» басқармасына электронды 
портал арқылы хабарлама жолдайсыз. Хабарламада қандай 
сурет ілетініңізді де көрсетесіз. Бес күнде еш жауап келмесе 
жарнама ілуге рұқсат берілді деген сөз. Жаңа заң бойынша, 
сауда орындарының сыртында атау, жұмыс кестесі жа-
зылған тақтайшаға ғана рұқсат беріледі.

– Өз кәсібін ашқандардың құқығын 
қорғау Кәсіпкерлер палатасының басты 
міндеті. Айтыңызшы, кәсіпкерлер өз 
құқығын біле ме?

– Бес саусақтың бірдей болмайтыны 
сияқты, алматылық кәсіпкерлердің 
құқықтық сауаттары да әртүрлі дең-
гейде. Жалпы, Алматы қаласы респуб-
лика көлеміндегі ең ірі  мегаполис 
болғандықтан, мұндағы кәсіпкерлердің 

анықтап, мемлекеттік органдардың ор-
нына құқық бұзған кәсіпкерлерді суретке 
түсіріп, мәлі меттерді салық органдарына 
жіберген. Біз ЖШС-нің бұл әркетін заң-
сыз деп танып, мәселені кеңесте қарадық. 

– Жеке кәсіпкерлер көп шағымдана 
ма? 

– Жеке кәсіпкерлер туралы айтар 
болсақ, алматылық Мадатов деген кәсіп-
кердің үстінен  ҚР Қылмыстық ко-

хат жолдаған. Бұл жағдай «Балапан» 
бағдарламасымен балабақшаға барып 
жүрген 39 бала ата-анасының наразы-
лығын туғызып отыр. Осыған орай біз 
бұл мәселені де сот арқылы шешуге бел 
буып отырмыз. 

– Кәсіпкерлердің жұмысына кедергі 
келтірмеу мақсатында соңғы жылдары 
тиісті органдардың жөнсіз тексеру-
леріне тыйым салынды. Дейтұрғанмен, 
кәсіпкерлер кейде өздеріне келген тек-
серудің заңды не заңсыз екенін түсіне 
алмай дал болады. Мұндай жағдайда 
сіздерден көмек сұрауға бола ма?

– Әрине. Егер кәсіпкер қандай да бір 
күмәнді тексерулерге тап болса, бірден 
бізге хабарласып, кеңес алуына болады. 
Мысалы, биыл жыл басынан бері дәл 
осындай сұрақпен 25 кәсіпкер қоңырау 
шалды. Оның 8-і бойынша оқиға орын 
алған жерге барып, мәселенің мән-жайын 
тексердік. Үш жағдайда тексерудің жөнсіз 
екені анықталды. Кейде оқиға орнына 
бармай-ақ, мәселені телефон арқылы ше-
шеміз. Жалпы, түрлі сұрақтармен кәсіп-
керлер республика бойынша 1432 қысқа 
нөміріне немесе Алматы қаласының 
кәсіпкерлері 33-101-33 байланыс нөмір-
леріне қоңырау шалып, мамандардан 
кеңес ала алады. Сол сияқты, Кәсіпкерлер 
палатасы кәсіпкерлер мен мемлекеттік 
органдар немесе ірі монополист компа-
ниялар арасындағы дауларды да реттеуге 
қатысады. Атап айтқанда, өткен жолы 
«Алматы Су» компаниясы он мың кәсіп-
керге хат жолдап, онда олар кәсіпкерге 
ескі су есептегіш құралдарын заманауи 
онлайн су есептегіш құралдарына ауыс-
тыру жөнінде талап қойған. Осы мәселені 
зерттей келе, біз егер кәсіпкердің қолда-
ныстағы есептегіш құралының мерзімі 
бітпесе, жаңасын ауыстыруға міндетті 
емес деген байламға келіп, оны заң жүзін-
де дәлелдедік. «Алматы Су» компаниясы 
райларынан қайтып, жолданған хаттарын 
қайтарып алды. Осылайша, бір мезетте 
он мың кәсіпкердің құқығын қорғауға қол 
жеткіздік. 

– Кәсіпкерлік саласына қатысты 
жаңа заң талаптарын насихаттау 
жағы қалай? 

– Қазір ақпарат құралдары өте жедел 
жұмыс істейді. Әлеуметтік желілер одан 
да жылдам. Десек те, заңдарымызға 
енгізілген өзгертулер мен толықтыру-
ларға екінің бірі көңіл аудара бермейді. 
Осы орайда, мен кәсіпкерлерге қатысты 
мына бір өзгеріс жайлы айтып кетейін. 
11 сәуірден бастап «Жарнама туралы» 
заңның жаңа талаптары күшіне енеді. 
Басқаша айтсақ, енді жарнама заңы ай-
тарлықтай қатаймақ. Мұны кәсіпкерлер 
қауымы білуі тиіс. Мысалы, сіз дүкен 
иесі болсаңыз, дүкеніңіздің сыртына 
түрлі тауарлардың суреттерін іле алатын-
сыз. Алайда, 11 сәуірден бастап мұндай 
безендірулер жарнамаға жатқызылып, 
салық төлеу енгізілді. Мұнда кәсіпкерде 
екі таңдау бар. Бірі, дүкен сыртына сурет 
ілместен бес күн бұрын «Сәулет және 
қала құрылысы» басқармасына электрон-
ды портал арқылы хабарлама жолдайсыз. 
Хабарламада қандай сурет ілетініңізді де 
көрсетесіз. Бес күнде еш жауап келмесе, 
жарнама ілуге рұқсат берілді деген сөз. 
Жаңа заң бо йынша, сауда орындарының 
сыртында атау, жұмыс кестесі жазылған 
тақтайшаға ғана рұқсат беріледі. Ал сурет 
сауда орнының ішіне ілінсе ол жарнамаға 
жатпайды. Сондықтан, кәсіпкерлерге ай-
тар кеңесім, сауда нүктелерінің сыртына 
бір үңіліп, басы артық қағаздарды алып 
тастағандары жөн. Аяқасты тексеру жүр-
се, заң талабына сай жауапқа тартылып, 
айыппұл төлеп қалулары мүмкін.  

– Әңгімеңізге рақмет!
Сұхбаттасқан

Камила ЫСҚАҚОВА,
«Заң газеті»

«ДАУ МҰРАТЫ – БІТІМ» 
ДЕЙДІ ХАЛЫҚ ДАНАЛЫҒЫ. 
АТАМ ҚАЗАҚ «АЛДЫҢА КЕЛ-
СЕ, АТАҢНЫҢ ҚҰНЫН КЕШ» 
ДЕГЕН. ОСЫДАН АСҚАН 
КЕ МЕҢГЕРЛІК БАР МА?! 
БІЛЕ-БІЛГЕНГЕ КЕШІРІМ, 
ТҮСІНІСТІК ПЕН КЕЛІСІМ, 
ПАРАСАТ – ЗАҢНАН ДА ІЗГІ. ТАТУЛАСУ 

СЫЙЛАСТЫҚТЫ 
САҚТАЙДЫ

түсті. Оның ішін-
де, 88-і кәсіпкер-
лердің пайдасына 
шешіліп, 1 милли-
ард 200 миллион 
теңге төңірегіндегі 
дау оң шешімін тап-
ты. Бізде «Кәсіп-
керлердің құқығын 
қорғау және сыбай-
лас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл» 
жөніндегі арнайы 
кеңес бар. Бұл ке-
ңесте ең өзекті де-
ген құқықтық мә-
селелер қаралады. 
Өткен жылы осы 
кеңесте 22 сұрақ қа-
ралып, оның 19-ы 
бизнестің пайда-
с ы н а  ш е ш і л д і . 
Мысалға айтатын 
болсақ, Алматы қа-
ласында жарнама-
ның өзектілігі ар-
тып келеді. Заңсыз 
жарнаманы мем-
лекеттік органдар 
емес, «Алматы бас 
жо спары» ЖШС 

саны да өзгеріп тұрады. Шамамен қазір 
шағын және орта кәсіпкерліктің саны 150 
мыңнан асса, мұның сыртында мыңға 
жуық ірі бизнес субъектілері тіркелген. 
Біз кәсіпкерлердің құқығын қорғаумен 
ғана шектелмейміз, сонымен қатар, 
оларға құқықтық кеңес беру, түсіндіру, 
оқыту сияқты маңызды шараларды да 
қоса атқарамыз. Сондықтан, өз құқығын 
білмейтін немесе түсіндіруді қажет ететін 
кәсіпкерлер бізге хабарласып, анықтап 
алуларына болады. 

– Ал құқығы бұзылған кәсіпкерлер 
қайтпек? 

– Мұндай жағдайда кәсіпкерлер бізге 
өзінің құқығы бұзылғандығы туралы арыз 
немесе өтініш жазады. Бол ма са қабыл-
дауға жазылып, сол жерде орын алған 
құқықтық киындықтары жайлы айтады. 
Кей жағдай да біз түрлі құқықбұзушылық 
туралы арнайы түсіндіру жүргіземіз 
Қазіргі уа қытта кәсіпкерлерге сауална-
ма жолдап, олар ды толғандырып жүр-
ген мәселелер ді анықтауға әрекеттеніп 
жатыр мыз. Нақты сандарды сөйлет-
сек, 2018 жылы кәсіпкерлер палатасына 
Алматы қала сы бойынша 167 шағым 

дексінің 190-бабы, 2-тармағы, 3 бөлімі, 
419-бабы, 3-бөлімі бойынша қылмыстық 
іс қозғалып, іс ҚР Жоғарғы Сотына дейін 
барды. Алты айға созылған дау біздің 
араласуымызбен жүз пайыз Мадатовтың 
пайдасына шешілді. Мұндай мысалдар 
көп. Сондай істердің бірі Алматы қаласы-
ның Түрксіб ауданындағы «БТК Групп» 
жеке меншік балабақшасы мен Қаржы 
басқармасы арасындағы азаматтық дау 
сотта қаралуда. Онда Алматы қаласының 
Қаржы басқармасы «БТК Групп» бала-
бақшасы орналасқан ғимаратты босату 
және 58 миллион теңге өндіру туралы 
сотқа талап арыз түсірген. Біз өз тара-
пымыздан кәсіпкердің құқығын қорғап, 
сот процесінде қарсы тарап талабының 
заңсыздығын дәлелдеп, нәтижесінде 
балабақша иесі жеңіске жетті. Алайда, 
қазіргі уақытта аталған балабақша мен 
Түрксіб аудандық әкімшілігі арасында 
тағы да дау туындап отыр. Яғни, әкімдік 
пен балабақша ара сындағы «Балапан» 
бағдарламасы бойынша келісімшарт 
жасалып, оған қос тарап қол қойған. 
Бірақ, арада бір ай өтпестен әкімшілік 
арадағы келісім шартты бұзу туралы 
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АҚИҚАТ ТАЛАСТАН ТУАТЫНЫН ПРОКУРОР ДА, АДВО-
КАТ ТА ЕСКЕРМЕЙТІН КЕЗДЕР КӨП. БІЗ ІСТІ ҚАЙТАРА 

АЛМАЙМЫЗ, СОНДЫҚТАН, ТАҒЫ ДА ҚОСЫМША МАТЕРИ-
АЛДАР ЖИНАУҒА ТУРА КЕЛЕДІ. АЛ, ОЛ ЗАҢСЫЗ. НЕГЕ БІЗ 
МАТЕРИАЛ ЖИНАЙМЫЗ, СЕБЕБІ ҮКІМДІ БЕКІТУІМІЗ КЕ-
РЕК, БЕКІТПЕСЕК ҮКІМ НЕГІЗСІЗ БОЛЫП ҚАЛАДЫ. ЕКІНШІ 
МӘСЕЛЕ, БІЗДЕ КЕЙБІР АДВОКАТТАР ІСКЕ ТЕГІН ҚАТЫСАДЫ 
ҒОЙ. ТЕГІН БОЛҒАН СОҢ ҚЫЗЫҚПАЙДЫ. ІСКЕ ҚАТЫСҚАН 
ЕКЕН, АДВОКАТТЫҚ АР-ОЖДАНЫ ҮШІН СОТТАЛУШЫНЫҢ 
ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАМАЙ МА?

Тұрысбек МЫЯТБЕКОВ, Алматы қаласы Жетісу аудандық №2 сотының төрағасы:
 

«АҚТАУ ҮКІМІН ӨЗІНЕ СЕНЕТІН, 
КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІ ЖОҒАРЫ 
СУДЬЯЛАР ҒАНА ШЫҒАРАДЫ»

– «Елу жылда ел жаңа» дейді қазақ. 
Жарты ғасырлық тарихы бар Алматы 
қалалық сотының дамуында, жұмы-
сының жандануында әр судьяның  
үлесі бар. Кешегі сот пен бүгінгі сотты 
салыс тырғанда бірінші не есіңізге 
түседі?

– Алматы қалалық соты – талай айту-
лы судьяның қанатын қатайтқан, қабілетін 
ашқан, шеберлігін шыңдаған үлкен мек-
теп, қара шаңырақ. Отандық соттың 
алдыңғы шебінде жүрген білікті қазылар-
дың көпшілігі осы мектептің шәкірттері. 
Қызу еңбектің қазандығы саналатын бұл 
ортада бүгінге дейін қаншама іс қаралып, 
қаншама тағдырға арашашы болдық 
десеңізші. Тура төреліктің мекеніне 
айнал ған Алматы қалалық сотында мен 
көп жылдар еңбек еттім. 1996 жылы Ал-
матыдағы Әуезов аудандық сотына судья 
болып тағайындалып, ізінше Алматы 
қаласының соттар әкімшісі болдым. Одан 
кейін жеті жылдай Алматы қалалық со-
тында қазылық етіп, 2009 жылы Бостан-
дық ауданының №2 сотының төрағасы, 
2013 жылы Алматы облысы Талғар аудан-
дық сотына төраға болып тағайындалдым. 
Жетісу ауданының №2 сотына төрағалық 
етіп келе жатқаныма биыл екінші жыл. 
Яғни, елу жыл ішінде мейлінше жаңарған, 
жаңғырған соттың қыр-сыры маған жақсы 
таныс, әрі сондай жақын.  

Ал, енді осы аралықта қалалық сот 
адам танымастай өзгерді. Күні кеше еңсесі 
төмен, ескірген ғимараттағы қуықтай 
бөлмеде бірнеше судья отыратын заман 
кетіп, оның орнына қазіргі кезде соттарға 
еңсесі биік жаңа ғимараттар беріліп, әр 
судьяның еркін ізденуіне, жұмыс істеуіне 
толық жағдай жасалған. Бұрын соттың 
материалдық-техникалық мәселелерін 
шешу сот төрағасының құзырында болса, 
қазір бұл міндетті соттар әкімшісі, әр 
соттың кеңсе бөлімдері атқарады. Біресе 
қағаз-қаламның мәселесін шешуге жү-
гіріп, біресе судьяларға істі бөліп берумен 
шаршайтын төрағалар, қазіргі жасалған 
жағдайға тәнті болып жүр. Өйткені, 
жаңа ғимараттардан кең де жарық бөлме 
беріліп, заманауи техникамен қамтылған 
сот мәжіліс залдарында төрелік ететін, 
қағазбастылықтан құтылған судьялардың 
қазір жалақысы да жоғары. Істердің бәрі 
автоматты түрде бөлінуде, тіпті сот за-
лының қауіпсіздігінің өзіне ерекше мән 
беріледі. Осындай қамқорлықтан кейін 
қазылардың алдында шынайы ниетпен 
жұмыс істеп, тараптардың көңілінен 
шығатындай төрелік ету міндеті тұр.

– Қалалық сот аға буын мен кіші 
буын арасындағы сабақтастықты үз-
бей келе жатқанын білеміз. Жас судья
ларға тәлімгер белгілеудің артында 
да ізбасарларға деген қамқорлықтың, 
кәсіби судьяларға деген құрметтің тұр
ғанын байқау қиын емес. 

– Оныңыз рас. Жалпы сот құрылы-
мында әріптестік байланыс жақсы жолға 
қойылған. Арнайы бөлінген тәлімгерлер 
жас судьялардың қатарға қосылуына 
барынша көмектеседі. Қалалық сот тара-
пынан түрлі семинар-тренингтер ұйым-
дастырылып, аға буын мен жас буын 
арасында пікір алмасатын кездер де көп. 
Осының бәрі ардагер-судьялардың ұмы-
тылмауына, білгенін, көңіліне түйгенін 
жастарға үйретуіне жол ашып отыр.

– Жыл өткен сайын сотқа түскен 
істер де күрделеніп, саны да өсіп бара 
жатқаны жиі айтылады. Жалпы қазір 
қандай істер көп қаралады?

– Соңғы жылдары ұрлық пен алаяқ-
тық қылмыстарының саны күрт өсті. Бұл 
жеңілдің астымен, ауырдың үстімен жүру-
ді қалайтын жастардың көбейгенін көр-
сетсе керек. Соқталдай қыз-жігіттердің 
өз бауырларын алдап, тақырға отырғызуы 
жақсылықтың нышаны емес. Мұның бар-
лығы түптеп келгенде қазақы тәрбиенің 
әлсірегенін көрсетеді. Өйткені, кейінгі 
ұрпақты интернет пен теледидар тәрбие-
леп жатыр. Ал, біздің буынға ұят бола-
ды, обал болады,  жаман болады деген 
үш ауыз сөздің өзі жеткілікті еді. Біздің 
тәрбиеміздің діңі – осы үш ауыз сөзден 
құралатын. Ұят пен обалды біліп өскен 
баланың ала жіпті аттамайтыны белгілі. 
Сондықтан, ұрлық пен алаяқтықты тыю 
үшін қазақы тәрбиені қайта қалыпқа 
түсіруді ойлағанымыз жөн.

– Қылмысты ізгілендірудің нәтиже-
сінде ауырлығы орташа қылмыс жа-
сағандарға көп жеңілдік беріліп келді. 
Жәбірленушінің шығынын жауып, 
кешірімін алғандар бостандығынан 
айырылмайтын еді. Спорт саңлағы Де-
нис Теннің өлімінен кейін ғана жазаны 
жеңілдетудің салдарын түсінгендейміз. 
Осыған орай заңнамаға да өзгеріс ен-
гізілген екен. 

– Иә, Тұңғыш Президентіміз биылғы 
жылдың 3 ақпанында «Қазақстан Респуб-
ликасының кейбір заңнамалық актілеріне 
меншік құқығын қорғауды күшейту, 
төрелік, сот жүктемесін оңтайландыру 
және қылмыстық заңнаманы одан әрі із-
гілендіру мәселелері бойынша өзгеріс-
тер мен толықтырулар енгізу туралы» 
заңына қол қойды. Осы заңға сай қайтып 

жасалған қылмысқа жаза қатаңдатылды. 
Бұл дұрыс. Өйткені, жазасыздық жаңа 
қылмысты тудырады. Бұдан бөлек бізге 
халықтың құқықтық сауатын көтеру 
маңызды. Алаяқтардың көбеюіне сенгіш, 
сауатсыз жандардың көптігі септігін 

Алайда, бұл төменгі сатыдағы судья-
лардың біліксіздігін көрсетпей ме?

– Ақтау үкімдерінің артуын қоғамның 
өзі жылы қабылдап отыр. Бұл азамат-
тардың сотқа деген сенімін күшейтті. 
Мұндай үкімдер аудандық, апелляциялық 
сот судьяларының біліміне, біліктілігіне 
көлеңке түсіре алмаса керек. Өйткені, 
төменгі екі сатыда табылмаған деректер 
жоғарғы сатыда табылып, есепке алынуы 
мүмкін. Рас, біздің жүйе әлі де болса 
айыптау сарынынан арыла алмай келеді. 
Меніңше, мұның барлығы алдағы уақытта 
шешіледі.

Тағы бір айта кететінім, ақтау үкімін 
тек өзіне сенетін судьялар ғана шығарады. 
Ақтау үкімін шығаруға бекіну өте қиын, 
себебі «айыптау тарабы» деп аталатын, 
қылмыстық ізге түсу органдары мен 
прокуратура органдарынан тұратын алып 
«машинаға» тиімді емес шешім қабылдау 
үшін, судьяның өзінің шығарып отырған 

осы ортада барлық айып дәлелденуі тиіс. 
Прокурор айыптың дұрыстығын, адвокат 
қорғауындағы адамның кінәсіздігін нақты 
дәйектермен көрсетсін! Бізде осы жағы 
әлі жоғары деңгейде дамымаған. Ақиқат 
таластан туатынын прокурор да, адвокат 
та ескермейтін кездер көп. Біз істі қайтара 
алмаймыз, сондықтан тағы да қосымша 
материалдар жинауға тура келеді. Ал, 
ол заңсыз. Неге біз материал жинаймыз, 
себебі үкімді бекітуіміз керек, бекітпе-
сек үкім негізсіз болып қалады. Екінші 
мәселе, бізде кейбір адвокаттар іске 
тегін қатысады ғой. Тегін болған соң қы-
зықпайды. Іске қатысқан екен, адвокаттық 
ар-ожданы үшін сотталушының құқығын 
қорғамай ма? Осындайда адвокаттар үшін 
жұмыс жасап кетеміз. Дамыған елдерде 
қылмыскердің қылмысы дәлелденбесе 
судья «босатылсын!» деп бір-ақ ауыз 
сөзбен процесті бітіреді. Ал, біз олай 
істей алмаймыз, себебі бізде үкімде әрбір 

болғандықтан тұрғындар не істеп жатыр, 
қандай мәселелері бар екенін білуіміз 
керек. Өйткені, ешқайсымыз халықтан 
үлкен емеспіз.

– Сот төрелігінің жеті түйінін бас-
шылыққа ала отырып қолға алынған 
жобалар аз емес. Сіздерде қандай жұ-
мыстар атқарылуда?

– Алматы қаласы бойынша қылмыс-
тық соттардың ішінде бірінші болып 
медиация кабинетін жасап қойдық. Сол 
жерде медиаторлармен келісім-шартқа 
отыруға болады. Бүгінде 4 медиатор, 1 
психолог қызмет көрсетуде. Сондай-ақ, 
үкімдерді ұғынықты тілмен түсіндіру 
жұмысын да жолға қойдық. Нәтиже жа-
ман емес.

– Алматы қалалық сотының бүгінгі 
жағдайы қалай? Мерейтой қарсаңын-
дағы тілегіңізді білсек.

– Алматы қалалық соты мұндай ме-
рейлі күнге үлкен беделмен, көрнекі 
көрсеткіштерімен жетіп отыр. Онда осы 
салада тер төгіп жүрген әрбір қазының 
еңбегі, маңдай тері бар. Сондықтан, бұл 
күн біз үшін де мереке. Жоғарғы Сот 
материалдық тәуелділікті жоюды мін-
деттеген еді. Аз уақыттың ішінде осы 
межеден көріне білдік. Қағаз, поштаға 
төлейтін ақша, маркі деп жүгіріп жүретін 
күндердің бәрі артта қалды. Соттың 
төрағасы іс қарау керек, мұндай мәсе-
лелермен айналыспасын дедік. Сөйтіп 
бұған дейін төраға атқарған тірлік енді 
сот әкімшісінің құзырына өтті. Қазір 
соттардың материалдық жағдайы жақсы. 
Мысалы мен сот әкімшілігінде отырған-
да 26 судьяға пәтер алуға қол жеткіздік. 
Сот төрағаларының бәрінде қыз меттік 
көлік бар. Судьялардың да отыратын 
бөлмелері жарық, іс қарайтын залдары 
талғам мен талапқа сай,  қауіпсіздікке 
толық жауап береді. Бұдан бөлек, қазір 
судьялардың жүктемесін төмендету бо-
йынша ауқымды жұмыстар атқарылып 
жатыр. Медиацияның қолданылу аясын 
кеңейіп, бітімгершілікпен бітетін істер 
саны артты. Жаңа өзгерістерге сай дау-
сыз істер нотариустар құзырына беріліп, 
сот орындаушылардың қаулысын санк-
циялау прокурорлардың көмегімен жү-
зеге асатын болды. Яғни, алдағы уақытта 
судьялардың жүктемесінде де үлкен 
өзгеріс болады. Жалақы да көбейді, енді 
тек жұмыс істеу керек. Әсіресе, білімді, 
кәсіби біліктілікті көтеру маңызды. Қа-
зылықтың қара шаңырағы саналған қа-
лалық соттың беделіне қылаудай нұқсан 
келтірмеуге тиіспіз. Жылнаманың елуін-
ші белесіне куә болғалы отырған барша 
әріптестеріме мереке құтты болсын, 
Алматы қалалық сотының жұмысы іл-
герілей берсін деген тілек айтқым келеді.

– Уақыт тауып ой бөліскеніңізге 
рақмет.

Айнұр СЕМБАЕВА,
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дәлелдемеге баға берілуі керек.  
– Соңғы жылдары алқабилер инс

титутына қатысты айтылатын сын 
көп. Жалпы алқабилер сотының қан-
дай қажеттілігі бар?

– Бұл әлемдік тәжірибе. Өзінің қоғамға 
керек екенін әлдеқашан дәлелдеген инс-
титут. Тек соны көпшілік түсінбей жатыр. 
Алқабилер – соттағы халық өкілдері. Сот 
залында олар отырса, қорғаушылар мен 
айыптаушылардың белсенділігі артар 
еді. Біз одан бас тарта алмаймыз. Тек 
бұл институтты барынша жұмыс істету 
керек. Халықтың сауаттылығын арттыру 
маңызды.  Әрбір азамат өз құқығын біліп 
қана қоймай, қорғай алуы керек. Сонда 
алқабилердің де сауатты тобы қалыптасар 
еді. Ал, біз соған әлі жетпей отырмыз. 
Мектептерде, ЖОО-да құқықтық жауап-
кершілікті көтеретін пәндер енгізген 
пайдалы.

– Сот тарапынан халықтың құқық
тық сауатын көтеру үшін қандай шара-
лар қолға алынып жатыр?

– Ақпараттандыру, насихат жұмыста-
рын бұқаралық ақпарат құралдарынан 
бөліп қарай алмаймыз. Тілшілермен 
бірге түрлі тақырыптарда семинар, кез-
десулер ұйымдастырып, жаңа заңдарды 
таныс тыру бойынша жұмыстар жүр-
гіземіз. Мектепке барып, оқушылар-
мен кездесіп, жергілікті тұрғындарды 
қабылдаймыз. Бұл шара бізді халыққа 
жақындатады. Біз халықтың қызметшісі 

шешіміне деген сенімі зор болуы керек. 
Әрі судья бұзылған құқықтарды қалпына 
келтіру мен орын алған заң бұзушылықты 
жою арқылы, әрбір тұлғаның құқықтары 
мен заңды мүдделерін қалпына келтіру-
ді басты мақсат ретінде ұстануы қажет.  
Сотта ақтау үкімін шығарудың соңы тер-
геушіні, істі тергеп-тексеруге қатысқан 
құқық қорғау органдарының қызметкер-
лерін, қадағалау жасау жүктелген про-
куратура қызметкерлерін жауаптылыққа 
тартуға алып келеді. Осы ретте, әрине 
аталған мемлекеттік органдар ақтау 
үкімін шығаруға кедергі жасап, немесе 
шығарылған ақтау үкімін бұзуға барын-
ша әсер етуге тырысады. Кей кезде ақтау 
үкімін шығарған судьяның сыртынан 
күйе жағып жатады. Жас судьялардың 
ақтау үкімін шығарудан қорқатыны 
сондықтан. Бұл оңай дүние емес. Оған 
судьяның біліктілігі керек және өзінің 
сөзін дәлелдей алатын, айтқанын өткізе 
алатын аяғынан тұрған судья болуы ке-
рек. Мен осы сотқа келгелі бері екі үлкен 
іс бойынша  ақтау үкімін шығардым. Бір 
істі қалалық сот өзгеріссіз қалдырды. 
Ал,екінші ісім біраз уақыттан бері Алма-
ты қалалық сотының апелляциялық сот 
алқасында жатыр. Осы іс бойынша үш 
адамның ақ екенін дәлелдеу үшін 71 бет 
үкім жазуға тура келді. Айыптау тарабы 
мен қорғау тарабының әрбір дәлелде-
месін жан-жақты тексеріп, нәтижесінде 
сотқа берілген үш адам толық ақталуға, 

АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ СОТЫНА – 50 ЖЫЛ

МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР АҚТАУ ҮКІМІН ШЫҒАРУҒА 
КЕДЕРГІ ЖАСАУҒА, НЕМЕСЕ ШЫҒАРЫЛҒАН АҚТАУ 

ҮКІМІН БҰЗУҒА БАРЫНША ӘСЕР ЕТУГЕ ТЫРЫСАДЫ. КЕЙ 
КЕЗДЕ АҚТАУ ҮКІМІН ШЫҒАРҒАН СУДЬЯНЫҢ СЫРТЫНАН 
КҮЙЕ ЖАҒЫП ЖАТАДЫ. ЖАС СУДЬЯЛАРДЫҢ АҚТАУ ҮКІМІН 
ШЫҒАРУДАН ҚОРҚАТЫНЫ СОНДЫҚТАН. БҰЛ ОҢАЙ ДҮНИЕ 
ЕМЕС. ОҒАН СУДЬЯНЫҢ БІЛІКТІЛІГІ КЕРЕК ЖӘНЕ ӨЗІНІҢ 
СӨЗІН ДӘЛЕЛДЕЙ АЛАТЫН, АЙТҚАНЫН ӨТКІЗЕ АЛАТЫН 
АЯҒЫНАН ТҰРҒАН СУДЬЯ БОЛУЫ КЕРЕК.

тигізуде. Әйтпесе, жер, үй, несие алып 
берем, жақсы жұмысқа тұрғызам, балаң-
ды оқуға түсірем дегендерге алдануға 
болмайтыны БАҚ бетінде үнемі жазылып, 
ақпараттандырылып жатады. Бірақ, бұдан 
жәбірленушілер саны кемитін емес. Мы-
салы өткенде осындай бір істі қарадым. 
Жәбірленуші алаяққа ақшаны өз қолымен 
табыстаған. «Неге ақша бердіңіз?» деп 
сұрадым. Сөйтсе жәбірленуші «Медеу 
ауданына әкім жасаймын» деген сөзге 
алданып қалдым дейді. Өзі ешқашан мем-
лекеттік қызметте істемеген. Тіпті мемле-
кеттік қызметке тұру үшін тест тапсырып, 
сынақтан өтетінінен де хабарсыз. Осын-
дай қарапайым дүниелерді білмей тұрып 
әкім болғысы келетінін қайтерсіз.

– Бірнеше аудандық сотқа төраға 
болдыңыз. Алдағы уақытта облыстық 
соттың төрағаларын екі ауысымнан 
артық отырғызбайды. Бұл қанша-
лықты дұрыс?

– Меніңше, бұл өте дұрыс нәрсе. 
Мысалы, қазір республика бойынша 
екі сот емес, 4-5 облыстық соттың тіз-
гінін ұстаған, төрағалықтан түспей келе 
жатқандар бар. Ол судьялардың басқа 
судьялардан несі артық? Олардың да 
мамандығы – заңгер, бәрінің білім, білігі 
бірдей. Ендеше, төрағалар да ауысып 
тұруы керек. Үнемі бір қызметте отырған 
адамда ізденіс болмайды. 

– Ал аудандық соттың төрағасы ше?
– Аудандық соттың төрағасы судья-

лармен бірдей жұмыс істейді. Істі қарай-
ды, сот құрамының көбі жас судьялар 
болғандықтан, істің күрделісі, ауыры 
төрағаға беріледі. Қазір істерді мәмілемен 
шешуге, бірінші рет ағаттық жасап, сотты 
болғандарды бірден түрмеге тоғытпауға 
күш саламыз. Мысалы, базарда ұрлық жа-
сап, біреудің әмиянын тартып алған боз-
бала ақшаны қайтарып, жәбірленушінің 
кешірімін алды делік. Екі тарап татуласса 
істі сотқа дейін сүйрелеудің қажеті қан-
ша? Бұл жерде үлкен шығын да, залал да 
жоқ.  Талғар ауданында  қызметте болған-

да, медиациямен шешілетін істерді тергеу 
кезінде қысқартыңдар дейтінмін. Аудан-
дық полиция қызметкерлері істің 70-80 
пайызын сотқа жеткізбей, қысқартатын. 
Осындай амалдарды әлі де жұмырлап, 
жалғастыра беру керек. Олай дейтініміз 

алғаш рет ағаттық жасаған адамды сотқа 
әкеліп, бостандығынан айыру артық. 
Өйткені, түрменің түземейтінін, мұндай 
істерді тек тәрбие арқылы шешуге бола-
тынын өмірдің өзі дәлелдеген. 

– Жоғарғы Сотта ақтау үкімі жиі 
шығарылып жүр. Азаматтардың ақта-
лып, бостандыққа шыққаны жақсы. 

ал, бір тұлға ішінара ақталуға жатады 
деген тұжырымға келіп, әрбір ойымды 
үкімде толық және нақты жазып, тергеу 
орындары жіберген қателіктердің бар-
лығын көрсеттім. Істі қарау барысында, 
жұмысыма шешуші бағаны Қазақстан 
Республикасының халқы беретінін жете 
түсінемін, ісіме үлкен жауапкершілікпен 
қараймын, ал, қарапайым халық бірінші 
кезекте соттардан әділдік пен заң та-
лабының қатаң сақталуын күтеді. Осы 
мән-жайды толық түсінген әрбір судья, 
ештеңеден тайсалмай, әділ шешім қа-
былдайды.  

Жоғарғы Соттың төрағасы Жақып 
Асанов та бір адамды негізсіз соттаған-
ша, 3-4 адамды ақтап жіберген дұрыс 
деген еді. Шынында біреуге пайда кел-
тірмесек те, зиянымызды тигізбеуіміз 
керек!

Қазір қарап отырсаңыз, біз істі қайта 
тергеуге жібере алмаймыз. Өндірісімізге 
келген істі қарап, айыптау немесе ақтау 
үкімін шығаруымыз керек. Сотталушы 
мен жәбірленуші татуласып жатса істі 
қысқартамыз. Яғни, келген істі мәні бо-
йынша қарап, шешім қабылдауымыз 
керек. Мынаған көңіл бөлген дұрыс, 
мәселен сот мәжілісін жүргіземіз ғой, 
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Отбасы – мемлекет пен қоғамның 
іргетасы. Барлық жақсылық атаулы 
отбасынан бастау алады. Алайда сот 
өндірісінде отбасылық-тұрмыстық және 
неке бұзу жөніндегі талап арыздар жыл-
дан жылға көбеюде. Еліміз тәуелсіздік 
алғаннан бері тұңғыш рет жүзеге асқалы 
тұрған пилоттық жоба бірінші кезекте 
жанұя бірлігін сақтау, ана мен бала 
құқығын қорғау бағытындағы іс-шара-
ларға оң ықпалын тигізуді көздейді. 

«Отбасылық сотта» неке бұзу, али-
мент өндіру, мүлікті бөлу және тағы 
басқа отбасы қарым-қатынастарынан 
туындайтын даулар қаралады. Осы 
тізімнің ішінде ең көп таралғаны және 
басқа даулардың бастамасы ерлі-зайып-
тылар арасындағы неке бұзу туралы 
даулар екені анық. Мен де неке бұзу 
туралы арыздардың көбею себебіне 
тоқталмақпын. Ажырасуға көбінесе 
ерлі-зайыптылардың бір-бірімен жарас-
пауы түрткі болып жатады. Сонда осы-
дан отыз жыл бұрын ерлі-зайыптылар 
бір-бірімен араздаспаған ба? 

Некені бұзу туралы арыздар көп 
жағдайда жай ғана «мінезіміз жарас-
пады» деген негізбен түседі. Алайда, 
даудың бастауын анықтаған уақытта, 
ерлі-зайыптылар мінездерінің бұл жерде 
еш қатысы жоқ екеніне көз жеткізесің. 
Қазақстандықтар көп жағдайда келе-
сі факторлар бойынша некені бұзуға 
ниеттенеді. Олар: бірінші кезекте – 
отбасылық зорлық; екінші – ерлі-за-
йыптылардың біреуінің ішімдік ішуге 
құмарлығы; үшінші – ерлі-зайыптылар-
дың біреуінің материалдық жағынан 
қамтамасыз етпеуі;  төртінші – құмар 
ойындарға тәуелділігі; бесінші – ерлі-за-
йыптылардың біреуінің көңілі басқа 
адамға ауысуы (арыздарда көбінесе 
бұны «көзіме шөп салды» деп атайды); 
алтыншы – ерлі-зайыптылардың ата- 
енесімен немесе зайыбының (ерінің) 
басқа туыстарымен сөзге келуі. Әрине, 
бұл тізімді шексіз жалғастыруға болады, 
бірақ іс жүзінде азаматтардың ажыра-
суға деген құлшынысы осы жоғарыда 
көрсетілген негіздерге байланысты. 
Енді осы жағдайлардың ең негізгілеріне 
тоқталып кетсек...

Неке бұзу туралы арыздардың ба-
сым бөлігі отбасында орын алатын 
зорлық-зомбылықтан туындайды, ерінің 
өз әйеліне қол көтеруі жиі кездесетін 
жағдай. Әсіресе, мастықтан өз ісіне 
есеп бермейтіндер көп. Тұрмыста зор-
лық-зомбылық көретін жандардың 
нақты санын айту мүмкін емес, себебі 
жәбірленушілер көрген зәбірін тиісті 
мекемеге хабарлауға қорқады. Дәл осы 
фактор бойынша қазірдің өзінде ажыра-
сушылар көбеюде. 

Төмен материалдық және тұрмыс-
тық жағдай да ұрыс-керістің бір себебі. 
Кеңес өкіметі кезінде біздің әке-ше-
шеміз некелескеннен кейін бір чемо-
данмен, шағын жатақханада бөлме 
жалдап тұратын. Осы адамдар тату-тәтті 
қырық-елу жыл өмір сүрді. Ал, қазір не 

Жолдау – жолбасшымыз

Әрбір Жолдау – Қазақстанды дамытуға арналған 
қадамның қорғаушы күші. Елбасы биылғы «Төртінші 
өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері» Жолдауында бүгінгі күнгі өте маңызды 
он саланы санамалап айтып берді. Қазақ елі жаңа тех-
нологияларды енгізудің көшбасшысына айналу үшін 
цифрлы технологияны жетік меңгеруі маңызды. Мысалы, 
электронды қызмет көрсетуді жетілдірудегі негізгі мақсат 
– халыққа сапалы қызмет көрсету. Ел онлайн қызметті 
пайдалану арқылы уақыт үнемдейді. Біз әлі де болса, 
халыққа цифрлы қызмет көрсетудің тетіктерін жетік түсін-
діруіміз қажет. Көпшілікке жаңа жүйелердің жетістіктерін 
күн сайын жедел насихаттап отырған орынды. Ақпарат 
жеткілікті болса, әркім өзіне қажет қызметті дер кезінде 
ала алады. Компьютер, смартфонның мүмкіндіктерін 
толық, тиімді пайдаланудың жолын ұсынған жөн. Қазіргі 

кезде интернеттің көмегімен теміржол, әуебилеттерін 
сатып алу, коммуналды төлемдерді, қаржы аударымда-
рын электронды түрде төлем жасау кеңінен қолданыста. 
Бұрынғыдай кезекте тұрып, билет алу үшін ел вокзалға 
барып уақыт жоғалтпайды. Тұрғын үй алу үшін қажетті құ-
жаттарды, оқуға, жұмысқа тұруға қажетті анықтамаларды 
арнайы орталыққа бармай-ақ үйде, жұмыс орнында оты-
рып алуға және тиісті мекемеге онлайн тапсырыс беруге 
мүмкіндік жасалуда. Мұның барлығы халықтың күнделікті 
тіршілігіне өте қажет. Ең бастысы, қызмет көрсету сапасы 
артады. Цифрлы технология өмірдің ажырамас бөлігіне 
айналды. Қашықтықтан білім алу, электронды кітап оқу, 
емханаға бармай-ақ дәрігердің қабылдауына жазылу, 
қажетті тауарға үйден шықпай-ақ тапсырыс беру – цифр-
лы экономиканы дамытудың кілті. 

Осыған байланысты әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯ – ЖЕТІСТІКТІҢ КІЛТІ

Елбасының 2019 жылдың 21 қаңта-
рында қол қойған «Қазақстан Республи-
касының кейбір заңнамалық актілеріне 
меншік құқығын қорғауды күшейту, 
төрелік, сот жүктемесін оңтайландыру 
және қылмыстық заңнаманы одан әрі із-
гілендіру мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» заңы 
3 ақпаннан бастап күшіне енді. Заңдағы  
негізгі мақсат сот жүктемесін төменде-
туге бағытталған. Аталмыш заңмен 42 
заңнамалық актіге, оның ішінде 11 кодекс-
ке, меншік құқығын қорғауды күшейту-
ге, төрелікті дамытуға, сот жүктемесін 
оңтайландыруға және экономикалық 
қылмыстарды ізгілендіруге бағытталған 
түзетулер енгізілді.

Осының ішіндегі сот жүктемесін 
оңтайландыруға бағытталған түзетулерге 
тоқталсақ, Азаматтық процестік кодекске 
және «Нотариат туралы» заңға енгізілген 
өзгеріске орай, бұйрық арқылы іс жүргізу-
дің 18 талабының 9-ы нотариатқа берілді. 
Енді судья, егер талапты нотариаттық 
жазба бойынша жүргізуге болатын болса, 
іс бойынша талап арызды қайтара алады. 
Ал, талапкер даудың қаралуын талап 
етсе, судьяның талапкерге іс бойынша сот 
шығындарын жүктеуге құқығы болады. 

Айта кету керек, Қазақстан Респуб-
ликасының 2015 жылғы 31 қазандағы 
№ 378 «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне сот төрелігі 
жүйесін жетілдіру мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу тура-
лы» заңымен «Нотариат туралы» заңына 
атқарушылық жазбаларды жасау мәселе-
сіне қатысты өзгерістер мен толықтыру-
лар енгізіліп, нотариус жасайтын нотари-
аттық iс-әрекеттер қатары атқарушылық 
жазбаларды жасаумен толықтырылған 

болатын. Қазіргі таңда енгізіліп отырған 
толықтырулар осы атқарушылық жазба 
институтын одан әрі дамыта түсетін бо-
лады. 

Заң бойынша нотариус атқарушылық 
жазба жасағаны үшін жеке тұлғалардан 
ақшаның 0,2 пайызын, ал, заңды тұлға-
лардан 1 пайызын өндіріп алады. Бұл 
азаматтар үшін жылдам әрі арзан қызмет 
болмақ. «Нотариат туралы» заңға сәйкес, 
нотариус алдымен құжаттарды тексереді. 
Барлығы дұрыс болса, атқарушылық жаз-
басын рәсімдеп, бір данасын борышкерге 
жібереді. Ол өз кезегінде он күн ішінде өз 
қарсылығын білдіруге құқылы. Қарсылық 
болса, екі жақ сотта кездеседі. Ал, қар-
сылық болмаса, атқарушылық жазба сот 
орындаушыларға жіберіледі. Негізі, сот-
тың бұйрығы да солай жасалады. Бірақ, 
оған үш күн кетеді. Ал, нотариус бірден 
атқарушылық жазбасын рәсімдеп бере 
алады. Атқарушылық жазба мен сот бұй-
рығының заңды күші бірдей. Сот орында-
ушылары екеуін де орындауға міндетті.

Сонымен қатар, тараптардың келісім-
деріне негізделген 10 талап оңайла-
тылған (жазбаша) іс жүргізуден соттың 
бұйрықтық іс жүргізуіне берілді. Сот  
жүктемесін оңтайландыруға бағытталған 
бұл өзгерістер бүгінде өз нәтижесін көр-
сетуде. Өткен жылдың алғашқы 3 айымен 
салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, 
биылғы жылдың бірінші тоқсанында 
түсіп, қаралған азаматтық істер санының 
20 пайызға азайғандығын көруге болады.

Бұдан басқа сот орындаушыларының 
жекелеген қаулыларын санкциялау сот-
тан прокурорларға беріледі. Бұл – сот 
орындау шылардың банк шоттарының 
нөмірлері және оларда ақшаның бар-
жоғы туралы ақпаратты талап ету туралы; 

Ұлттың тілі – ұлттың жаны. Тілінен айырылған 
халық ұлттық бейнесінен де ажырайды. Әлемде тілінен 
көз жазып қалып, артынша өздері де тарих сахнасынан 
көрінбей кеткен халықтар өте көп. 
Мәселен ХХ ғасырда Австралияда 400-ге жуық тіл болса, 

қазір соның 25-і ғана қалған. Африкадағы 1400 тілдің 600-і қазір 
«өлген тілдердің»  санатында. Тайвань жұрты қытай тілінің 
басымдығынан 23 тілінен айырылып қалды. ХIХ ғасырда Бра-
зилияда 1000-нан астам үндіс тілдері болса, қазіргісі – 200-ден 
аспайды. Бұл бұл ма, 2000 жылдарға дейін әлемде 3500 тіл 
қолданыстан мүлде шығып қалған. Бұл дүние жүзіндегі бүкіл 
тілдердің тең жартысынан асып түседі. Ең қорқыныштысы, тіл-
дердің жойылуы әлі де жалғаса бермек. Қазір әлемдегі тілдердің 
төрттен бірі 1000 сөйлеушіге, тең жартысы 10 000 сөйлеушіге 
азайған көрінеді. Лингвистердің болжамынша, бұл тілдер алдағы 
50 жылда жойылып бітеді екен.

Әрине, ұлан-ғайыр жері, сүттей ұйыған халқы, көршілес 
елдермен ресми бекітілген шекарасы бар тәуелсіз Қазақстан 
үшін әзірге мемлекеттік тілден айырылып қалу қаупі жоқ. Бірақ, 
мәдени құндылықтар әлсірей бастаған қазіргідей жаһандану 
дәуірінде өткеніңді түгендеп, ұлттық болмысыңды сақтау – 
парыз. Сол ұлттық болмыс пен ұлттық қадір-қасиеттің бірі де, 
бірегейі – қазақ тілі. 

Қазақстан тәуелсіздік алған ширек ғасыр ішінде талай 

дің  оқытушылары, профессорлары жаңа технологияны 
қолдана отырып студенттердің білімін арттыруда. Соның 
арқасында көптеген ғылыми жаңалықтар ашылуда. Қа-
зақстанда «ақылды технологиялардың» көмегімен агро-
өнеркәсіпті қарқынды дамытудың барлық мүмкіндігі бар. 

Жолдауда айтылған бүгінгі қоғамдағы маңызды 
мәселенің бірі – адами капиталды дамыту. Ол үшін елдің 
әлеуметтік тұрмысын жақсартуға баса назар аударылып 
отыр. Дағдарыс жағдайында әлеуметтік салаға баса на-
зар аудару – өте маңызды шешім. Одан соң, білім беруді 
жетілдіру, оңтайландырудағы мәселелер шешімін таба-
ды. Халықаралық оқу стандарттарға сай келетін заманауи 
оқу бағдарламаларын қолданысқа енгізу білім сапасын 
жоғарылатады. Мұғалімнің әлеуметтік жағдайының 
жақсаруы – білікті мамандарды даярлаудың алғышар-
ты. Елбасы мұғалімдердің жалақысына 30-50 пайызға 
дейін қосылатынын айтты. Осы мақсатта биыл қосымша 

67 миллиард теңге бөлінбек. Жолдауда айтылған әрбір 
бағыттың берері көп. Тек соны тиімді пайдалануға күш 
салуымыз қажет.

Келесі жылды «Жастар жылы» деп жариялауды 
ұсынған Елбасының Жолдауы – бір күнде айтыла салған 
әңгіме емес, бұл елдің болашағы үшін тереңнен толға-
нып шешілген өте маңызды тарихи құжат. Сондықтан 
да, Елбасы Жолдауын ҚазҰУ-дың жастары да мұқият 
тыңдады, енді ел болып қолдау білдірейік. Сонда ғана 
біздің Қазақстан ата-бабамыз армандаған қуатты елге 
айналары сөзсіз.

А.ЖУНИСЖАН, 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың биология 

және битехнология факультетінің биофизика және 
биомедицина кафедрасының аға оқытушысы 

Г.АТАНБАЕВА,
 биотехнология кафедрасының оқытушысы 

ПІКІР

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҒАРҒЫ СОТЫНЫҢ БАС
ТАМАСЫМЕН «ОТБАСЫЛЫҚ СОТ» ЖОБАСЫ ҚОЛҒА АЛЫНЫП, 
ОБЛЫСТЫҚ ЖӘНЕ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ҚАЛАЛАРДА 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛЫП КЕЛЕДІ. БҰЛ БАСТАМАНЫҢ БАСТЫ МАҚСА
ТЫ АЖЫРАСУШЫЛАР САНЫН АЗАЙТЫП, ЖАНЖАЛДАСЫП ЖҮР
ГЕН ЕРЛІЗАЙЫПТЫЛАРДЫҢ ТАТУЛАСУЫНА СЕПТІГІН ТИГІЗУ.

«ОТБАСЫЛЫҚ СОТ» 
ҚАЖЕТ ПЕ?

САРАП

ЖҮКТЕМЕНІ ЖЕҢІЛДЕТУГЕ 
ЖАСАЛҒАН ҚАДАМ

борышкердің мүлкіне, сондай-ақ, жеке 
немесе заңды тұлғаның банктердегі ақ-
шасына тыйым салу туралы қаулыларын 
санкциялау. Соттарда борышкер болып 
табылатын жеке тұлғаның, заңды тұлға 
басшысының Қазақстан Республика-
сынан шығуына шектеулер және борыш-
керді мәжбүрлеп алып келуді санкциялау 
түрлері қалады. Мұндай жаңашылдық 
ағымдағы жылдың 24 сәуірінен бастап 
қолданысқа енгізілмек. Осылайша, соттан 
даусыз істерді алу, судьяларға жеке және 
заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін қорғау үшін үлкен маңызы 
бар нақты дауларды шешуге мүмкіндік 
беретін болады.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

Нұржан БЕКЕТАЕВ,
Арал аудандық соты

төрағасының міндетін атқарушы

АНА ТІЛІМ – АЙБЫНЫМ

ТІЛІНЕН АЙЫРЫЛҒАН ҰЛТТЫҢ 
ЕРТЕҢІ ЖОҚ

өзгерді? Қазір көрініс былай, қыз бен 
жігіт таныс болып, шамалы уақыттан 
соң әке-шешесін әуре қылып банктен 
несие алғызып, дүркіретіп той жасап үй-
ленеді. Бір-екі жыл өткен соң мінезінің 
жараспайтыны анықталады. Сотта терең 
зерттей келе, мінезі емес, зайыбының 
қазіргі тұрмысына қанағаттанбайтыны 
анықталады. Әрине, бойында қабілеті, 
жұмысқа қажетті күш-жігері бола тұра 
жұмыс жасамайтын жұбайлар да кезде-
седі. Осы кезде Елбасы Н.Назарбаевтың 
«не себепті ажырасулар көбейіп кетті? 
Өйткені біз мектептерде жоғары класс 
оқушыларына ер мен әйел араларын-
дағы қарым-қатынас туралы үйретпей-
міз» деген сөзі ойға оралады. Расында 
да, балалар тек үйленетін кезде ғана 
ата-анасына хабарлайды. Қызға – әйел, 
балаға – азамат болуды ешкім үйретпей-
ді, отбасының қиындығымен олар тек 
өздері отау құрғанда бетпе-бет келеді. 
Үйленуді әдемі ертегі деп ойлайтындар, 
ақыры қиындыққа шыдамай, тығы-
рықтан шығудың төте жолы ажырасу 
деп түсінеді. Судьялар осындай тарап-
тармен жұмыс жасап, әңгіме барысында 
оларға отбасыны сақтап қалудың маңы-
зын түсіндіреді.  

Жаңадан құрылған отбасылық сот-
тар неке қатынастарына қатысты дау-
ларды барынша сабырмен, ақылмен, 
бітіммен шешуге тырысады.  Жақында 
Ақтөбе қаласының №3 сотында «От-
басылық орталық» кабинеті ашылды. 
Бұл кабинет жайлы да ашық түстер-
мен безендірілген, ыңғайлы жиһазбен 
жабдықталған. Мұнда білікті психолог 
дау-жанжалға қатысушылармен  әңгіме 
өткізеді, дауды сот тәртібімен шешудің 
балаларға қаншалықты ауыр болатынын 
мейлінше ұғындырады. Отбасылық 
орталық дауды сотқа дейінгі тергеу 
арқылы шешу жолымен шектелмейді, 
сонымен бірге отбасылық қатынастарды 
сауықтыру, жалпы отбасын сақтап қалу 
және дау-жанжалдан арылмай жүрген 
ерлі-зайыптыларды татуластыру жөнін-
де шаралар қолданады. 

Биылғы жылдың алғашқы тоқсанын-
да Ақтөбе қаласының №3 сотындағы 
«Отбасылық сот» жобасын жүзеге 
асыратын судьялар 312 арызды қарап, 
оның 119-ы бойынша өндіріс жүр-
гізу тоқтатылған, 91 арыз медиация 
тәртібімен шешіліп, 22 арыз талаптан 
бас тартылған. 7 арыз қараусыз қалды-
рылған. Демек, орталықта арыздардың 
жартысынан көбі татуласу арқылы 
шешіліп жатыр.

Қорытындылай келсек, қоғам үшін 
«Отбасылық сот» жобасының маңызы 
зор. Өйткені жоба отбасылық және неке 
қатынастары саласындағы дауларды 
қарауды түбегейлі өзгертіп қана қоймай, 
жанұялық жарасымдылықты сақтауға, 
дауларды болдырмауға үлесін қосуда.

А.ЖАМИЕВ,
Ақтөбе қаласы № 3 сотының 

судьясы

биіктерді бағындырып, зор табыстарға жетті. Соның ішінде 
мемлекеттік тілдің  конституциялық құқықтарын тайға таңба 
басқандай етіп, айқындап жазды. Мемлекеттік тіл – қазақ тілі 
деп танылды, шетел тілдері оның қасында екінші немесе үшінші 
қосымша тіл ретінде қызмет атқаратын болып бекітілді. 

«Ұлттық жаңғыру деген ұғымның өзі ұлттық сананың ке-
мелденуін білдіреді. Оның екі қыры бар. Біріншіден, ұлттық 
сана-сезімнің көкжиегін кеңейту. Екіншіден, ұлттық болмыстың 
өзегін сақтай отырып, оның бірқатар сипаттарын өзгерту. Қазір 
салтанат құрып тұрған жаңғыру үлгіле рі нің қандай қатері болуы 
мүмкін? Қатер жаңғыруды әркімнің ұлттық даму үлгі сін бәріне 
ортақ, әмбебап үлгіге алмастыру ре тінде қарастыруда болып 
отыр. Алайда, өмірдің өзі бұл пайымның түбірімен қате екенін 
көрсетіп берді. Іс жүзінде әрбір өңір мен әрбір мемлекет өзінің 
дербес даму үлгісін қалыптастыруда. Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, 
тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен 
айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс», – дей-

ді Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: Рухани 
жаңғыру» атты мақаласында. 

Иә, тілін қадірлеуге асықпайтын, мемлекеттік тілде қа-
рым-қатынас жасауға салғырт, өзге тілге әуес, шет тілін білгенін 
мақтан тұтып, ана тіліне қырын қарайтын жұрттың рухани 
тұрғыдан жаңғыра қоюы неғайбыл. Тіпті мүмкін де емес. Сол 
себептен де тұңғыш президент ұлттық құндылық атаулының 
арасына мемлекеттік тілді де қосып отыр.

Шыны керек, мемлекеттік тіл мәселесі мемлекет басшы-
сының назарынан ешқашан түсіп көрген емес. Елбасының 
бастамасымен мемлекеттік тілді дамыту мақсатында көптеген 
іс-шаралар өткізіліп,  бірқатар бағдарламалар қабылданды. Ен-
дігі мәселе, қазақ тілінің қарыштап дамуына әрбір мекеме, әрбір 
ұжым мүдделі болуы тиіс. Бұл тұрғыда Жамбыл облыстық қыл-
мыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты 
да біршама шаруа атқарды. «Мемлекеттік тілдің қолданылуын 
дамыту», «Латын графикасы – қоғамның рухани жаңғыруының 
негізі» тақырыптарында дөңгелек үстел өткізіп, мәселені жан-
жақты талқылады. Сот жүйесінде мемлекеттік тілдің қолданыс 
аясын кеңейту тақырыбында семинар ұйымдастырылды. Мұн-
дай жұмыстар әлі де жалғаса береді. Себебі, Сот – жоғарғы 
биліктің бір тармағы ғана емес, мемлекеттік саясаттың жүзеге 
асуына мүдделі құқықтық институт.

Райхан РАТОВА, 
Жамбыл облыстық қылмыстық істер 

жөніндегі мамандандырылған ауданаралық 
соты кеңсесінің бас маманы
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Алматы қаласы 
Тел.: 8(727) 292-29-27, 
292-40-89, факс: 8 (727) 292-29-92

E-mail: 
zanreklama@mail.ru

Нұр-Сұлтан қаласы 
Абай көшесі, 78, 105-кеңсе.
Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

«ЮрСлужба» ЖШС, Көкшетау қ., М.Горь-
кий көшесі, 37, 107-бөлме. Тел.: 8 (7162) 
25-77-17.

«Версия-Пресс» ЖШС, Павлодар қ., Естай 
көшесі 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, Петропавл 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.

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

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 
көшесі 31. Тел.: 8 (7132) 40-41-05, ұялы  
тел.: 87774348344 және Ақтау қаласы.

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

Ершова Людмила ЖК, Шымкент қ., Жел-
тоқсан көшесі, 20 б.

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА), 
директоры 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.

ИП «Сагидоллина Б.», 1 Теміржол вокза-
лы, 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, Қойкел-
ді көшесі 158 а, ХҚО аумағы. Ұялы тел.: 
87017268772, 87054422939.

ИП Новоселова, Петропавл қаласы, Қа-
зақстан Конституциясы көшесі, 28-үй, 1-қа-
бат. Тел.: (87152) 46-74-77.

«Версаль Бизнес», Атырау қаласы, Сырым 
Датов көшесі, 35-үй, «Сырым Тобе» БО, 
102-бөлме. Тел.: 32-14-29, 30-65-24, ұялы 
тел.: 8701 920 45 38.

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

ЖК «KAIROS», Алматы қ., Жібек жолы 
көшесі, 55, Алма сауда орталығы, 4-қабат, 
419в-бөлім, 426-нүкте. Тел.: 2714939, ұялы 
тел.: 8707-705-9222 Emaіl:kaldybayeva@
maіl.ru.

ӘРТҮРЛІ

4. «Корпорация теңіз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
өзінің таратылғандығы туралы хабарлайды.

Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
130000, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау 
қ., 19 шағын аудан, 2-ғимарат. 8, 214-кеңсе.

9. «Ақтөбе облысының білім басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің «Жем қаласындағы көпсалалы колледжі» ком-
муналдық мемлекеттік мекемесі (БСН 160840020520), Ақтөбе 
облысы әкімдігінің 26.03.2019 жылғы №107  қаулысымен та-
ратылатындығын хабарлайды. Талаптар екі ай ішінде  қабыл-
данады. Мекенжайы: Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Жем 
қаласы, Унучко көшесі, 5-үй.

10. «URAL-САМЛИГ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 
БСН 101240002056, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. 
Барлық талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күн-
нен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қа-
былданады: ҚР, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Строитель-1 
ы.а., 21-үй, 36-пәтер. 

11. «Хайдельберг Восток-Цемент» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі,  БСН 060540009001, өзінің ерікті түрде таратылған-
дығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, 050000, 
Алматы қ., Медеу ауданы, Жібек Жолы даңғылы, 76, Тел.: +7 
727 273 06 03.

ТАРАТУ

ЖАРНАМА

БІЛІМ

СҰРАНЫСҚА САЙ МАМАНДАР 
ДАЙЫНДАУ МАҢЫЗДЫ

ЕЛДЕН-ЖЕРДЕН

14. «ВАЛЮТ – ТРАНЗИТ БАНК» АҚ Қарағанды қаласы, Бұқар жырау даңғылы, 51/4 құрылыс 
мекенжайында орналасқан тарату комиссиясының бөлімшесі мүліктерін сату жөнінде сау-
да-саттық өткізеді. Сауда-саттық жоғарыда көрсетілген мекенжайда 2019 жылғы 26 сәуірде 
сағат 11:00-де өткізіледі.
Лоттар саны – 4 Лот бойынша сауда-саттықты жүргізу әдісі – голландтық. Қадам – 5%
Лот № 1 – Біріктірілген лот: 1. Жер учас кесімен 
жылы автотұрақ, мекенжайы: Ақмола облысы, 
Целиноград ауданы, Оразақ ауылдық округі, 
Оразақ ауылы, 027 учет кварталы, 242 құрылыс. 
2. «INTER AGRO KAZAK MAKINA D.S.» 4-х 
вальцты диірмен кешені, 1998 жылы, Түркияда 
шығарылған, SC 2200 «SAS» маркасы. Лоттың 
бастапқы бағасы – 2 357 000,00 теңге. Төменгі 
бағасы – 1 178 500,00 теңге.

Лот № 2 – Біріктірілген лот: 1. Жерді пайдалану 
құқығымен (жалға алу) мүліктік кешеннің ғимара-
ты. Мекенжайы: Қарағанды қаласы, Черемхов-
ская көшесі, 9-құрылыс, 2. Алкогольсіз ішімдік 
шығаратын құралдар (7 бірлік). 3. Ваз 21043 ав-
токөлік, м.н. 401 АЕ 09, 2004 ж.ш. 4. К-50-35-125 
орталық айдау насосы. 5. НШ-100 приводпен на-
сосы. 6. Альфа-Бета кескін ара. Лоттың бастапқы 
бағасы – 16 735 275,00 теңге. Төменгі бағасы – 11 
714 693,00 теңге.

Лот № 3 – Жер учаскесімен тұрғын үй кешені, 
мекенжайы: Қарағанды облысы, Қарағанды қа-
ласы, Төлепов көшесі, 15-үй (бұрынғы даңғылы 
Бейбітшілік Бульвары, 45-үй). Лоттың бастапқы 
бағасы – 361 329 000,00 теңге. Төменгі бағасы – 
252 930 300,00 теңге.

Лот № 4 – Mitsubishi Legnum автокөлік, м.н. 715 
АВ 16, 1997 ж.ш. (Семей қаласы) Лоттың баста-
пқы бағасы – 254 000,00 теңге. Төменгі бағасы 
– 127 000,00 теңге.

 Кепілді жарнасы бастапқы бағаның 5% құрайды, өтінімдерді қабылдау 2019 жылғы 25 
сәуірде сағат 15:00-де аяқталады:
 «ВАЛЮТ – ТРАНЗИТ БАНК» АҚ, «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» ММ Алматы қаласы ЖБК 
KZ37125KZTM004300356, БСК NBRKKZKX, БСН 960640002303, резидент белгісі - 1, экономика 
секторы - 4. 
 Өтінімдерді қабылдау және сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу мына мекенжай 
бойынша жүргізіледі: Қарағанды қаласы, Бұқар жырау даңғылы, 51/4 құрылыс, 310-кеңсе.
09:00-ден бастап 18:00-ге дейін күн сайын (демалыс күндері – сенбі, жексенбі). Түскі үзіліс 13:00-
ден – 14:00-ге дейін. Аукционға тіркеу ақпараттың басылып шыққан күнінен бастап сауда-саттық 
басталарға бір сағат қалғанға дейін қабылданады.
 Алынған сату объектілері бойынша төлем төлеу талаптары – сатып алынған объектінің төлемі 
сатушы мен сатып алушының арасында жасалған «сатып алу-сату» шарты жасалғаннан кейін бес 
банктік күннен кешіктірілмей жүргізіледі. Сатып алушы шартта көрсетілген соманы сатушының 
ағымдағы шотына аударады және оның нақтылығын растайтын тиісті төлем құжатының көшірмесін 
тапсырады.
 Сауда-саттыққа қатысушыларды сату объектісімен таныстыру және сауда-саттық ережесімен 
танысу үшін ақпаратты ақпараттың басылып шыққан күнінен бастап мына мекенжай алуға болады: 
Қарағанды қаласы, Бұқар жырау даңғылы, 51/4 құрылыс, тел.: 8 (7212) 99-64-08, 99-64-05, 99-64-06.

15. «Промышленная технология» ЖШС-не тиесілі, 
жоғалған «Меркурий 115 Ф» ККМ, зауыт нөмірі 68980, 1999 
ж.ш., тіркеу карточкасы, қолма-қол ақшаның есеп кітабы, 
тауар чегі кітабы, техникалық паспорты, жарамсыз деп та-
нылсын. 

3. «Саят Жолшы және Серіктестіктер» Адвокаттық кеңсе» 
мекемесі, БСН – 020740003815, «Саят Жолшы және Серік-
тестіктер» Адвокаттық кеңсе» атаулы коммерциялық емес 
ұйымның өзге де ұйымдық-құқықтық нысанда қайта құрылуы 
жөнінде хабарлайды.

Кредит берушілерден наразылық хабарландыру жария-
ланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай бой-
ынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы 
қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 180-үй, 10-қабат.

5. Жоғалған касса аппараты маркасы: «Меркурий 115 Ф», 
зауыт нөмірі 1308631, 2014 жылы шыққан, 17.10.2014 жылы 
есепке қойылған, ККМ орналасқан мекенжайы: ҚР, Ақмола 
облысы, Көкшетау қ., Абай к., 85-үй, 27-кеңсе, ЖК «Риэлтор-
лық агенттік «Кокше-недвижимость», (ЖСН 920415451643). 
Жарамсыз деп саналсын. 

6. Ақпараттық хабарлама
ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 70-бабы 

1-тармағына сәйкес, «Евразиан Фудс Корпорэйшн» AҚ, креди-
торларға жұртшылыққа және қоғам акционерлеріне «Дочерняя 
организация Народного Банка Казахстана по управлению 
сомнительными и безнадежными активами «Халык Проект»» 
ЖШС-мен ірі мәміленің жасалатыны туралы хабарлайды.

7. Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Қаратау аудандық сотының 2019 жылғы 
5 наурыздағы №5115-19-00-2/551 ұйғарымы негізінде арызданушы ҚР, Шымкент қаласы, 
Қаратау ауданы, Алатау көшесі, 52 «а» үйдің тұрғыны Балкия Исакованың (мүдделі тарап 
ҚР, Шымкент қаласының «Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі) арызы бойынша Гульнара Серикбаевна Тукашеваға іздеу жариялайды. 

Гульнара Серикбаевна Тукашева 1981 жылы 10 ақпанда туған. Тұрған жері мен соңғы 
жұмыс орны туралы мәлімет жоқ. 

Хабар-ошарсыз кеткен Гульнара Серикбаевна Тукашеваның жүрген жері туралы 
мәліметтері бар азаматтардың осы жарияланым берілген күннен бастап, үш ай мерзім ішін-
де Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Тоқаев көшесі, №17 үй мекенжайы бойынша 
Қаратау аудандық сотына хабарлауын өтінеміз.

2. Ақтөбе облысы МАЭС-ның 04.04.2019 ж. ұйғарымымен 
«Казтеплоэнергомонтаж» ЖС-не, БСН 950640001879, оңалту 
рәсімі қолданылғаны туралы азаматтық іс қозғалды.

8. «ҚазақстанЭксимбанкі» АҚ тарату комиссиясы (бұдан әрі – Банк) Банктің мүлкін 
(активтерін) бағалауды жүргізу үшін тәуелсіз бағалау компаниялары арасында бағалау 
қызметтерін сатып алу бойынша конкурс жариялайды.

Банк мүлкінің (активтерінің) құрамына:
Көрсеткіштер Саны

Жер учаскелері 0,4306 га
Ғимараттар, жер учаскелері 7 782,8 кв.м. 0,8312 га
Тұрғын үй-жайлар 221,4 кв.м.
Құрылыстар 2

Конкурс шарттарымен және Банктің мүлкі бойынша құжаттармен жұмыс күндері сағат 
10:00-ден 17:00-ге дейін (түскі үзіліс сағат 13:00-ден 14:00-ге дейін) хабарландыру шыққан 
күннен бастап он төрт күнтізбелік күн ішінде  мына мекенжай бойынша танысуға болады: 
Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі, 80, байланыс телефоны: қабылдау бөлмесі 8 (727) 266 
30 94 (ішкі байланыс телефоны: 8 (727) 266-37-40, байланыстағы тұлға Г.Шамшиддинова.

12. «Грант-Л» ЖШС-не тиесілі, БСН 980440002865, 
жоғалған Микро 101Ф бақылау кассалық аппараты, зауыт 
№514539, 1998 ж.ш., тауар чегі кітабы, қолма-қол ақшаның 
есеп кітабы, тіркеу карточкасы, ККМ паспорты, жарамсыз 
деп танылсын. 

13. ЖК М.Е.Елемановаға тиесілі, ЖСН 550125400238, 
жоғалған МИНИКА 1102Ф бақылау кассалық аппараты, за-
уыттық № 01396093, 2005 ж.ш., тауар чегі кітабы, қолма-қол 
ақшаның есеп кітабы, тіркеу карточкалары, ККМ паспорты, 
жарамсыз деп танылсын. 

Бұрын баласының болашақта 
кім болғысы келетінін, қандай 
мамандыққа бейім екенін біліп, 
қолдау көрсетуге тырысатын 
ата-ана сирек еді. Көпшілігі бала-
сының тек жоғары білім алғанын 
құп көретін. Соның кесірінен 

заңгер, қаржыгер, бағдарлама 
жасаушы мамандығын меңгер-
ген түлектер қоғамнан өз орнын 
таба алмай, жұмыссыздар сапын 
толтыратын еді. Дегенмен, на-
рықтың қатал заңы қалыптасқан 
осы кемшіліктің көбесін бұзған-

дай. Соңғы жылдары арнау лы 
білім алу үшін колледжде оқуға 
қызығатындар қатары өсті. Өйт-
кені, қазір жоғары білімді заң-
герден гөрі қарапайым дәнекер-
леушіні халық көбірек іздейді. 
Қаржыгердің қызметінен гөрі, 

Баспасөз — 2019

Құрметті оқырман!
«Заң газеті» және «Юридическая газета», «Заң», 
«Фемида» 
басылым дарына жазылу жалғасып жатқанын естеріңізге 
салғымыз келеді. 

Төл басылым да рыңыздан қол үзіп 
қалмаңыздар!

жеке тұлғалар үшін – 65921
заңды тұлғалар үшін – 15921

жеке тұлғалар үшін – 65928
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zanreklama@maіl.ru

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

БИЫЛҒЫ ЖЫЛ 
ЖАСТАРҒА АРНАЛДЫ. 

ЖАСТАРДЫҢ МӘСЕЛЕСІН 
ШЕШУГЕ, ЖАСТАРДЫ 

ЫНТАЛАНДЫРУҒА, ӘЛЕ-
УМЕТТІК ТҮЙТ КІЛДЕРДІ 

ТАРҚАТУҒА БАСЫМДЫҚ 
БЕРІЛДІ. СОНЫМЕН ҚА-

ТАР, ЖАСТАРДЫҢ ТЕРЕҢ 
БІЛІМ АЛЫП, БЕЛГІЛІ БІР 

МАМАНДЫҚТЫ ИЕЛЕ-
НУІНЕ ДЕ ҚАМҚОРЛЫҚ 

ЖАСАЛУДА.

темір жонушының, сантехника 
маманының көмегі аса қажет. 
Соған сәйкес, оларға төленетін 
ақшада да айырмашылық жер 
мен көктей. Ендеше, «жоғары 
білім» деген аты үшін ғана ма-
мандық таңдаудың қандай қа-
жеттілігі бар? Әсіресе, қазақ 
жастарының күзетші болып жүр-
генін, сауда жасап табыс табаты-
нын көргенде жаның ауырады. 
Солардың біразының «заңгер» 
деген дипломы да болуы мүмкін. 
Ал егер жастар өзінің қабілетіне 
қарап мамандық меңгерсе, жұ-
мыссыз қалмайды. Соның ішін-
де, шаштараз, аспаз, дәнекер-
леуші, көлік жөндеуші сияқты 
мамандықтардың қазір жоғары 
сұранысқа ие екенін өмірдің өзі 
көрсетіп отыр. Осыған орай, 
балаларымызды «бастық бол» 
деп емес, халықтың қажетіне 
жарайтын азамат бол деп тәрби-
елегеніміз дұрыс.

Салтанат ЖИНГИЛБАЕВА,
Талғар Агробизнес және 
менеджмент колледжінің 

оқытушысы 
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ

Әр қызметтің өз тартымдылығы болатыны 
секілді, бүгінде мемлекетттік қызметке де 
қызығушылық артып келеді. Әсіресе, жастар 
тарапынан мемлекеттік аппаратта қызмет 
етуге талпыныс бары қуантады. Елбасы 
Н.Ә.Назарбаев ұсынған Ұлт жоспарындағы 
«Кәсіби мемлекеттік аппаратты қалыптастыру» 
бағытының меритократиялық ұстанымы, яғни, 
«төменнен-жоғарыға» өсу баспалдығының 
енгізілуі жастардың сенімін туғызғаны сөзсіз.

Кез келген азамат өзінің іскерлік қабілетін, 
парасат-пайымын танытуы арқылы болашағын 
қалыптастырады. Ең бастысы, құлшыныс, 
туған елге, туған жерге қалтқысыз қызмет 
етуге шынайы ниет болуы қажет. Ел мүддесі, 

халық игілігі бәрінен жоғары тұрғанда 
ғана нәтижелі жұмыс болады. Мемлекеттік 
қызметші мемлекеттік биліктің айнасы 
іспетті. Оның ар-ожданы биік, әділетті, 
талантты ұйымдастырушылық қабілеті бар 
екендігін қоғам бағалайды. Халық сенімі 
мемлекеттік қызметшінің мемлекеттік қыз-
метті қаншалықты сапалы көрсеткендігіне 
қарап нығаяды. Сондықтан әрбір мемлекеттік 
қызметшінің халықтың мүддесіне қызмет етіп, 
көкейтесті мәселелерді заң шеңберінде шешуі 
талап етіледі. 

Дегенмен, кей-кейде мемлекеттік қызмет-
шілер тарапынан болған келеңсіздіктер 
мемлекет абыройына нұқсан келтіріп жатады. 

Қазір бүкіл қоғам, барша жұрт жұмылып, 
сыбайлас жемқорлықты жою үшін күресіп 
жатыр. Бұл істе әрбір мемлекеттік қызметші 
«арды ойлаған азбайтынын» нақты түсінуі 
керек. Өзінің жауапкершілігін, келешегін 
ойлауы, санасын түзеуі тиіс. Озық отыздық 
төріне ұмтылған Мәңгілік еліміздегі ұлттық 
идея – қазақстандық патриотизм,  елжандылық 
екендігін әрдайым есте ұстауы қажет.

Ж.ҚҰЛБАЕВА,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі Алматы қаласы бойынша 

департаментінің бас маманы

МІНБЕР

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІ – ЕЛДІҢ АЙНАСЫ
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Газет Қазақстан Республикасы бойынша 
таралады

Газетіміздің электронды нұсқасын Zanmedia.kz сайтынан 
оқи аласыздар.

Газет бетiндегi жарияланым дардың пози циясы мен фактi лерi үшiн 
редакция жауап бермейдi.

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

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

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

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

Бибігүл ИМАНҒАЗИНА, «БИБІ – АНА» қайырымдылық қорының президенті, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері: 

«ҚАЛАМ СЫЙЛАҒАНДАР ДА
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ЖАСАДЫМ ДЕП ЖҮР»

– Бибігүл Қабиқызы, 
қазіргі таңда биліктегі өз-
герістерден бөлек, мемле-
кет тарапынан көпбалалы 
аналар мен мүгедектерге 
әлеуметтік қолдау шарала-
ры жүргізіліп жатыр. Десек 
те, 21 000 теңге сол аналар 
мен балалардың жағдайын 
қамтамасыз ете ала ма?

– Көпбалалы аналар мәселесі 
расымен де өзекті тақырыпқа ай-
налып отыр. Тіпті, «жағдайы жоқ 
болса, баға алмаса, неге дүниеге 
ұрпақ әкеледі?» деген сынға ұшы-
раған бүгінгі көпбалалы аналар-
дың жайы қиын. Мемлекетті осы 
тұста түсінбеймін, адам саны ке-
рек кезде 18 миллионға жеттік деп 
ауыз толтырып айтады да, жәрде-
мақы төлеуге келгенде, басқаша 
сөйлейді. Әйтсе де, демографияны 
көтеріп жатқан олардың түсінігін-
дегі жағдайы төмен «кедейлер» 
емес пе?! Өздеріңіз қараңыздар-
шы, қай бақуатты әйелдің қазір 

ҚОЛДАУ

АТАУЛЫ КӨМЕКТІҢ КӨЛЕМІ 
ӨЗГЕРДІ

алты баласы бар? Осы орайда, 
неге себеп іздемей, тығырықтан 
шығар жол іздемеске?!

Мүгедектерге көрсетілетін 
әлеуметтік шараларға келсем, 
бүгінде мүгедек болсаң, адам 
қатарына кіргізбейтін, ойыңмен 
санаспайтындар көбейіп келеді. 
Менің көтеріп жүрген ең өзекті 
мәселем де осы. Неге мүгедектер 
соңғы сорттағы адамдар қатарын-
да болуы керек? Мысал ретінде 
Франклин Рузвельтті айтсам, елді 
мүгедектер коляскасында отырып 
басқарған адам. Жиырма жыл 
бойы алып АҚШ-қа басшылық 
етті. Ол кісінің әділеттілігі, таза-
лығы сондай, ха лық өзі бірауыз-
дан, ешкім қарсы шықпай таңда-
ды, құрметтеді. Сол себепті, егер 
мемлекетте әділеттілік, шындық, 
қайырымдылық, жан тазалығы 
болғанда ғана нағыз мемлекет 
бола алады. Әрине, көпбалалы 

Оған баға беру бір күнде, не бір жылда 
жүзеге асатын оңай іс емес. 

Дегенмен, ХХІ ғасырдың ІІ-ші онжыл-
дығындағы жаһандық қаржы дағдарысы 
әлемдік қауымдастықтың бір мүшесі 
ретінде Қазақстанды да шарпып, елдің 
дамуын айтарлықтай баяулатып тастаға-
ны жасырын емес. Тіпті, ана мен бала 
алдындағы өзінің әлеуметтік  міндетін 
орындауды әлсіретіп алғаны үшін жұмы-
сы сынға алынған Бақытжан Сағынтаев 
басқарған Үкіметті Елбасы еріксіз тара-
туға мәжбүр болды. Сондай-ақ, халықтың 
сын-ескертпесінен кейін табысы кедейлік 
шегінен төмен азаматтарға мемлекет тара-
пынан берілетін атаулы әлеуметтік көмек-
тің (АӘК) көлемі ғана емес, пішініне де 
елеулі өзгерістер енгізілді. Жұртшылық 
арасында ең қызу талқыланып жүрген 
бұл мәселе бойынша сәуір айынан бастап 
құжаттарды қабылдау рәсімі де басталды. 

«Даудың басы Дайрабайдың көк сиы-

ры» демекші, АӘК-ке қатысты қазір елдің 
арасында әртүрлі алыпқашпа сөз көп. Сол 
себепті, АӘК-ке қатысты аз-кем мағлұмат 
бере кеткен артық болмас. Нақтырақ айт-
қанда, АӘК – жан басына шаққандағы 
орташа айлық табысы кедейлік шегінен 
төмен жеке адамдарға (отбасыларға) 
мемлекеттен ақшалай нысанда берілетін 
төлем. Мәселен, Қарағанды облысында 
мұны 2019 жылдың 1 сәуіріне дейін 
11 мың адам алып келген еді. Енді 1 
сәуірден кейін олардың саны 20 мыңнан 
аспақ. Себебі бұған дейін АӘК отбасы 
шығыны 14849 теңгеден төмен болса ғана 
тағайындалып келді. Мысалы, 4 балалы 
отбасының табысы айына – 50 мың теңге 
болса, бұл 5 адамға бөлініп, АӘК отбасы-
ның әрбір мүшесіне айына 4849 теңгеден 
есептегенде 24 445 теңгені құрады. Енді 
сәуірден бастап АӘК тағайындау өлшемі 
20 789 теңге деп белгіленіп отыр. Яғни, 
отбасы АӘК құқығын алғанда кепілден-

дірілген төлемақы әр балаға 18 жасқа 
толғанға дейін  (егер бала жоғары немесе 
орта арнаулы оқу орнында оқыса 23 жасқа 
дейін) 20 789 теңгені құрайды. Сол се-
бепті, отбасының табысы айына 50 мың 
теңге болса, балалардың анасына 10 789 
теңге тағайындалады. Сондай-ақ, 4 балаға 
(20789*4) берілетін айлық жәрдемақы 
көлемі 83 156 теңге болып белгіленді. 
Соның нәтижесінде 4 балалы отбасыға 
берілетін бұл жәрдемақының (анаға 10789  
теңге + балаларға 83 156 теңге) жалпы 
көлемі 93 945 теңгеге дейін ұлғаймақ. 

Бұдан бөлек АӘК тағайындау үшін 
жиналатын құжаттар саны да айтар-
лықтай азайды. Мәселен, сәуірге дейін:  
отбасының әр мүшесіне жеке куәлік, 
жеке қосалқы шаруашылық туралы дерек, 
банк шотының нөмірі,  балалардың туу 
туралы (қайтыс болғаны туралы) куәлігі, 
некені тіркеу (бұзу) туралы куәлік, жұ-
мыс іздеуші ретінде тіркеуге алу жөнінде 

аналарға, мүгедектерге әлеуметтік 
қолдау көрсетіліп жатқанын жоққа 
шығармаймын, тек тереңнен қара-
лып, айрықша көмек көрсетілсе, 
нұр үстіне нұр болар еді.

– 1990 жылы «БИБІ- 
АНА» республикалық мү-
гедек аналар қоғамын құр-
дыңыз. Сол уақыттағы сізге 
деген, бастап жатқан жұмы-
сыңызға деген жақында-
рыңыздың, достарыңыздың 
көзқарасы қандай болды?

– Қайырымдылықты бала кез-
ден естіп емес, көріп өстім. Әкем 
прокурор болатын. Ал, анамның 
әрдайым аяқ машинкасы дай-
ын тұратын. Үйге қонақ келмей 
қалса, отыра қалып балалар үй-
іне киім тігетін. Сол кезде бала-
лар үйіне Украинадан, Беларусь , 
Ресейден балалар көп келетін. 
Анам оларға жиі киім тікті. Әлі 
есімде, сап-сары сатин деген 
матадан қыздарға етегі бүрмелі 

көйлек дайындайтын. Оған қоса, 
тамақты молынан пісіріп, бізді 
қасына ертіп, балалар үйіне ба-
рып тарататын. Міне, біз осыны 
көріп өстік. Қайы рымдылық десе 
ішкен асымды жерге қоятыныма 
ата- анамның тәрбиесі дәнекер 
болды десем, еш қателеспеймін. 
Біз орысша ойлап өстік, Құдай-
дың бар екеніне сенбедік. Алай-
да, Жаратушы оған да сендірді. 
Осы күнге дейін талай ота жа-
саттым, бүгінде денсаулығым 
жақсы, шүкір етемін. Бұның 
бәрі қайырымдылықтың түбін-
дегі алғыста жатыр. Қасымдағы 
көп адамдар «Жасың келгенде 
мүгедек адамдарға кө мектесіп 
не қыласың, олардан не қайта-
ды дейсің?» деп жатады. Сонда 
«Қайырымдылықты өзіңе пайда 
табу үшін жасау керек пе?» деп 
мен тыйып тастаймын. Онымен 
қоса, «Жұрт бір қалам берсе де 

теледидарға шығарады, оның қа-
сында сіздің атқарып жатқан жұ-
мыстарыңыз өте көп. Неге шығар-
масқа?» дейтіндер де аз емес. 
Қазақта «сол қолыңның бергенін 
оң қолың білмесін» деген жақсы 
сөз бекер айтылмаса керек. Осы 
тұста қоғам қайырымдылық деген 

дүниеге сенбей қалған ба деп те 
қынжылатыным бар. 

– Қазіргі құрылып жат-
қан қайырымдылық ұйым-
дарына, олардың ат қарған 
жұмыстарына көңі ліңіз то ла 
ма?

– Менің ойымша, қайырым-
дылықпен пейілі кең, жүрегі 
жомарт, шынайылықты сүйетін 
жандар айналысады. Иә, бүгін-
де қайырымдылықпен айналы-
сып жүрген бірқатар ұйымдар, 
адамдар бар. Бар тілегім, олар не 
жасаса да шын көңілмен болса игі. 
Себебі, қазір көп адамдар біреуге 
жақсылық жасап, көмегін тигізсе, 
оның қайтарымын күтіп тұра-
ды. Ол дұрыс емес. Сол себепті, 
қайы рымдылықпен айналыса тын 

жандарға айтар ақы лым, 
бір адамның барынша 

аяққа тұруына көмек 
көрсетсеңіз, сол сіз 
жақсылық жасаған 
адам оны ары қа-
рай дәл сіз сияқ-
ты кем дегенде 

10 адамға қол 
ұшын созып 
игі істі жал-
ғап әкетсе, 
мі не осы қа-
й ы  р ы м  д ы -
лық деп ата-
лады. 

С о н д а й - 
ақ ,  адам  дар 
арасында тә-

уелділік жо  йылса екен дей мін. 
Тіпті, анасы мен туған ба ласының 
арасында тәуелділік болмауы қа-
жет. Ана деген баласын шын сүй-
гендіктен, аналық махаббатының 
арқасында бар жақсылықты жасай-
ды. Еш уақытта оның қайтарымын 
баласынан сұрамайды. Ештеңенің 

де қайтарымын күтпе, тек Алла-
ның разылығы үшін қарекет ету 
керек. Көп жағ дайларда бұл нәр-
сені қанша айтсаң да бәрі түсіне 
бермейтіні өкінішті. Қазақтың әр-
бір мақалының мән-мағынасы те-
реңде, сол секілді, «Санасызға сан 
айтсаң да болмайды», «Болмай-
тынға болыспа» демекші, санасыз 
болмайық. Ең бастысы, қайырым-
дылық жолында адамшылықтан 
озбайық дегім келеді.

– Өзіңіз білесіз, Елбасы 
биыл ғы жылды «Жастар 
жы лы» деп жариялады. Бү-
гінгі қазақ жастарына айтар 
тіле гіңіз, лебі зіңіз?

– Қазіргі қазақ жастарының 
болашағын уайымдайтыным бар, 
әрине. Жақыныңнан сатқындық 
күтетін қиын заман болды ғой. 
Еліміздегі біршама өзгерістер 
ор нығып, бәрі ретіне келсе, Қа-
зақстанның болашағы жарқын 
боларына сенемін. Тек қана жас-
тарымыз еліктеушіліктен бойла-
рын алыс ұстап, қырмызы қызда-
рымыздың қазақи қылығы мен ер 
жүрек жігіттеріміздің намысшыл 
қасиетінің қаймағы бұзылмаса 
деймін. 

Қазақтың жалынды жастары-
ның алар асуы қашанда биікте 
болатынын мен әрдайым айтамын. 
Себебі, оларды қолдап, демейтін 
кешегі Алаш ардақтыларының, 
ұлы даналарымыздың жігерлі 
рухы. Оған мысал ретінде Қа-
зақ елін әлемге танытып жүрген 
Димаш Құдайбергенов сынды 
талантты баламызды айтсақ бола-
ды. Жастарға айтар тілек-лебізім, 
тек «Жастар жылында» ғана емес, 
әрқашан еліміздің даңқын асқақта-
та беріңіздер! Өсе беріңіздер, өне 
беріңіздер!

– Сұхбатымызды қалай 
тү йіндер едіңіз?

– Бұл өмірде адамға қуаныш 
сыйлаудан асқан бақыт жоқ. Өйт-
кені, әр адам бақытты сезінуге 
лайықты. Бастысы, деніміздің 
саулығы ғой. Ендеше, еліміз аман, 
жұртымыз тыныш болсын! Ал, 
«Заң газетінің» ұжымына шығар-
машылық табыс тілей отырып, 
қаламдарыңыз қарымды болсын 
деймін!

– Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
Ақерке САБЫРҚЫЗЫ,

Шынар ТӨЛЕУХАН
«Тұран» университетінің 

студенттері 

Мүгедектерге көрсетілетін әлеуметтік шараларға келсем, бүгінде 
мүгедек болсаң, адам қатарына кіргізбейтін, ойыңмен санаспайтын-
дар көбейіп келеді. Менің көтеріп жүрген ең өзекті мәселем де осы. 
Неге мүгедектер соңғы сорттағы адамдар қатарында болуы керек? 
Мысал ретінде Рузвельтті айтсам, іштен екі аяғы жоқ мүгедек болып 
туылған адам. Жиырма жыл бойы алып АҚШ-қа президенттік етті. 
Ол кісінің әділеттілігі, тазалығы сондай, ха лық өзі бірауыздан, ешкім 
қарсы шықпай таңдады, құрметтеді. Сол себепті, егер мемлекетте 
әділеттілік, шындық, қайырымдылық, жан тазалығы болғанда ғана 
нағыз мемлекет бола алады.

өтініш, еңбек қызметін растайтын құжат 
(болған жағдайда), білімі, біліктілігі, 
арнайы білімнің немесе кәсіби дайын-
дықтың болуы (болған жағдайда) туралы 
құжат талап етіліп келген болатын. Енді 
тек сәйкестендіру үшін жеке куәліктің 
болуы жеткілікті. Бұл адамдарды артық 
әуре-сарсаңнан құтқарады. Сондықтан, 
мемлекеттің кедейлік шегінен төмен 
азаматтарына тағайындаған АӘК белгілі 
бір мөлшерде ұлғайып қана қоймай, оны 
тағайындау тәртібі де біршама жеңілдеді. 

Қазақстанда кеңестік дәуірде де табы-
сы кедейлік шегінен төмен азаматтарға 
берілетін мемлекеттік көмек мөлшері 
қазіргіден төмен болмаса, артық бол-
мағанын осы арада тағы бір айта кеткен 
артықтық етпес. «Үкімет өлтірмейді» 
деген ескі түсінікті өзгертуге әлі де біраз 
уақыт керек сияқты.  Бұл туралы Елбасы 
Н.Назарбаев та бір сөзінде «... Көптеген 
адамдар үшін ескі үміт-қиялдардан бас 
тартудың қиынға түсетінін ескерген жөн. 
Олардың сенімдерін мазақ етудің еш реті 
жоқ. Олармен са уатты да адал пікір талас-
тырудың жөні бөлек» деген болатын. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»

БАРЛЫҚ ЕЛ ТАБЫСЫ КЕ-
ДЕЙЛІК ШЕГІНЕН ТӨМЕН 
АЗАМАТТАРЫНА БЕЛГІЛІ БІР 
МӨЛШЕРДЕ КӨМЕК БЕРЕДІ. 
БҰЛ БЕЛГІЛІ БІР ДЕҢГЕЙ-
ДЕ МЕМЛЕКЕТ АБЫРОЙЫ 
МЕН БЕДЕЛІНІҢ КӨРСЕТКІШІ 
САНАЛАДЫ. ОНЫҢ КӨЛЕМІ 
МЕМЛЕКЕТТІҢ КҮШ-ҚУАТЫ-
НА БАЙЛАНЫСТЫ БІР ЕЛДЕ 
ЖОҒАРЫ БОЛСА, ЕКІНШІСІН-
ДЕ ОРТАША, ҮШІНШІ ЕЛДЕ 
ТӨМЕН БОЛУЫ МҮМКІН. 

Сондықтан, кез келген елдің би-
леушісі оған айрықша көңіл аударып, 
халқының әлеуметтік-тұрмыстық жағ-
дайын жақсартуды алдына басты мақсат 
етіп қояды. ҚР Тұңғыш Президенті Н.На-
зарбаев та «Қазақстан – 2030» және «Қа-
зақстан – 2050» Стратегиялық бағдарла-
маларын жариялаған кезде мемлекеттің 
әлеуметтік жауапкершілігін назардан тыс 
қалдырған жоқ. Сол себепті, халық Елба-
сына сенім артты. «Тұлға болу дегеніміз, 
жауапты болу дегенді білдіреді» деген 
Тұңғыш Президент те өзіне жүктелген 
міндетті абыроймен атқаруға тырысты. 


