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(Соңы 3-бетте)

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Асылы ОСМАН, қоғам қайраткері: 
– Отаншылдық ұғымы Қазақтың нанын жеп жүрген әрбір 

қазақстандық ұлт пен ұлысқа қатысты. Өкінішке қарай, кіндік 
қаны қазақ топырағына тамған, қазақ даласының ауасымен 
тыныстап, суымен сусындап өсіп-өніп жатқан кейбір өзге 
ұлт өкілдерінің бойынан отанға деген құрметті байқай алмай 
келемін.

Елбасы Қазақстандағы барлық ұлттың басын біріктіретін 
Ассамблеяны құрып берді. Ол қазір өзіне жүктелген міндетті 
әлемдік деңгейде атқарып жатыр. Алайда, ол Қазақстандағы 
өзге ұлт өкілдерінің санасына қазақ тіліне деген құрметті сіңіре 
алды ма?! Мен қазақ деген халықтың төңірегіне топтасқан өзге 
ұлттардың арғысын айтпағанда, қазақ елі тәуелсіздік алған 28 
жылда қазақ тілін үйренбегеніне таң қаламын.  

Ойталқы
Дулат ИСАБЕКОВ, ҚР Мемлекеттік сыйлығының иегері, жазушы:
– Қазақ халқы ешқашан өзге ұлт өкілдеріне өгейлік танытқан 

емес. Алайда, арамыздағы өзге ұлт өкілдері мұның қарымтасын қа-
лай қайтарып жатыр дегенге келсек, қынжылып қалатынымыз рас.

Маған Қазақстан халқы Ассамблеясы  қазақтан гөрі, өз қамда-
рын көбірек ойлайтындай көрінеді. Тек саясат деңгейіндегі істерде 
болмаса, қазақтың ұлттық мүддесіне үн қосып жүрген не депу-
татты, не билік басында жүрген өзге ұлттың баласын көрмедім. 
Қазақтың тағдырына, жеріне байланысты дау шыға қалса, оған 
қазақтан басқа ешкім бас қатырмайтынын көріп жүрміз ғой. Соған 
қарағанда, қазақтың «бірлік, ынтымақ, ауызбіршілік» деген аталы 
сөздері басқалардың бойына дарымаған ба деп қаламын. Осындайда 
ел басына күн туса, жағдайымыз қалай болар екен деген ой да 
алаңдатады.

1 мамыр – Қазақстан ха-
лықтарының бірлігі күні. Бір-
лік барша адамзатқа тән құн-
дылық. Ендеше, Қазақстан 
қоғамының бірлігін, ынты-
мағын сақтауға үлес қосу 
осындағы өзге ұлт өкілдеріне 
де ортақ парыз. Алайда, бұл 
мәселеде қоғамда кейде пікір 

екіге жарылып жатады. 
Сіз не дейсіз? (Соңы 3-бетте)

СҰХБАТ ПАРЛАМЕНТ

(Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте)

ЖЕРГІЛІКТІ БИЛІК МЕМЛЕКЕТТІК 
БАСҚАРУДЫҢ НЕГІЗГІ БУЫНЫ

Ал, аймақтардағы халықтың қамы 
үшін шағын қалаларды дамыту, ауыл-
дарды көтеру, халықты жұмыспен 
қамту, алыс елдімекендерге су жеткізу 
шаралары сияқты қаншама бағдарла-
ма қабылданды десеңізші?! Оларға 
бөлінген қаржы да аз емес. Мәселен, 
өңірлерді ауыз сумен қамтамасыз етуге 
тәуелсіздік жылдары 540 миллиард тең-

геден астам қаржы бөлініпті. Бірақ, сол 
қаржының нәтижесі жоққа тән. Есеп 
комитеті тек қана былтыр аймақтарға 
қатысты 315 млрд теңге көлеміндегі 
қаржы мақсатқа сай жұмсалмағанын 
айқындапты. Мұның сыртында тағы 28 
млрд теңге тиімсіз игерілген. Мұның 
бәрі сол жүзеге аспай қалған бағдарла-
малар жайлы хабар берсе керек. 

БҮГІНДЕ АЙМАҚТАРДА ХАЛЫҚТЫҢ ШЕКЕСІ ШЫЛҚЫП ТҰР ДЕУ ҚИЫН. 
ҚАРАША ҚАУЫМНЫҢ ЖАНЫНА БАТҚАН МӘСЕЛЕ КӨП. САПАЛЫ АУЫЗ 
СУ ЖОҚТЫҒЫ, ҚЫС БОЛСА ЖЫЛУСЫЗ ҚАЛУ, ОТЫН-СУ ТАПШЫЛЫҒЫ, 
ЖҰМЫССЫЗДЫҚ, БАСПАНАСЫЗДЫҚ – ҚАЙ ӨҢІР ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ 
БОЛСЫН БАС АУРУЫ. ОСЫНЫҢ САЛДАРЫНАН ҚАЛА ЖАҒАЛАП, МҮМ-
КІНДІГІ ЖЕТКЕНІ БАС ШАҺАРҒА ҚОНЫСТАНУҒА МӘЖБҮР. ҚАЛАҒА 
КЕЛГЕНІНІҢ ДЕ ЖАҒДАЙЫ МӘЗ ЕМЕС, ДЕНІ КІСІ БОСАҒАСЫН ПАНАЛАП 
ЖҮР. КӨБІНІҢ КӘСІБІ БАЗАР, АРБА СҮЙРЕУ, ӘРІ КЕТСЕ КҮЗЕТ ҚЫЗМЕТІ... 

Оған орталық және жергілікті атқа-
рушы билік өкілдері, жергілікті өзін-өзі 
басқару ұйымдарының жетекшілері 
қатысты. Жиын тізгінін ұстаған Сенат 
төрағасы Дариға Назарбаева мәселенің 
өзектілігін осы аймақтардағы қауым-
ның сын көтермейтін жағдайымен бай-
ланыстырған еді. 

Жақында Парламент Сенатындағы 
«Қазақстан Республикасындағы жер-
гілікті мемлекеттік басқару және өзін-
өзі басқару туралы» заңының жүзеге 
асырылуы талқыланған «дөңгелек 
үстелде» аймақтардың ахуалына қа-
тысты біраз мәселе ортаға салынды. 

2-бет

ПРЕЗИДЕНТТІККЕ 
ҮМІТКЕРЛЕРДІ ТІРКЕУ 
АЯҚТАЛДЫ

5-бет

6-бет

МЫҚТЫЛАР МҰҚАЛМАЙДЫ

ТАТУЛЫҒЫМЫЗҒА СЫЗАТ 
ТҮСІРМЕУ – БАРШАМЫЗҒА СЕРТ 

ОТАНШЫЛДЫҚ РУХТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДА НЕНІ ЕСКЕРУІМІЗ КЕРЕК?

«МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ 
ӘДЕБИЕТШІЛЕР 
МЕН 
ТАРИХШЫЛАРҒА 
ҒАНА 
КЕРЕК СИЯҚТЫ»

ҚОЛЫНАН КЕЛГЕН 
ҚОНЫШЫНАН 
БАСА АЛМАЙДЫ

Олар тағдырдың тәлкегіне ұшыраса да, өмірді арда 
тұтатын, мейірімді жүзімен, отты көзімен, сіздер мен 
біздерге «Шүкіршілік» деген асыл сөздің мағынасын 
ұқтыратын, тіршілікке жан-тәнімен құштар жандар. Олар, 
айналасы мазасыздау болса да, жан дүниесі тазалыққа, 
сезімдері іңкәрлікке толы адамдар. Біреулері туғаннан 
тағдырдың қаталдығына ұшыраса, енді бірі өмірдің 
ұрымтал сәттерінен опық жеп, адамдардың аялы алақа-
нын аңсайды. Иә, айтуға қимасақ та, олардың  мүмкіндігі 
шектеулі. Бірақ, берілген сынаққа сынбай, мұңды сәтке 
мұқалмай, ерік-жігерін жанып, айналасындағыларға 
өмірді қалай бағалау керектігін көрсетіп жүрген мықтылар 
жетерлік. Солардың бірі – Әсел Қасымхан. Әсел Қасым-
хан – Алматы облысы, Көксу ауданы, Кировск ауылында 
1987 жылы 15 тамызда дүниеге келген. Мықты қызды 
Талдықорған қаласының жұртшылығы жақсы таниды. 
23 жасында жол апатына түсіп, бір аяғынан айырылған 
ару тіршілік үшін талмай күресіп келеді. Апаттан аман 
қалғанын Жаратқанның ерекше сыйы деп біледі. Бүгінде 
тірліктен бақыт тапқан Әсел бір аяғымен темір тұлпарды 
еркін тізгіндеп, ел қатарлы жұмыс жасайды. Оның бұл 
әрекеті талайды таңдай қақтырып, тағдырластарына үл-
кен үміт сыйлайды.  

Еліміз 130-ға жуық ұлттар мен этностар тұратын көп ұлтты мемлекет екені белгілі. Тағдыр тоғыстырып, 
тарих табыстырған талай ұлтты бір шаңырақтың астына біріктіретін Ассамблея сияқты ұйым құру туралы 
ойын Тұңғыш Президент Н.Назарбаев алғаш рет 1992 жылы Алматы қаласын да өткен Қазақстан халқының 
бірінші форумында біл дірген еді. Н.Әбішұлының айтуынша, бұл – қоғамдық келісімді сақ тайтын, халықтар 
дос ты ғын мұрат еткен ерекше ұйым болуға тиіс. 

1 Мамыр – Бірлік күні!

Мәрзия ЖЫЛЫСБАЕВА, ҚР Орталық 
мемлекеттік архиві директорының орынбасары:
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САЙЛАУ КҮНДЕЛІГІ

Семинар

Қазақстан зайырлы және құқықтық мем-
лекет құру жолын таңдаған. Мұндай жағдай-
да халықтың құқықтық сауатын арттыру 
қажетті шара және бұл үздіксіз жүргізілуі тиіс. 
Республика деңгейінде бұл мақсатта атқа-
рылып жатқан жұмыстардан аймақтар да 
сырт қалып отырған жоқ

Осы ретте Шалқар аудандық сотының 
судьясы С. Дәріқұлова Шалқар қаласының 
№8 жол дистанциясында «Еңбек даулары 
және жария құқықтық қатынастардан туын-
дайтын даулардың алдын алу» тақырыбында 
көшпелі семинар өткізді. Аталмыш іс-ша-
раға темір жол мекемелерінің кәсіподақ өкіл-

дері және осы мекемелердің жұмысшылары 
қатысты.

Шара барысында сөйлеген сөзінде судья 
С.Дәріқұлова дауларды сотқа дейін шешудің 
артықшылықтары, оның сот талқылауынан 
айырмашылықтары туралы айтып өтті. Дауды 
сотқа жүгінбей шешу тек қана келіспеушілікті 
шешу үшін ғана емес, сонымен қатар, бұ-
зылған даулы қатынастарды қалпына келтіру 
немесе оны сақтап қалу үшін де айрықша қа-
жет екенін қаперге салды. Сондай-ақ, судья 
медиация қолданылатын істер санатын, дау-
ларды шешу жолдарын және партисипативтік 
жолмен шешу тәртібін түсіндіріп, сотта қара-

ЖҮЙЕНІ ДАМЫТУДАҒЫ МАҢЫЗДЫ ҚАДАМ латын даулардың санын азайтудың және дауларды 
шешудің балама әдістерін істерді қарау барысында 
енгізудің маңыздылығын сөз етті.

Аталған тақырыпты жаңғырту, насихаттау, 
дау- жанжалды сотқа дейін шешу, алдын алу сот 
жүйесінің дамуында, халықтың заң сауаттылығын 
арттыруда маңызды қадам болып табылады. 

Семинарды қорытындылай келе, судья ең-
бек дау лары шыққан жағдайда дұрыс әрекет ете 
білу, дау-жанжал субъектілерінің «болашақтағы 
жеңісінің» кепілі екеніне тоқталды. Шара соңында 
қатысушылар аталған тақырып бойынша өзара пікір 
алмасты. 

Айдана АЙТҚАЛИ, 
Шалқар аудандық сотының жетекші маманы

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ 

Мемлекеттің сот жүйесін дамытып, 
онда істердің қаралуын жеңілдету және 
жеделдету бағытында Қазақстан Респуб
ликасының Жоғарғы Соты көптеген ке
ректі бастамаларға ұйытқы болып келеді. 
Ал, ол қандай бастамалар дегенде, олар
дың ең әуелгілерінің бірі ретінде «Түнгі 
сот» жобасын атауға болады. 

Жаңа жоба Сыр өңірінде де қолда
нысқа енгізіліп, қазіргі күні тиімді жұ
мыс істеп келеді. Мәселен, Қызылорда 
қаласының мамандандырылған әкімшілік 
соты «Түнгі сот» жобасы шеңберінде 2019 
жылдың үш айында, яғни, алғашқы тоқса
нында 39 әкімшілік іс қарады. 

«Түнгі сотта» адамдардың денсау
лығына зиян келтiрген, көлiк құралда
рының немесе өзге де мүлiктiң бүлінуіне 
алып келген жолкөлік оқиғасы аясындағы 
құқықбұзушылықтар бойынша әкімшілік 
істер 18:30дан бастап 22:00ге дейінгі 
аралықта қаралады.

Айта кетерлігі, егер жолкөлік оқиға
сы кешкі мерзімде орын алса, ал оқиға 
бойынша пайда болған дауды тараптар 
сол уақытта шешуге дайын болса, онда 
олар бірден «Түнгі сотқа» жүгіне алады.

«Түнгі сот» жобасының артықшылығы 
ретінде іске қатысушыларға өздерінің 
әдеттегі күнтәртібін бұзбай, өз уақыт
тарын үнемдеп және бүлінген автокөлік 

үшін сақтандыру төлемін қысқа мерзімде 
ала алатындықтарын атап өтуге болады.

Мысал келтіре кетсек, Қызылорда 
қаласының мамандандырылған әкімшілік 
сотында Қазақстан Республикасы Әкім
шілік құқықбұзушылық туралы Ко
дексінің 610бабы 1бөлігімен азамат 
Есенбекке (атыжөні өзгертіліп алынды) 
қатысты іс түнгі сотта қаралды.

Істі қарау барысында мәлім болған
дай, ол өзінің басқаруындағы автокөлі
гімен басты жолдың оң жағынан қозғалыс 
жасап келген жәбірленуші Нариманның 
(атыжөні өзгертіліп алынды) автокөлігіне 
жол бермей, соқтығысқан. Нәтижесінде 
аталған автокөлікке материалдық шығын 
келтіріп, ҚР Жол қозғалысы қағидаcының 
13бөлім 11бөлігінің талаптарын бұзған. 
Тараптар оқиға бойынша материалдық 
шығын сақтандыру компаниясы арқылы 
өндірілетінін айтып, істі қысқа мерзімде 
«Түнгі сотта» қарауды өтінді.

Соттың қаулысымен өзіне қатысты 
әкімшілік құқықбұзушылық туралы іс 
бойынша іс жүргізіліп жатқан тұлға Есен
бек ҚР ӘҚБтКнің 610бабы 1бөлігімен 
кінәлі деп танылып, оған 35350 теңге 
айыппұл салынды.

Қызылорда облыстық сотының 
баспасөз қызметі

ЖОБА

ЕЛДЕГІ БАСТЫ САЯСИ УАҚИҒА КЕЗЕКТЕН ТЫС ПРЕЗИДЕНТ САЙЛАУЫНА КАНДИДАТ-
ТАРДЫ ТІРКЕУ КЕШЕГІ ЖЕКСЕНБІДЕ АЯҚТАЛДЫ. ОРТАЛЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ 28 
СӘУІРДЕГІ ОТЫРЫСЫНДА БЕЛГІЛІ БОЛҒАНДАЙ, БАС-АЯҒЫ 9 АДАМ ПРЕЗИДЕНТТІККЕ КАН-
ДИДАТ РЕТІНДЕ ТІРКЕЛГЕН. 

ПРЕЗИДЕНТТІККЕ ҮМІТКЕРЛЕРДІ 
ТІРКЕУ АЯҚТАЛДЫ

«Түнгі сот» бірінші тоқсанда 
39 әкімшілік істі қарады

Атап айтқанда, олар «Ұлы дала қы
рандары» РҚБ атынан Сәдібек Түгел, 
«Nur Otan» партиясы атынан ҚасымЖо
март Тоқаев, «Қазақстан Республикасы 
кәсіподақтар Федерациясы» республи
калық кәсіподақтар бірлестігінен Аман
гелді Таспихов, «Ақ жол «Қазақстанның 
демократиялық партиясы» қоғамдық 
бірлестігінен Дания Еспаева, «Ауыл 
«халықтық – демократиялық патриоттық 
партиясы» қоғамдық бірлестігі атынан 
Төлеутай Рақымбеков, «Қазақстан Ком
мунистік Халық партиясы» қоғамдық 
бірлестігінен Жамбыл Ахметбеков, «Ұлт 
тағдыры «Біріккен ұлттықпатриоттық 
қозғалысы» қоғамдық бірлестігінен 
Әміржан Қосанов, «Қазақстан құрылыс
шылар одағы» заңды тұлғалар бірлестігі
нен Талғат Ерғалиев және «Халық демо
графиясы» қоғамдық бірлестігі атынан 
Жұматай Әлиев. 

Кейін белгілі болғандай, «Қазақстан 
құрылысшылар одағынан» додаға түспек 
болған Талғат Ерғалиев президенттікке 
кандидат ретінде тіркеу туралы Орталық 
сайлау комиссиясына берген өтінішін 
кері қайтарып алған. Сондайақ, ол «Ақ 
жол» партиясының атынан бақ сынағалы 
жатқан үміткер Дания Еспаеваға қолдау 
білдіретінін жеткізіпті.

Сайлау науқаны алдындағы «тосын 
сыйлар» бұл ғана емес. Барлық партия, 
қоғамдық бірлестіктер үміткерін ұсы

нып, Президенттікке таласатын басты 
саяси бәсекеден сырт қалуды қош көрген 
партиялар да жоқ емес. Мәселен, өткен 
аптада Алматыда Жалпыұлттық соци
алдемократиялық партиясы XIV съезін 
өткізгенді. Әлбетте, жиында талқыға 
түсуі тиіс күнтәртібіндегі басты мәселе 
Президент сайлауына ұсынылған үміт
кердің кандидатурасы болатын. Алдында 
партияның Саяси кеңесі өтіп, онда пар
тия президиумының мүшесі, журналист 
Ермұрат Бапидің кандидатурасын ұсыну 
туралы тоқтамға келген.

Алайда, партия съезінде жағдай бас
қаша өрбіді. Елдің әр түкпірінен кел
ген делегаттардың дені кезектен тыс 
Президент сайлауына қатысудан бас 
тартуға шақырды. Ұсынылған үміткер 
Е.Бапи де өз кандидатурасын алып тас
тайтынын мәлімдеп, партияны алдағы 
Парламент сайлауына дайындалуға, бар 
күшжігерін соған жұмсауға шақырды. 
Дауысқа салу кезінде де делегаттардың 
басым көпшілігі осы ұстанымды қолда
ды. Жиынның басты жаңалығы бұл ғана 
емес. Партия төрағасы Жармахан Тұяқбай 
төрағалықтан бас тарту туралы шешімге 
келгенін мәлімдеп, жетекшілікке Ермұрат 
Бапидің кандидатурасын ұсынды. Сөйтіп, 
Е.Бапи төрағалыққа бірауыздан сайланып, 
Ж.Тұяқбай «құрметті төраға» атанды.

Осы жиынның соңын ала келесі бір 
жерде «Ұлт тағдыры» қозғалысы БАҚ 

өкілдерін жинап, қозғалыс атынан бел
гілі саясаткер Әміржан Қосановтың кан
дидатурасын ұсынатындықтарын мәлім
деді. Әлбетте, саясаттанушы Дос Көшім 
басқаратын «Ұлт тағдыры» қозғалысы 
атынан тәуелсіз кандидат ретінде Ә.Қо
сановтың Президенттік сайлауға түсетін
дігі елді елең еткізген жаңалықтың бірі 
болды. Тіпті, кей саясаттанушылар оны 
сайлауда ҚасымЖомарт Тоқаевтың бас
ты қарсыласы болатындығын да болжап 
үлгерді. Ал, Қосанов болса, «Бұл сайлау
ға қоғамның көзқарасы басқаша болып 
отыр. Ал бұл үлкен саяси өзгеріс» дей 
келе, сайлаудан жеңіске жеткен жағдайда 
ең алдымен нендей өзгерістер жасай
тынын да жасырмады. Әзірге белгілісі, 
Қосанов мемлекеттік тілді білу деңгейін 
тексеру туралы комиссияның сынағынан 
«5» деген баға алған.

Алдағы сайлаудың өзгеше болатын 
тұстары бір бұлар ғана емес. Естеріңізде 
болса, Коммунистік партия атынан Жам
был Ахметбеков бұған дейін де Прези
дент сайлауына түскен болатын. 

Ал, «ақжолдықтар» ұсынып отырған 
Дания Еспаева Қазақстанда Президент
тік сайлауға түскен алғашқы әйел болып 
қалатыны даусыз. Бәлкім, бұл да гендер
лік саясаттың бір жемісі шығар?!   

Сәкен ОРЫНБАСАРҰЛЫ,
«Заң газеті»

АБТ жүйесін қолдану 
көрсеткіші артып келеді

Сот қызметін цифрландыру бағытында елімізде соңғы жылдары көптеген шаруа 
атқарылды. Қызмет көрсетудің электронды жүйесіне көшу оның сапасын жақсартып, 
жеделдігін арттырады және заман талабына ілесудің салаға тигізер оң әсерлері бір бұл 
ғана емес. 

ҚР Тұңғыш Президентінің 2015 жылғы жариялаған «100 нақты қадам» Ұлт жоспа
рында сот жүйесін жетілдіруге қатысты нақты міндеттер белгіленген еді. Мәселен, Ұлт 
жоспарының 20шы қадамында заң үстемдігін қамтамасыз ету үшін барлық сот процесін
де бейне және дыбысты таспаға жазуды жүзеге асыру көрсетілген. Сот отырыстарын 
бейнежазбаға жазу сот процесіндегі заңсыздықтарды болдырмауға және тараптардың 
ертеңгі күні судья заңды бұрмалады деп кінә артпауына жағдай жасайды. Сондайақ, сот 
мәжілістерін бейнежазбаға жазу сот отырысы хатшыларын ауыр да тауқыметі көп хаттама 
жазу жұмыстарынан құтқарады. Оның басқа да игі әсерлері жетерлік.

Ақмола облысы бойынша соттар әкімшісінің бөлім басшысы Ержан Сыздықовтың 
айтуынша, бүгінде сотта жиі қолданысқа енген аудиобейнетіркеу жүйесі немесе қысқа
ша АБТ аталған әдіс сот қызметін оңтайландыруға үлкен ықпалын тигізуде. Онда сот 
мәжілісінің басталуы, қатысатын адамдар және қысқаша түсініктер, соттың құрамы 
туралы мәліметтер, істің нөмірі және басқа хронологиялық кезеңділікпен көрсетілетін 
сот отырысының қысқаша хаттамасы жасалады. Сот отырысы туралы барлық мәлімет 
осы АБТ жүйесінде қамтылады.

Аудиобейнетіркеуді жүргізер алдында сот отырысына қатысушылар туралы дерек
тер енгізу мүмкіндігі, облыстық соттардың локалдық серверінде және Жоғарғы Соттың 
орталық серверінде аудиобейнефайлдарды және ілеспе ақпараттарды сақтауға мүмкін
діктің болуы АБТ қызметінің ауқымын кеңейте түседі.  

Аталмыш жүйе Ақмола облыстық сотында да жыл өткен сайын кең көлемде қолда
нылып келеді. Қазіргі күні Ақмола облысының 25 сотында 85 сот отырысы залдары бар 
және олардың барлығы түгел АБТ жүйелерімен қамтамасыз етілген. 

Сөз соңында АБТ жүйесін соңғы жылда қолдану көрсеткіштеріне назар аударып 
көрсек. 2018 жылы жалпы қаралған 17 496 істің 15 807сі немесе 90,35 пайызы АБТ 
құрылғыларын қолдану арқылы қаралған екен. Ал, 2019 жылдың өткен 1тоқсанында 
облыс сотарымен қаралған 3404 істің барлығы, яғни, 100 пайызы АБТ құрылғыларын 
қолдану арқылы қаралыпты. Осы көрсеткіштерден байқап отырғанымыздай, сот жүйе
сін цифрландыру бағытындағы жұмыстар жыл өткен сайын қарқын алып келеді. 

Қалкөз ЖҮСІП, 
«Заң газеті»

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

Соның бір айғағы, Атырау облыстық 
сотында баспасөз туры өтіп, онда судья
лар қонақтарды облыс соттары қызметін
дегі маңызды оқиғалармен таныстырды. 
Мұнайлы өңір сотында болған кездесуге 
БАҚ және қоғамдық бірлестіктердің өкіл
дері, адвокаттар, медиаторлар мен оқу 
орындарының студенттері қатысты.

Баспасөз туры ресми кездесумен 
басталып, қылмыстық істер жөніндегі 
сот алқасының төрағасы Тәтті Уа
лиева және БАҚпен өзара ісқимыл 
жөніндегі үйлестірушісудья Марина 
Черняховская Жолдау шеңберінде 
соттарды жаңғыртудың негізгі бағыт
тарын түсіндіріп, қатысушыларға «Сот 

КЕЗДЕСУ

АЙМАҚ ӨКІЛДЕРІ ҚАЗЫЛАРДЫҢ 
ЖҰМЫСЫМЕН ТАНЫСТЫ

төрелігінің жеті түйіні» бағдарламасын 
жүзеге асыру бойынша атқарылып 
жатқан жұмыстар туралы айтты.

Кездесу облыстық соттың мұражайы
на экскурсия жасаумен жалғасып, кейін 
инновациялық технологиялармен та
нысу мақсатында қатысушылар Атырау 
қалалық сотына барып, смартфондағы 
бейнебайланыс арқылы қаралған сот 
процесіне қатысты. 

Атырау облысы бойынша Соттар 
әкімшісінің басшысы Гүлжан Джумага
лиева соттардың жұмысындағы иннова
циялық технологиялармен таныстырып, 
сот жүйесін цифрландыру бойынша алға 
қойған жоспарларға тоқталды.

Сондайақ, ұйымдастырушылар сот 
төрелігін жүзеге асыру сапасын жақ
сарту, татуластыру рәсімдерін және 
заманауи ақпараттық технологияларды 
қолданудың артықшылықтары туралы 
хабардар етті.

Адвокат Дияр Юсупов бұл кездесу 
жағымды әсер қалдыратын достық 
қарымқатынаста өткенін атап өтті. 
«Осы тектес ісшаралар азаматтардың 
құқықтық сауаттылық деңгейін көтеруде, 
сот қызметкерлері мен адвокаттардың, 
заңгерлердің, медиаторлар мен нотариу
стардың арасында тәжірибе алмасуында 
оң үрдіс қалыптастырады. Сондайақ, 
сот төрелігі сапасын жақсарту мен сот 
жүйесінің ашықтығына қуатты серпін 
береді», – деді Д.Юсупов.

Атырау облыстық сотының 
баспасөз қызметі

«100 НАҚТЫ ҚАДАМ»

ЗАМАНАУИ СОТ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАП КӨП. 
ӨЙТКЕНІ, СОТ УАҚЫТ АҒЫМЫМЕН ҮНДЕСЕ ОТЫРЫП, ДА-
МУЫ КЕРЕК. БҰЛ РЕТТЕ ЖАРИЯЛЫЛЫҚ, АШЫҚТЫҚ СЕКІЛДІ 
ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ҰСТАНУДЫҢ БЕРЕРІ 
МОЛ. СОНДЫҚТАН ДА, ҚАЗАҚСТАНДЫҚ СОТТАР ЖҰМЫСЫ 
ҚОҒАМНЫҢ КӨЗ АЛДЫНДА. 
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Асылы ОСМАН, қоғам қайраткері: Дулат ИСАБЕКОВА, ҚР Мемлекеттік сыйлығының иегері, 
жазушы:

Сауалнаманы әзірлеген Камила ЫСҚАҚОВА, «Заң газеті»
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Отаншылдық өзің өмір сүріп жатқан елдің мемлекеттік тілін меңгеруден 
басталады. Сондықтан, Қазақстан халқы Ассамблеясы ең бірінше кезекте барша 
қазақстандықтардың мемлекеттік тілді бір кісідей білуін насихаттауы керек деп 
есептеймін. Әлемнің кез келген елінде мемлекеттік тіл – сол елде тұрып жатқан 
барлық ұлттарды ұйыстыратын бірден-бір құрал екенін көресіз. Әрине, бәріміздің 
ана тіліміз бар. Оны сізге ешкім ұмыт деп жатқан жоқ. Бірақ, төлқұжатыңда «Қа-
зақстан азаматы» деп тұр ма, онда сол мемлекеттік тілді білу парызыңыз! Білмейді 
екенсіз, демек Отан алдындағы парызыңызды өтемей жүрсіз. Елбасы сонау 2006 
жылғы ҚХА-ның сессиясында, одан кейінгі басқосулардың барлығында мемлекеттік 
тілдің мәселесін көтеріп, мемлекеттік тіл біріктіруші құрал екенін Қазақстандағы 
өзге ұлт өкілдерінің құлақтарына құйып келеді. Бірақ, соның парқына жетіп жатқан 
ешкім жоқ.

Құдай адамға екі тізе берген. Оның біреуін әке-шешеңнің алдында бүксең, екін-

Ойталқы

(Соңы. Басы 1-бетте)

ҚОҒАМ

ОТАНШЫЛДЫҚ РУХТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДА НЕНІ ЕСКЕРУІМІЗ КЕРЕК?

шісін отан үшін бүгесің. Осылайша, оларға деген өзіңнің зор құрметіңді білдіріп, басыңды иесің. Өз басым, қазақ 
халқының алдыңда әрдайым осылай басымды иемін!

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ 

ПАРЛАМЕНТ

Бірер жыл бұрын 1 наурызды «Алғыс айту» күні деп белгіледік. 
Анығында, бұл күні Қазақстандағы өзге ұлттар қазақ халқына 
ризашылығын білдіруі тиіс-ті. Байқасаңыз, бара-бара бұл атаулы 
күн баланың ойынына айналып барады. Қазір біз ұлт деген ұғымға 
қарағанда, «қазақстандық азамат» ұғымын көбірек насихаттап 
жатырмыз. Қазақстан халықтар ассамблеясы дегенді Қазақстан 
халқының Ассамблеясы деуіміздің астарында үлкен мән бар. Бұл 
бірнеше халықтар емес, бір ғана халық дегеннен шығып отыр. Мем-
лекетті құраушы ұлт қазақ болғандықтан, басқа ұлттар қазақпен 
санасуы тиіс. Шыны керек, елімізде әртүрлі ұлтаралық дау-дамай 
туа қалса көп жағдайда қазақ жазаға тартылады. Мәселе ушығып кетпесін деп көбіне өзге 
ұлттарға кешіріммен қараймыз. Дәл қазақ сияқты өзгелердің қас-қабағына қарап, керек 
кезінде жанашыр бола алатын халық әлемде кемде-кем. Осыны өзге ұлт отандастарымыз 
білсе екен...

(Соңы. Басы 1-бетте)

Осылайша, Тұңғыш Президенттің «Қазақ стан хал
қы Ассамблеясын құру тура лы» Жарлығымен 1995 
жыл дың 1 нау рызында елдегі қоғам дық тұрақтылық 
пен этнос ара лы қ келісімді нығайту мақ са тын да 
аталған қоғамдық инсти  тут құрылып, ол ҚР Прези
денті жанын  дағы кеңесші органға айналды. 

Жалпы, Ассамблея секілді ұйым бұрын ешқандай 
мемлекетте болмаған. Ал, бүгінде бұл идея ны тәжіри
бе ретінде алып, қолданысқа енгізген елдер бар. Осы 
арада ерекше айтарымыз, этникалық тілдер мен мә
дениетті мемлекеттік қолдау елімізде тиімді жүргізіліп 
келеді. Мәселен, бүгінде 88 мектепте сабақ өз бек, 
тәжік, ұйғыр және украин тілде рінде жүргізіледі. 100
ден ас там мектепте 22 этностың тілі өзін дік пән ретін
де оқытылады. Бұған қоса, этностың тілін оқытатын 
лингвис тикалық, мәдени орталықтар жұмыс істеп, өзге 
тілдегі басылымдар жа рық көріп тұр. Атап айтқанда, 
теле арналарда 11 тілде хабар таратылып, кәріс, ұйғыр, 
орыс тілдерінде газеттер жарық көреді. Бұрынғы пост
кеңестік елдерде жоқ орыс, өзбек, ұйғыр, кәріс, неміс 
театрлары жұмыс іс тейді. Міне, өзге этносқа деген өз
геше көзқарас пен құрмет біз дің елде ерекше екенінің 
дәлелі осындай.

Ал, енді «Алмақтың да салмағы бар» демекші, 
олардың тарапынан «мемлекет құраушы ұлт қазаққа 
деген құрмет қандай, елге, жерге қалай қызмет етуде?» 
деген сауалдарға жауап іздегенде, ойланып қалатыны
мыз және рас. Бұған осы соңғы он жылдың көлемінде 
орын алған келеңсіз оқиғалар дәлел. 

Жалпы, осындай жағдайларда «өзге елдерде 

ұлттар достығы қалай шешілген?» деген сауал ма
залап, алысжақын мемлекеттердегі жағдайларды 
сараптадық. Алысқа бармайақ, көрші Ресейдегі 
жағдайға тоқталсақ, оларда 180 ұлт пен этнос өмір 
сүреді. Яғни, олар да көпұлтты мемлекет. Бірақ, 
біздегідей өзге ұлттардың тілін оқытатын мектептер 
жоқ. Ұлттар достығын насихаттайтын ассамблея да 
жұмыс істемейді. Ол елде ежелден өмір сүріп жатқан 
миллионға жуық қазақтың баласы қазақ тілінде сауат 
аша алмайды. Енді 60тан астам ұлттар мен этностар 
өмір сүретін Қытайға келсек, бұрын қазақ мектептері, 
мешіттері болып еді, соңғы жылдары оларды да жа
уып тастады. Бір ғана қытай тілінде оқытып, мемле
кеттік идеологияны ғана насихаттайды. Мемлекетті 
құраушы ұлты миллиардтап саналатын ірі держава
лар осындай саясат ұстанып отыр ғанда, бізге осы 
«жалпақшешейлік керек пе?» деген ойда қаласың. 

Соңғы жылдары қазақ қоғамы Ұйғыр ауданы
ның атын өзгерту жөнінде бастама көтерді. Елімізде 
«Серпін» мемлекеттік бағдарламасы қолға алынып, 
оңтүстіктен солтүстікке отбасылар көшірілуде. Алай
да, осы бағдарламаға қазақтар ғана атсалысып, қалған
дары жылы орындарынан қозғала қойған жоқ. Немесе 
солтүстік, шығыс облыстарда  кей елдімекендер мен 
қала аттары орысша атаумен тұр. Қазақ белсенділері 
солардың тарихи атауын қайтаруға бастама көтерсе, 
оған қарсылар да табылып жатады. Қалай болғанда 
да, бұл мәселелер мемлекетшілдік тұрғыдан шешілуі 
керек екені анық.

Нұрболат СҰЛТАНҒАЗИЕВ, 
«Заң газеті»

дербес басқару, жер ресурстарын басқару сала
сын бақылау, лицензиялаудың, аттестаттаудың, 
басқа да бақылаулардың түрлері бар. Алайда, 
өңірлердің бірінші кезектегі міндеттері тиісті 
деңгейде шешілмей отыр. Олай болса мәселе 
неде? 

Жиында айтылған әңгіме ауанынан түй
геніміз, бұл құзыреттерді жүзеге асырудың 
тетіктері дұрыс жасалмаған. Жалпы, жергілікті 
өзінөзі басқару ұйымдары жүйесіне реформа 
қажет. Сенаттың Халықаралық қатынастар, 
қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің хатшы
сы, «Қазақстан мәслихаттары депутаттарының 
бірлестігі» РҚБ төрағасы Төлеубек Мұқашевтың 
айтуынша, бұл істі алдымен өзіне жауапкершілік 
ала білетін, алға қойған міндеттерді  әдеттен тыс 
жолдармен шешу арқылы соңынан адамдарды 
ерте алатын,  білікті, өр мінезді депутаттар 
сайлаудан бастау керек. Бұл ретте Міржақып 
Дулатов тың «жақсы адам болу үшін депутат 
болудың қажеті шамалы,  депутат болу үшін мін
детті түрде жақсы адам болуы керек» деген сөзі 
еске түседі. Сондықтан, әуелі мәслихат депутат
тарына іріктеу талаптарын нақтылау керек. Бұл 
ретте олардың топқа әсер ету қабілеті, мәселенің 
түпкі қорытындысын зерделей алуы әрі тәуекел
шілдігі назарға алынуы тиіс. Сонымен қатар, 
оларды Мемлекеттік басқару академиясында 
оқыту қажет.

Екіншіден, үлкен құзыретке ие, түрлі мем
лекеттік шараларға осы ұйым атынан өкіл 
ретінде қатысып, елдік маңызы зор мәселелерді 
шешуге үн қосатын  Мәслихат хатшысының 
атауын өзгерту. Қазіргі хатшы деген атау бұл 
лауазымға техникалық сипат беріп, оның 
ықпалын, мүмкіндігін кемітеді. Сондықтан, ол 
Мәслихат төрағасы деп аталғаны жөн. Сонымен 
қатар, тексеру комиссиясы Мәслихат құрамына 
өткені дұрыс. Қазір ол өз алдына дербес ұйым 
ретінде жұмыс істеуде. Бұл жағдай Мәслихат 
рөлінің төмендеуіне, қаржыэкономикалық 
мәселелеріне қатысты пәрменді ұстаным таны
та алмауына соқтырады. Депутаттардың Пар
ламенттегі заң шығару үрдісіне қатыстырылуы 
да тиісті деңгейде шешуді қажет етеді.  Бұл 
көптеген мәселелер бойынша қабылданатын 
құжаттардың  теріс салдарының алдын алуға 
мүмкіндік береді. Заңдардың жергілікті жерлер
де толыққанды насихатталып, олардың тиімді 
орындалуына ықпал етеді. Бұл пікірді жиынға 
қатысушылардың біразы құптай сөйлегенімен, 
кейбіріне қатысты қарсылық айтылды. Мәсе
лен, Есеп комитетінің төрағасы Наталья Году
нова Мұқашев мырзаның тексеру комиссиясына 
қатысты ұстанымын құптамады. Оның айтуын
ша, тексеру комиссиясының жұмысын тиімді 
атқару үшін қаржы қадағалау ісінің қырсырын 
меңгерген маман қажет. Ондай кадр Мәслихат
тарда жоқ. Екіншіден, Мәслихаттар бюджетті 
жасап, бекітуге қатысатындықтан, олардың 
орындалуын тәуелсіз түрде бақылай алмайды. 
Тексеру комиссиясының дербес ұйым ретіндегі 
жұмысы бюджет жоспарының орындалуына 
бақылауды күшейтумен қатар, қаржы тәртібінің 

тұрақтылығын қамтамасыз етіп, мемлекет қаты
сатын инвестициялық жобалардың дер кезінде 
жүзеге асуына мүмкіндік береді.

Жиында сөз алған Ұлттық экономика ми
нистрі аймақтарға енгізілген төртінші деңгей
лі бюджет олардың өз мәселесін жергілікті 
халықты тарта отырып шешуіне мүмкіндік 
бергеніне тоқталды. Оның 70 пайызын респуб
ликалық трансферт, қалған бөлігін сол ай
мақтардағы көліктен, кәсіпкерлерден ұсталған 
салықтар құрайды екен. Қазір бұл жүйе пилот
тық түрде елдегі өңірлердің жартысына жуығы
на енгізіліп отыр. Келер жылға ол бойынша 
жұмыстар қалған өңірлерде қолға алынбақ. 
Министрдің айтуынша, бұл мәселеге көптеген 
аймақта интернет желісінің толыққанды дамы
мауы кедергі болып тұр. Кең жолақты ғаламтор
дың тартылмауынан жергілікті өзінөзі басқару 
ұйымдары қаржылық рәсімдерге қатысты 
шараларды уақытында қабылдай алмай, кейбір 
мәселелердің дер кезінде шешім табуы қиын бо
лып отыр. Бұл әңгімеге қатысты да сенаторлар 
тарапынан қарсы пікірлер табылды. Мәселен, 
сенатор Сәрсенбай Еңсегеновтың айтуына қа
рағанда, бюджеттің төртінші деңгейі бойынша 
қаржы бөлу рәсімі күрделенген. Ондағы, тіпті 
құлаған бір бағанды қалпына келтіретін меке
мені  анықтау үшін конкурс өткізу талабы ауыл
дықтардың күнделікті тұрмысына қолайсыздық 
тудырып отыр. 

Ал, оның әріптесі Серік Жақсыбековтың сөзі
не сүйенсек, кен орындары орналасқан көптеген 
елдімекендерге осы өндірістерден алынатын 
салық бұйырмай отыр. Олардан ауаға тарайтын 
улы қалдықтардың зардабын тартып отырған 
халықтың бұл үлестен қағылу себебі түсініксіз. 
Аймақтарға  тек қана көліктен, кәсіпкерлерден 
түсетін салық қана тиесілі. Бір ауылдың бюджеті 
жылына 122 млн теңгеден аспайды. Егер өздерін
де орналасқан кен орындарынан түсетін алым 
сол өңірдің өзінде қалатын болса, ондағы көпте
ген әлеуметтік маңызы бар мәселелер шешімін 
тапқан болар еді. 

Бұрынсоңды Парламент қабырғасында өт
пеген бұл кездесу біраз мәселенің бетін ашты. 
Сондықтан, жиын қорытындысы бойынша ұсы
ныстар әзірленетін болды. Дариға Нұрсұлтанқы
зы олар мерзімі мен жауапкершілігі көрсетілетін 
нақты сипатқа ие болуы тиістігін, сенаторлар 
олардың іске асуы барысына тұрақты монито
ринг жүргізумен қамтамасыз етілуі қажеттігін 
тапсырды.  

Кезде су соңында Парламент Сенаты 
жанындағы Жергілікті өкілді органдармен 
(мәслихаттармен) өзара ісқимыл жөніндегі 
кеңес пен «Қазақстан мәслихаттары депутат
тарының бірлестігі» республикалық қоғам
дық бірлестігінің ынтымақтастық туралы 
меморандумға қол қою рәсімі болды. Демек, 
осындай кездесулер, бірлескен ісқимыл 
дәстүрге айналмақ. 

 
Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,

«Заң газеті»

Облыстық жастар бастамаларын дамыту орталығы
ның жетекшісі Төлеген Айтпаевтың айтуынша, аймақта 
29 жасқа дейінгі еңбек жасындағы 163 мың жас бар болса, 
солардың 3,2 пайызы жұмыспен қамтылмаған. Орталық 
жетекшісі өндірісті өңірде жастардың бұлай жұмыссыз 
жүруін қажетті мамандықты игермегендіктен деп есеп
тейді. Ал, мемлекет басшысы Павлодар облысында жыл 
сайын 25 мыңнан астам адамға сұраныс болатынын ай
тып, сондықтан «Серпін» бағдарламасымен оңтүстіктен 
тұрғындарды көшіріп жатқанына тоқталды. Президент 
Қ.Тоқаев жұмыс сапарын қорытындылай келе облыс әкімі 
Б.Бақауовқа аймақтағы осы уақытқа дейін жіберілген 
бірнеше кемшілікті түзетуді қадап тапсырды. 

– Біз салауатты өмір салтын насихаттай отырып, ха
лықтың денсаулығына үлкен көңіл бөліп келеміз. Алайда 
кәсіпорындардан қалдықты бақылаусыз тастап, аймақта 
сын көтермейтін экологиялық жағдай қалыптастырған
сыңдар, – деді Президент өңір әкіміне.

Мемлекет басшысы облыс әкіміне Үкіметпен бірлесе 
отырып, Жастар жылында «Жол картасы» жобасы ая
сында бұл кемшілікті кешенді түрде шешуді тапсырды. 
Сонымен қатар, Президент Павлодар облысы халықты 
сапалы ауыз сумен қамтуда еліміз бойынша артта қалға
нына тоқталды. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, 

аймақта халықты ауыз сумен қамту көрсеткіші 30 пайыз
дан аспайды екен. Президент бұл мәселеге де алаңдау
шылық білдіріп, мұны шешуді кейінге қалдырмауды ше
геледі. Тағы да статистикалық деректерге жүгінсек, Май 
ауданында 10 мыңнан асатын халық 11 ауылдық округке 
қарасты 23 ауылға қоныстанған. Олар сапасыз ауыз суды 
тұтынуға мәжбүр. «Аймақтарды 2020 жылға дейін дамы
ту» бағдарламасы бойынша 2018 жылы респуб ликалық 
бюджеттен 2,7 миллиард қаржы бөлініп, 2019 жылы 15 
ауыл тіршілік нәрімен қамтылуы тиіс болыпты. Пре
зидент осы бөлінген қаржының бір теңгесін де шашау 
шығармай жұмсауды қатаң тапсырды.

Иә, Президент Қ.Тоқаев Павлодар облысында орын 
алып келген кемшіліктерді дұрыс байқап, оларды кешік
тірмей шешуге облыс әкіміне тапсырма берді. Енді, 
оның орындалуы Б.Бақауовтың іскерлігіне байланысты 
болмақ. Және әкімнің бұл қызметте қалуы да осы мәсе
лелердің шешілуімен тығыз байланысты екені байқалып 
қалды. Ендеше, «Заң газеті» де мемлекет басшысының 
тапсырмалары қалай орындалғанын назарда ұстайтын 
болады.

Нұрболат АБАЙҰЛЫ,
«Заң газеті» 

ЖЕРГІЛІКТІ БИЛІК 

МЕМЛЕКЕТТІК 
БАСҚАРУДЫҢ 

НЕГІЗГІ БУЫНЫ 

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ АУЫЗ СУМЕН 
ҚАМТУДА КӨШ СОҢЫНДА

ІССАПАР 

Осы ретте ауыз суға бөлінген аталмыш қар
жы көлемі жайлы ақпаратты ортаға салып, бұл 
бағдарлама Бермуд үштағаны сияқты жұмбақ 
жағдайда құрдымға кеткеніне назар аудартты. 
Ауылдағы өзге де жедел шешуді қажет ететін 
өзекті мәселелерді тізе келіп, өңірлердегі барлық 
әлеуметтікэкономикалық мәселені шешуге  тиіс 
әкімдердің жауапкершілікті жоғары жаққа сіл
тейтініне базына айтты. 

Дариға Нұрсұлтанқызының сөзінше, шын 
мәнінде жергілікті билік – мемлекеттік басқару
дың негізгі буыны. Әкімшілік реформа жергілік
ті билікке елеулі өкілеттіктер берді. Соған сәйкес 
мәслихаттар ауыл, ауылдық округ, аудандық 
маңызы бар қала деңгейіндегі бюджетті дербес 
қалыптастыра алады. Коммуналдық меншікті 

Президент 
Қасым-Жомарт 
Тоқаев жұмыс 
сапарымен Пав-
лодар облысына 
барып, электро-
лиз зауытында, 
мұнай-химия 
өндіріс орында-
рында болып, 
олардың жұмы-
сымен таныс-
ты. Аймақтағы 
жастар және ерік-
тілер ұйымдары-
ның мүшелерімен 
кездесіп, олармен 
еркін форматта 
әңгімелескен 
мемлекет басшы-
сы оларға жастар 
жылында сәттілік 
тіледі.

ТАТУЛЫҒЫМЫЗҒА СЫЗАТ 
ТҮСІРМЕУ – БАРШАМЫЗҒА СЕРТ
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Оң қадам

ҚР Мәдениет және спорт министрлігі-
не қарасты «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мәдени қорық-музейінің Android 
платформаларына арналған мобильді қо-
сымшасы іске қосылды. 

Қосымша арқылы тарихи жәдігерлер 
мен оларды сақтау, қорғау, қайта қал-
пына келтіру, қорық-музейге қарасты 
тарихи-мәдени және рухани орындармен 
танысу және 3D-тур арқылы тамашалау, 
министрлік жаңалықтары мен музейдің 
атқарып жатқан жұмыстары жөніндегі 

ақпараттар алу, директор блогы арқылы 
байланыс орнату, музейге түсетін қаржы 
және қонақтарға көрсетілетін қызметтер 
жайлы мәлімет алып, тарихи ескерткіштер 
жайлы ғылыми мақалаларды оқуға мүм-
кіндік қарастырылған.

Қорық-музей өз жұмысын нег ізг і 
екі бағытта жүргізеді. Бірінші бағыты 
– Түркістан өңіріндегі тарихи-мәдени 
ескерткіштерді есепке алу, сақтау, қорғау 
жұмыстары. Тарихи-мәдени ескерт-
кіштердің жалпы жер көлемі - 557,1935 

ҚОРЫҚ-МУЗЕЙГЕ АРНАЛҒАН МОБИЛЬДІ 
ҚОСЫМША ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ

га. Құрамында 99 тарихи-мәдени ескерткіш 
бар. Олардың ішінде 1-еуі халықаралық, 16-
сы республикалық, 14-і жергілікті маңызға 
ие. Қалған ескерткіштердің статусын анықтау 
жұмыстары жүргізілуде. Халықаралық дәреже-
дегі Қожа Ахмет Ясауи кесенесі ортағасырлық 
теңдессіз сәулет туындысы ретінде 2003 жылы 
ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұралар тізіміне 
алынған. 

Қорық-музей қорында 25000 дана құнды 
тарихи жәдігерлер қордаланған. Олардың ара-
сындағы жазба, археологиялық этнография және 
нумизматикалық тобына жататын жәдігерлердің 
талапқа сай сақталуы үшін соңғы үлгідегі арнайы 
құрылғылар сатып алынып орнатылды. Қор 

бөліміндегі еңбек ететін реставраторлар Ресейден 
арнайы біліктілікті жоғарылату курстарын оқып 
келген мамандар.

Екінші бағыты – қорық-музей ретінде ғасыр-
лар елегінен өтіп, бүгінгі күнге жеткен көне, тарихи 
құнды жәдігерлерді сақтау, қорғау, қайта қалпы-
на келтіру және оларды насихаттау жұмыстарын 
жүргізеді.  

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени 
қорық-музейі» РМҚК-нің мобильді қосымшасын 
Google Play Market арқылы жүктеп алуға болады.

«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік
тарихи-мәдени қорық-музейі» РМҚК-нің

баспасөз қызметі

МЕЖЕ

ЕҢ ЖОҒАРЫ ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ 
ҚҰНДЫЛЫҚ

төрелігін жүзеге асыру кезінде алдыңғы 
қатарлы электрондық сервистерді кеңінен 
қолданады. 

Сондай-ақ, бүгінде республика сотта-
рын «Татуластыру: сотқа дейін, сотта» пи-
лоттық жобасын жүзеге асыруда. Мұнда 
дауды шешудің сотқа дейінгі және соттан 
тыс механизмдерінің дамуына, медиация 
институтының әйгіленуіне ерекше көңіл 
бөлінеді. Медиациялық келісім арқылы 
қаралған қылмыстық, азаматтық және 
әкімшілік құқықбұзушылық істер бой-
ынша тараптар даусыз, ұрыс-керіссіз, өз 
қалауы және өз еркі бойынша өздеріне, 
яғни, екі жаққа да тиімді келісімге келе 
алады. 

Адам құқығы – адамның мүддесін 
қанағаттандыруға бағытталған, заңмен 
қорғалатын ең жоғары демократиялық 
құндылық. Сондықтан да, әрбір адам 
өзінің де, басқаның осы құндылығын 
бағалай білуі және оған ешқандай да зиян 
келтірмеуі керек. 

Нургуль ГАБДРАХОВА,
Жангелдин аудандық сотының 
бас маманы - сот отырысының 

хатшысы
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ

ашық қаралуын талап етуге құқығы 
бекітілген. Бұған ҚР Конституциясының 
12-бабымен де кепілдік беріледі, яғни, 
онда «Әркімнің өз құқықтары мен бостан-
дықтарын сот арқылы қорғалуына құқығы 
бар» делінген.  

ҚР Тұңғыш Президенті Н.Назарбаев 
өзінің «Қазақстан-2050» Стратегиясы қа-
лыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағы-
ты» атты Жолдауында құқықтық саясаттың 
маңызды мәселесі азаматтардың Конститу-
ция кепілдік беретін сот арқылы қорғалу 
құқын жүзеге асыруы деп ерекше атап 
өткен. Соның ішінде Елбасы сот төрелігін 
жүзеге асыру процесін оңайлатып, артық 
бюрократиялық рәсімдерден арылту керек 
екенін тапсырды. Жаңа ақпараттық тех-
нологияларды белсенді енгізген жағдайда 
мұны істеу қиын емес екенін де еске алды. 
Сондай-ақ, соттардың жұмысын жеңілдету 
мақсатында дауларды соттардан тыс рет-
теу институттарын дамытуды тапсырып, 
ұсақ мәселелер бойынша дауларды шешу 
соттардан тыс тәртіппен жүргізілетіндей 
тетіктер қарастыру қажет екенін айтқан 
болатын.

Елбасының осы тапсырмаларын 
орын дау аясында республика соттарымен 
«Виртуалды сот», SMART-сот пилоттық 
жобалары жүзеге асырылуда.   

Қазіргі уақытта республика соттары 
сот отырыстарын қашықтықтан жүзеге 
асыруға мүмкіндік беретін аудио-бей-
нетіркеу жүйелерімен жабдықталған. 
Адам басқа жерде бола тұра сот отырысы 
залымен бейнеконференц байланысы 
арқылы қосылып, тыңдалуына, өзі де сот 
процесінде не болып жатқанының бар-
лығын естуіне мүмкіндігі бар.

Бүгінгі таңда мобильдік технология 
дамуға кең жол ашып отыр. Адамға 
сотқа келу де қажет емес. Өйткені, үй-
інде, кеңседе отырып немесе сапарда, 
демалыста болып та сот жүйесіне өзінің 
смартфоны, планшеттік компьютері 
немесе смарт сағаты арқылы да қосыла 
алады. Ол үшін сот отырысына қаты-
сушы өзінің мобильдік құрылғысына 
«TrueConf» арнайы қосымшасын орна-
туы керек. Содан кейін сот отырысына 
логин арқылы қосылуға облыстық сот-
тың программистері көмек көрсетеді. 
Ол үшін өзінің мәліметтерін және қа-
ралатын істің нөмірін беруі қажет. Бұл 
адамның сот арқылы қорғалу құқығын 
анағұрлым жеңілдеткен жаңашылдық. 

Атап айтқанда, Жангелдин аудандық 
соты ауданымыздың облыс орталығы 
мен басқа да ірі қалалардан анағұрлым 
қашықта орналасқанын ескеріп, сот 

МӘМІЛЕ ТАРАПТАРДЫ ТАТУЛАСТЫРУ – 
ТИІМДІ ТЕТІК

Адам құқықтары – адам жарық дү-
ниеге келген сәттен бастап пайда болады 
және бұл адамның өз мүдделерін заң 
шеңберінде жүзеге асыру мүмкіндігі. Ол 
табиғи және әлеуметтік болып екіге бөлі-
неді. Табиғи құқықтар адамның тіршілік 
етуінен туындайды (өмір сүру, еркіндікке 
жету, жеке басына тиіспеушілік, т. б.). 
Әлеуметтік құқықтар адамның мемле-
кетпен өзара әрекеті процесінде пайда 
болады (білім алуға, еңбек етуге, бай-қу-

атты өмір сүруге, азаматтық алуға, сот 
әділдігіне жүгінуге, еркін жүріп-тұруға, 
мүліктерді иеленуге, т.б.). 

Қоғамдық қарым-қатынастарға құ-
қықтық нормалардың тиімді әсер етуін 
қамтамасыз етуде мемлекеттік органдар-
дың құқықты қолдану қызметінде сот 
жүйесіне үлкен рөл беріледі.  

Адам құқықтарының жалпыға бірдей 
декларациясының 8-бабында тәуелсіз 
және әдiл сот арқылы iстiң әдiл және 

Сот медиациясы арқылы тату-
ластыру институтын сот өндірісі-
не енгізу бойынша жоба жаңа 
Азаматтық-процестік кодексте 
өз орнын тапқан. Қазіргі таңда 
сот тарда іс қарау барысында та-
раптарды «Медиация туралы» 
заңды қолдану арқылы татуласты-
ру институтының өзектілігі артып 
келеді. 

Бүгінде халық аузынан, бұқа-
ралық ақпарат құралдары беттері-
нен медиация туралы жиі естиміз. 
«Медиация» ұғымы біздің қоғамға 
енді ғана еніп жатыр. Тәуелсіз, 
бейтарап, істің нәтижесіне мүд-
делі емес, медиация тарапта-
рының өзара келісімі бойынша 
таңдалған, медиаторлар тізілімі-
не қосылған және медиатордың 
функцияларын орындауға келісім 
берген жеке тұлға медиатор бола 
алады.

Пилоттық жобаның мақсаты 
азаматтық сот ісін жүргізуде дау-
лардың жекелеген санаттарын 
медиация тәртібінде сотқа дейінгі 
реттеуді, татуластыру рәсімдерін 
қолдану аясын кеңейтуді көздей-
ді. Сондай-ақ, азаматтардың сот 
шығындарын барынша азайтуға, 
дауларды сотқа дейінгі реттеуде 
халықтың қызығушылығын арт-
тыруға және әлеуметтік тұрақ-
тылықты сақтауға, қоғамдық ке-
лісімді жетілдіру мақсатында 
даулы мәселелерді, жанжалдарды 
бейбіт жолмен шешуге мүмкіндік 
беретін бітімгершілік келісім-
дері мен медиация институтын 

дамыту мен насихаттауға және 
жобаны тиімді жүзеге асыруға 
бағытталған.

Бітімгершілік рәсімдерін әрі 
қарай дамыту мақсатында іске 
қосылған пилоттық жоба бойын-
ша азаматтық істерді қарайтын 
аудандық және оған теңестірілген 
соттарда, мамандандырылған 
ауданаралық экономикалық сотта 
және кәмелетке толмағандар істері 
жөніндегі сотта қаралатын істерде 
медиаторлар қатысады. Олар от-
басылық, еңбек, мұрагерлік, жер, 
үйден шығару, кондоминимумды 
басқару мәселелері, қарыз алу 
және сақтандыру келісімшарт-
тары негізінде туындаған даулар 
бойынша бітімге келтіреді. Сон-
дай-ақ, ҚР Жоғарғы Соты төраға-
сының 2017 жылғы 26 шілдедегі 
өкімімен алдыңғы өкімге өзгеріс 
пен толықтыру енгізіліп, медиа-
ция тәртібімен қысқартылуға жа-
татын азаматтық істердің санат-
тары көбейді. Атап айтқанда, 
«мүлікке меншік құқығы туралы», 
«тауар жеткізілімі, жалдау, сатып 
алу-сату, тасымалдау шарттары», 
«тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау», «корпоративтік даулар», 
«медициналық қызмет көрсетуіне 
байланысты» болып медиация 
қолдану аясы кеңіді. Қылмыстық 
істер бойынша және атқарушылық 
іс жүргізу сатысында медиация 
тәртібімен істі сотқа дейінгі рет-
теу ді енгізуге қарастырылған.

Істі сот талқылауына дайындау 
барысында судьялар тараптарға 

пилоттық жоба не-
гізінде дауларды 
(жанжалдарды) ме-
диация тәртібімен 
реттеуге мүмкін-
діктері бар екенін 
ескертеді. 

Медиация сот 
процесі барысын-
да сотқа дейін рет-
теу, тергеу, анықтау 
б а р ы с ы н д а ,  с от 
шешімін орындау 
сатысында соттан 
тыс жүргізілуі мүм-
кін. 

«Қазақстан жә-
не экономикалық 
ы н т ы м а қ т а с т ы қ 
жә не даму ұйымы-
ның елдерінде ин-
вестициялық жә не 
коммерциялық дау-
ларды шешу тетік-
тері» тақырыбында 
өткен халықаралық 
конференцияда Жоғарғы Сот 
төрағасы Жақып Асанов «Ме-
диация туралы» заң тиісті дең-
гейде жұмыс жа самайтынын 
айт қан болатын. Қазіргі әлемдік 
қауымдас тықтағы заң саласының 
тәжіри бе сінде медиация даулар-
ды реттейтін баламалы механизм 
ретінде үшінші бейтараптық по-
зиция ұстанып, дау ласушылардың 
өзара еркін ымыраға келуі үшін 
барлық жағдайды жасайды және 
осының негізінде әділ шешім 
салтанат құрады. Халықаралық 
статистикаға сәйкес, барлық да-
улардың 40 пайызы медиация 
рәсімінен өтеді және олардың 
85 пайызында оң нәтижеге қол 
жеткізілген. Өркениетті елдер 
тәжірибесінде дауларды медиа-
тордың қатысуымен реттеу көп 
жағдайда екі тараптың келісімге 

келуімен аяқталатынын көрсетеді. 
Бұл даулаушы тараптардың санын 
азайтады. Бізге де керегі осы.

Сот төрелігі жүйесінің жұмы-
сын жақсарту үшін тиімді шара 
– қоғамдағы жанжалдастықты 
азайту екені сөзсіз. Халқымызда 
«Дау мұраты – біту» деген сөз 
бар. Жанжалдан, даудан іргесін 
аулақ салып үйренген халықпыз. 
Ал, ел арасы мен ағайын ішінен 
іріткі шықса, істі ушықтырмай 
ауыл ақсақалының, ел ағасының 
алдына барып шешетін. Әрбір дау 
туындаған жағдайда, ең алдымен 
медиаторға жүгіну қажет екенін 
жұртшылық арасында кеңінен 
түсіндіру бүгінгі міндеті.

Қазіргі қоғамда дау көбейгені 
жасырын емес. Оған бірден-бір 
себеп – меншік түрлерінің мола-
юы, нарықтық қатынастардың 

ор науы және халықтың құқықтық 
сау аты мен талабының артуы 
болса керек. Аза маттар кез кел-
ген ұсақ-түйек дау-шармен сотқа 
жүгінетін болды. Оларды бірдей 
қанағаттандыратын шешімдерді 
табу оңай емес. Негізінен айтқан-
да, «Медиация туралы» Заң қазақ 
халқының дәстүрлі билер мен 
ата-бабалар тағылымын, әдет-
ғұрып тәжірибесін қалпына кел-
тіруге жасалған игі қадамның бірі 
және оның тиімділігі мол десек 
қателеспейміз.

Айта кетерлігі, татуластыру 
рәсімдері, соның ішінде, меди-
ация облыс соттарында кеңінен 
қолданылады. Статистикалық 
мәліметтерге қарағанда, респуб-
лика соттарында дауласушы та-
раптарды медиация тәртібімен 
татуластыру арқылы аяқталған 
істердің саны артқаны байқалады. 
Тәжірибеде осы дауларды сот-
тарға жүгінбей-ақ шешуге бола-
тынын көруге болады.

Әрине, дауласушы тараптарды 
татуластыру – барлық жаққа да 
тиімді әрі қажетті тетік. Сол се-
бепті дау-жанжалды сотқа дейін 
реттеген дұрыс. Қазіргі күні бұл 
бағытта көптеген шаралар ұй-
ымдастырылуда.

Өңірден мысал келтіріп өт-
сек, Жалағаш аудандық сотында 
2019 жылдың бірінші тоқсанын-
да аталған жоба негізінде дау-
ларды (жанжалдарды) медиация 
тәртібімен реттеу арқылы 18 аза-
маттық іс (қаралып аяқталған 
істің 18,5 пайызы), 20 қылмыстық 
іс (қаралып аяқталған істің 58,8 
пайызы), 10 әкімшілік іс (қара-
лып аяқталған істің 12,3пайызы) 
қаралған.

Сонымен қатар, аудан әкімі 
Қайратбек Әубәкірұлы мен ау-
дандық сот төрағасы Асылхан 

Абитханұлы сотсыз татуласу жұ-
мыстарын дәріптеу мақсатында 
іс-шаралар жоспарын бекітіп, 
аймақтағы медиация институтын 
кеңінен дамыту, сондай-ақ жан-
жал деңгейін төмендету бағытын-
да Жалағаш ауданына қарасты 
ауылдық округтерде семинарлар, 
«дөңгелек үстелдер» ұйымдасты-
руға мұрындық болды.

Өткен жылдың ақпан айында 
аудандық сот ғимаратында «Аза-
маттарға құқықтық көмек көрсе-
ту» бұрышы ашылды. Сол уақыт-
тан бері азаматтар медиаторлар 
мен адвокаттарға жүгіну арқылы 
тегін көмек, ақыл-кеңестер алып 
келеді. Аудандық сот, аудандық 
полиция бөлімі ғимраттарында 
да медиаторлар кабинеті ашылып 
медиаторлар жұмыс жасауда.

Мұның бәрі аталмыш бағыт-
та атқарылған ауқымды шара-
лардың бір парасы ғана. Әри-
не, олардан басқа да шаралар 
жоспарлануда.

Жоба тиімділігі татуласу рә-
сімін қолдану саласын кеңейтуге, 
азаматтардың сот шығыстарын 
азайтуға әрі халықтың дауды 
соттан тыс реттеуіне мүдделі бо-
луына алып келуімен өлшенеді. 
Оның қоғамдағы шиеленістердің 
төмендеуіне ықпал ететін оң 
тұстары жетерлік. Мәселен, сот 
процесі аясында медиациялық 
келісім жасасқан жағдайда төлен-
ген мемлекеттік баж салығы қай-
тарылады.

Қоғамдағы барлық даулы мәсе-
лені оңтайлы шешудің бірден-бір 
жолы татуластыру рәсімдерін пай-
даланып дауды бейбіт реттеуге, 
құқықтық мәдениетті арттыруға 
қол жеткізу – бүгінгі меже.

           

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

Аян АЛТЫНБАЕВ,
Жалағаш аудандық сотының

кеңсе меңгерушісі

ҚАЗІРГІ ҚОҒАМ АЛДЫНА ҚОЙЫЛЫП ОТЫРҒАН 
МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕНІҢ БІРІ – ДАУДЫ БАЛАМАЛЫ 
ТӘСІЛДЕРМЕН ШЕШУДІ ЖОЛҒА ҚОЮ, НЫҒАЙТУ 
ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ БОЛЫП ОТЫР. ОСЫ МАҚСАТТА 
ЖОҒАРҒЫ СОТ МЕДИАЦИЯНЫ ҚОЛДАНУ САЛАЛА-
РЫН ОДАН ӘРІ КЕҢЕЙТУДІҢ КЕЗЕКТІ ҚАДАМЫ БО-
ЛЫП ТАБЫЛАТЫН ЖЕКЕ САНАТТАҒЫ ДАУЛАРДЫ 
(ЖАНЖАЛДАРДЫ) МЕДИАЦИЯ ТӘРТІБІМЕН СОТҚА 
ДЕЙІН РЕТТЕУ БОЙЫНША ПИЛОТТЫҚ ЖОБАНЫ ІСКЕ 
АСЫРУДА.

АДАМ ҚҰҚЫҒЫ – КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ 
МАҢЫЗДЫ ИНСТИТУТЫ. МЕМЛЕКЕТ ІШІНДЕГІ ҚҰҚЫҚ, 
СОНДАЙ-АҚ, ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ САЛАСЫНДА ОЛ ХХ 
ҒАСЫРДЫҢ ІІ-ЖАРТЫСЫНДА ЕРЕКШЕ ДАМЫП, АДАМЗАТ 
ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ДАМУЫНДАҒЫ ЕЛЕУЛІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР-
ДЫҢ БІРІНЕ АЙНАЛДЫ. 
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Мәрзия ЖЫЛЫСБАЕВА, ҚР Орталық мемлекеттік архиві директорының орынбасары: 

 «МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ 

ӘДЕБИЕТШІЛЕР МЕН ТАРИХШЫЛАРҒА 
ҒАНА КЕРЕК СИЯҚТЫ»

ҚОРДАҒЫ ҚҰЖАТТЫ АУДАРУ ДЕГЕН ӨТЕ ҮЛКЕН ЖҰМЫС. БІЗДЕГІ МЕНТАЛИТЕТ 
БОЙЫНША ОРЫС ТІЛІНДЕГІ ҚҰЖАТТЫҢ ОҚЫРМАНЫ КӨБІРЕК ДЕП ЕСЕПТЕЛЕДІ. 
ТӘУЕЛСІЗ ЕЛ БОЛҒАНЫМЫЗҒА ШИРЕК ҒАСЫРДАН АССА ДА БІЗ ӘЛІ КЕҢЕСТІК ЖҮ
ЙЕГЕ КӨБІРЕК ҚАРАЙЛАП ЖҮРМІЗ. ӨЗ ТІЛІМІЗГЕ БАСҚА АЗАМАТТАРДЫ ТӘУЕЛДІ 
ЕТУДІ ОЙЛАМАЙМЫЗ. МЫСАЛЫ, КӨРШІЛЕС ӨЗБЕКСТАННЫҢ АРХИВІНДЕ ЖҰМЫС 
ЖАСАУ ҮШІН ШЕТЕЛДІҢ ЗЕРТТЕУШІЛЕРІ АРНАЙЫ ТІЛ ОРТАЛЫҚТАРЫНДА ӨЗБЕК 
ТІЛІН ОҚЫП, БІЛІП БАРЫП БАРАДЫ. ӨЙТКЕНІ ОЛАР АРХИВ ҚҰЖАТТАРЫНЫҢ КӨБІ 
ӨЗБЕК ТІЛІНДЕ ЕКЕНІН БІЛІП ОТЫР. АЛ, БІЗДІҢ ҒЫЛЫМИ ИНСТИТУТТАРЫМЫЗДЫҢ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ АРХИВТЕ ЖҰМЫС ІСТЕУ ҮШІН ОРЫС ТІЛІН БІЛСЕҢІЗ БОЛДЫ ДЕЙДІ 
ЕКЕН ШЕТЕЛДІК ӘРІПТЕСТЕРІНЕ. ЕГЕР ТІЛІМІЗДІ ӨЗІМІЗ ҚҰРМЕТТЕМЕСЕК ЕРТЕҢ БҰЛ 
АРХИВ ҚҰЖАТТАРЫ КІМНІҢ ТАРИХЫ БОП ҚАЛАДЫ ДЕП КЕЙДЕ ЕРІКСІЗ ОЙЛАНАСЫҢ. 

– Мәрзия Ғаниқызы, алдымен мем-
лекеттік архив құжаттары туралы аз-
кем мағлұмат бере кетсеңіз.

– ҚР Орталық мемлекеттік архиві 
еліміздегі тұңғыш құрылған ең үлкен 
архив.  Мұнда XVI ғасырдан бергі уақыт-
тағы қазақ халқының тарихына қатысты 
құжаттар сақтаулы. Өздеріңіз білесіздер, 
Кеңес үкіметі тұсында архивтердің бәрі қа-
рапайым халыққа жабық болған болатын. 
Себебі ондағы қордың құрамдары Кеңес 
үкіметіне дейінгі, кейінгі және тәуелсіздік 
кезеңдеріндегі құжаттарымыз болып та-
былады. Бізде бұрын ғалымдар ғана архив 
қорымен жұмыс жасайтын. Бірақ, оларға 
тек қажет тарихи деректерді алуға рұқсат 
берілген және жасаған жазбалары қатаң 
тексерістен өтіп, қажет емес жерін жыртып 
алып тастаған жағдайлар болды. Кеңес 
одағының тарихындағы ақтаңдақ беттерін 
ашқан кезде ҚР Орталық мемлекеттік 
архиві бірден Ғылым академиясының та-
рихшы ғалымдарымен біріге отырып, біраз 
қорларды ашып, қазіргі таңдағы халыққа 
мәлім тарихи деректердің барлығы осы 
құжаттардың негізінде жазылды. 

– Архив құжаттарымен қазір кім, 
қалай жұмыс жасай алады?

– Тәуелсіздіктен кейін бізге жеке және 
заңды тұлғалардан түрлі сұраныс хаттар 
түсе бастады. Олардың біреулері та
қы рыптық болса, екіншілері әлеумет-
тікқұқықтық негіздегі, үшіншілері ататек
тік негізде. 

Әлеуметтікқұқықтық негіздегі хат-
тарға негізінен мемлекеттік  қызмет түріне 
жататын заңды және жеке тұлғалардың 
еңбек ақысы, еңбек өтілі, марапаттаулары 
жатады. Ататектік негіздегі сұранысқа 
келсек 70 жыл бойы саяси қуғынсүргін-
нің құрбаны болған, аштықтан қырылған 
халықтың ұрпақтары өзінің ататегін біл-
мей, оны іздеуге де қорқып өсті ғой. Олар 
тәуелсіздіктен кейін ғана архивке келіп, 
атаанасы мен бауырларын және жақын  
туыстуғандарын іздеуге мүмкіндік алды. 
Одан кейін Кеңес үкіметі кезінде байку-
лактар деген тақырыппен белгілі болған 
тұлғаларды, қазақ халқының тарихына 
еңбегі сіңген зиялы қауымды, қазақ хан-
дығы кезіндегі батырлар мен  бисұлтан-
дар жөніндегі деректерді іздеу жөніндегі 
хаттар да көптеп түсе бастады. 

Сондайақ, революцияға дейінгі ке-
зеңде де, Кеңес үкіметі кезінде де қазақ 
даласына саяси жағдайларға, қарашекпен-
ділерді қоныстандыру, отарлау,  тың және 
тыңайған жерлерді  игеру деген желеумен 
біреуін өз еркімен, екіншісін мәжбүрлеп 
түрлі ұлт өкілдерін қоныстандырғаны  бел-
гілі.  Соған сәйкес әлемнің түкпіртүкпірі-
нен өзге ұлт пен ұлыс өкілдерінен де бізге 
сұраныстар түсіп тұрады. Мәселен, өзге 
ұлт пен ұлыс өкілдерінен жылына орта 
есеппен 70 шақты ататектік негіздегі 
сұраныс түседі. Бұдан бөлек, оқу залына 
келетін азаматтар да бар. Архив Алматы 
қаласында орналасқаннан кейін жергілікті 
жердегі тұрғындарға ыңғайлырақ. Оларға 
біз залда отырып мәліметтер қарауға 
рұқсат етеміз. Мұндай азаматтарға ме-
трке кітабы арқылы қарау жөнінде кеңес 
беріледі. Өйткені бізде Алматы қаласы 
бойынша толықтай емес православия шір-
кеуінің метрке кітаптары сақталған.  Бұл 
жерде айта кететін дүние бізде мұсылман 
халқының метрке кітаптары өте аз кезде-
седі. Көп дүние төте жазумен жазылған-
дықтан кезінде әртүрлі саяси жағдайларға 
байланысты жойылып кеткен. Кейбірін 
үкіметтер ауысқан кезде өздерімен алып 
кеткен, кейбірін сенімсіздік танытып жой-
ып жіберген сияқты. 

– Архив қызметін ұйымдастырудың 
басы-қасында көбіне өзге ұлт өкілдері 
жүрді ғой...

– Бұл архив 1921 жылы Орынборда 
құрылғанда, негізінен басқа ұлт өкілдері 
жұмыс жасады. Мәселен, мемлекет және 
қоғам қайраткері Сәкен Сейфуллин 1923 
жылы революцияға дейінгі әр өңірдегі 
отарлық негіздегі құжаттардың барлығын  
бір орталыққа жинақтау жөнінде хабар-
ландыру таратқан. Архив кейін астананың 
ауысуына байланысты алдымен Қызыл
ордаға, одан кейін Алматыға көшірілді. 
Архив мәселесіне Ахмет Байтұрсынұлы, 
Жүсіпбек Аймауытовтардың да қаты-
сы бар. Мен А.Байтұрсынұлының төте 
жазудың ең үлкен маманы ретінде жұ-
мысқа тартылғаны жөнінде бір құжат 
таптым. Осыған қарамастан жалпы кезінде 
араб  графикасындағы құжаттардың көбі 
«байкулактардың» құжаттары деп есеп-
теліп, жойылған екен. 

– Жеке тұлғалардың сұраныстары 
қалай орындалатынын таратып айтып 
берсеңіз. 

– Бізге жеке азаматтар өздері келеді не-
месе пошта арқылы жылына 2 мыңдай хат 
жібереді. Сондайақ, интернет ресурсымыз 
арқылы да түрлі хаттар келіп түседі. Жеке 
азаматтардың сұранысын олардың жағдай-
ына қарай шешеміз. Оқу залында жұмыс 
жасатамыз ба, әлде сұраныс хат ретінде 
алып қаламыз ба дегендей. Дегенмен, ата-
тектік сұраныс хатқа жауап беру кейде 23 
айға дейін созылуы мүмкін екенін де айта 
кеткен жөн шығар. Себебі, революцияға 
дейінгі кезеңнің құжаттары территори-
ялық  деңгейде тіркелген. Осы арада мына 
жәйтті ұмытпау керек, қазақ халқының 
территориялықәкімшілік бөліністері отар-
лау саясатының негізінде әдейі сан мәрте 
өзгеріп отырған. Мысалы, кейбір ауылдар, 

жердегі сол кездегі заңнамаларға сәйкес 
«үштікпен» атылып, жойылып кеткен аза-
маттардың атыжөні тіркелмей, сол күйін-
де ұмыт қала берген. Осындай жағдайлар 
да кездесіп жатады. Кейде 100 құжаттың 
біреуінде ғана атыжөні  аталса, соның өзі 
архивистер үшін үлкен қуаныш. Себебі 
халыққа жұмыс жасап отырғаннан кейін 
қолымыздан келгенше көмек жасағымыз 
келеді. Архивімізде жоқ ақпараттар бола-
тын болса оны ары қарай қалай іздеу керек, 
қандай мекемелерге, ұйымдарға хат жазу 
қажеттігін көрсетіп жеке тұлғаларға хат 
күйінде жауаптар жазамыз. Бұдан бөлек 
өздері кеңес сұрап хабарласып жататын 
азаматтар да болады. 

– Архив құжаттарының құпия-
лығын ашу қалай жүргізіледі?

– Құпия құжаттар біздің мемлекетте 
ғана емес, бүкіл елде бар. Тәуелсіздік 
алғаннан бері біз бірнеше құжатты құпия
сыздандырдық. Мысалы, 2017 жылы Қазақ 
әскери комиссариаты деген қордың 1938–
1945 жылдар аралығындағы құжаттарының 
біразын құпиясыздандыру жұмысын жүр-
гіздік. Әрине, мұндай жұмыстар жай ғана 
өтпейді. Әрбір мекеменің архивте сақталған 
құжаттарының заңды иелері бар. Мысалға 
Жоғарғы Сот, Прокуратура, Қорғаныс ми-
нистрліктері деген сияқты. Осы ретте біздің 
архив тарапынан оларға хат жіберіледі. 
Соның негізінде бірнеше заңды мекеме 
өкілдері қатыса отырып, құжаттарды құпи-
ясыздандыру жұмысын жүргіземіз.

Жалпы құпияландырылған құжаттар 
Кеңес үкіметі кезінде көп болды ғой. 
Құпияландыру мерзімі заң бойынша 30 
жыл көлемінде. Бірақ, құжат иесі келісім 
бермесе оның құпиялығы жойылмайды. 
Бізге осыған байланысты журналистер 
тарапынан сұрақ көп қойылады. Ол архив 
саласының құзырында емес. Егер жоғарғы 
өкілетті органдардан рұқсат хат келіп жат-
са,  біз оның негізінде архивтік анықтама-
лар құрып, жауап беріп жатамыз. 

– Архив қызметіне қатысты заңның 

ты бірден сандық жүйеге көшіру құлаққа 
сыйымсыз дүние. Ол біртіндеп жүзеге 
асатын мәселе. Өйткені бізден де озық 
мемлекеттердің өзінде әлі де бірыңғай 
жүйе жоқ. Бұл асығыс жасайтын шаруа 
емес. Байыппен қарау керек. Себебі бұл 
– ақпарат, қазақтың ішкісыртқы саясаты. 

– Кейбір адамдар архивте отырмай-ақ 
біреулердің бұған дейін жазып қойған дү-
ниелерін көшіріп алып жатады. Осыған 
байланысты ондағы деректерді бұрмалау 
жағдайларымен кездестіңіздер ме?

– Деректерді бұрмалау немесе дұрыс 
аудармау, өтірік жазу мәселелері бүкіл 
әлемде орын алып жатыр. Мұндай жағдай-
лар Кеңес үкіметі құлағаннан кейін бізде 
де орын алғаны рас. Өздеріңіз білесіздер 
ақпарат саласында көптеген даулы мәсе-
лелер болды. Қазіргі кезде тарихшылар 
ғылыми диссертациялар қорғаған кезде 
сарапшылар бізге мына азамат архивте 
жұмыс жасады ма, қандай қорларды қа-
рады деген сұраныс жібереді. Біз өзімізде 
жұмыс жасаған жеке азамат болсын, ғалым 
болсын бәріне жеке істер ашамыз. Онда 
кімнің қандай қормен жұмыс жасағаны 
тіркеліп, қатталып отырады.  Сол арқылы 
біз оларға архивтік анықтама береміз. 

– Архивке келушілер санында соңғы 
онжылдықта  қандай да бір өзгерістер 
бар ма?

– Көбеймесе азайған жоқ. Тек қана ше-
телден бұрын 23 азамат қана келсе, қазір 
олардың саны 100ге дейін жетіп қалды. 
Шет елдің зерттеу орталықтарынан бөлек 
жеке ататегін іздеп келетін азаматтар да 
болады.  

– Тәуелсіздіктен бергі құжаттар қа-
лай сақталады?

– Тәуелсіздіктен бергі құжаттардың ба-
сым көпшілігі ҚР Ұлттық архивінде. 2007 
жылы НұрСұлтан қаласында ашылған ҚР 
Ұлттық архивіне архив саласы билік өкіл-
дерінің шешімімен тәуелсіздік кезеңінің 
біраз құжаттарын астанаға жіберген бола-
тынбыз. Оның үстіне мемлекеттік басқару 

болады. Жанжақты білімі бар азамат-
тар жұмыс жасаса сіз жоғарыда айтқан 
түсініктер орын алмайды. 

– Архив құжаттарын жою кезінде 
кейбір тұлғалардың есімі мен еңбегінің 
мүлде дерексіз қалуы мүмкін бе? 

– Тарихтағы «ақтаңдақтар» орын 
алған кезде де архивтегі мемлекет және 
қоғам қайраткерлерінің құжаттарының 
бәрін жойып тастау мүмкін емес болды. 
Олардың жұмысын алып тастаса Кеңес 
үкіметінің басқару жүйесінің жұмысы 
көрінбей қалатын еді. Сондықтан мемле-
кет және қоғам қайраткерлерінің тарихта 
бір ізі қалады, ал, кейбір жағдайларда 
мүлдем атыжөндері кездеспеуі де мүмкін.  
Құжаттарды қарап отырғанда тәуелсіздік 
жолында ерлікпен күресіп қайтыс болған-
дармен бірге жазықсыз құрбан болған-
дардың да барлық уақытта аз болмағанын 
байқау қиын емес. Қазақ АССРы Халық 
Комиссарлар Кеңесінің, Орталық Атқару 
комитетінің құжаттары мемлекет және 
қоғам қайраткерлерінің ел үшін атқарған 
жұмыстарын анықтауға мүмкіндік беретін 
қорлар. Қазір осы қорлармен оқу залына 
келіп тақырыптарына сай азаматтар іздену 
жұмыстарын жасайды.  

– Құжаттар қай тілде жинақталады? 
– 90 пайызы орыс тілінде. Өкінішке қа-

рай, тәуелсіз ел болсақ та әлі осы  үрдістен 
арыла алмай отырмыз.  Қазақ тіліндегі 
құжаттарды негізінен ақынжазушылар 
мен ғалымдар құрайды. Қазіргі таңда 
мемлекеттік тіл тек әдебиетшілер мен 
тарихшыларға керек сияқты, басқа сала-
ларда ісқағаздарын қазақ тілінде жүргізу 
мардымсыз болып отырғаны белгілі. 

– Архив құжаттарын қазақ тіліне 
аударуға бола ма?

– Құжаттың барлығы айналып келіп 
архивтерге келіп түседі ғой. Ол қай тілде 
түссе сол тілде тіркеледі. Бізде құжат дай-
ындауда әлі жалтақтық бар.

Ал, қордағы құжатты аудару деген өте 
үлкен жұмыс. Біздегі менталитет бойын-

құралжабдықтармен қамтамасыз ету және 
басқа да мәселелер өз шешімін табады 
деген ойда. Қазіргі уақытта жаңа бағдар-
лама бойынша мемлекет тарапынан архив 
саласына қолдау көрсетіледі деп күтілуде.  

Жасыратыны жоқ, «Біреудің жоғын 
біреу ән салып жүріп іздейді» дегендей са-
ланың заң қабылдайтын және оны жүзеге 
асыратын құзырлы мекемелердің қаржы 
бөлу мамандары көп жағдайда толық 
түсіне бермейді. Бір рет сатып алынған 
дүниені кеңестік дәуірдегідей 1030 жыл 
пайдалануға болады деп ойлайтындар аз 
емес. Техникалық құралжабдықтың өз 
елімізде жасалмайтынын және оны өн-
дірушілер белгілі бір шектеулі мерзімге ар-
нап жасайтынын білмей ме, әлде түсінгісі 
келмей ме, белгісіз? 

Архив мәселесіне келгенде заңгер өз 
тұрғысынан, қаржы саласының маманы 
өз көзқарасымен ғана қарайды. Кешегі 
кеңес дәуірінде мұндай жұмысты арнайы 
орталықтардағы кәсіби мамандар ақылда-
са отырып  шешетін. Қай сала болмасын 
қандай да бір салалық мәселелерді қарас
тыру жағы қаржыгер мен заңгер шешетін 
жағдайға жеткен. Әр саланың өз маманы 
болады, осы мамандармен келісе отырып 
бірлесе шешкен дұрыс деп ойлаймыз. 

Қазір үкімет мемлекеттік қызметкерлер-
ге көп көңіл бөліп жатыр. Мемлекеттік қы-
зметкер деген жоғарыда отырған шенеунік-
тің бір түрі. Ал, нағыз саланың жұмысын 
жасайтындар – азаматтық қызметкерлер. 
Біздің архив саласында орташа есеппен 
алғанда еңбекақы көлемі 5070 мыңдай. 

– Архив жұмысын ұйымдастыру 
ісі кеңестік дәуірде Мәскеуден басқа-
рылатын. Қазір оның әдістемесі қалай 
дайындалады?

– Бұрын біз Мәскеудегі мамандардың 
жасап берген дайын дүниесін қолданып 
отырдық. Қажетті дүниенің бәрі Мәскеуде 
қалды.  Әдістемелердің бәрін өз шамамыз
ға қарай жасап келе жатырмыз. Жасыра-
тыны жоқ өндірістің ішкі саласындағы 
мамандар әлі көп салада жоқ. Әдістемелік 
нұсқауларды тек төменнен жоғары кө-
терілетін тәжірибелеріне сүйене отырып 
кәсіби мамандар  ғана құра алады. Осыны 
бізге ретке келтіру керек сияқты. Қазіргі 
жас мамандар кеңестік жүйенің ерекшелі-
гін білмейді. Ал архив саласының іргетасы 
кеңестік жүйеде қаланған ғой. 

– Архив ақылы негізде қызмет көр-
сету арқылы өз күнін өзі көре ала ма?

– Архив өз күнін өзі көре алмайды. 
Бізде бұрын ақылы қызмет көрсету жұ-
мысы атқарылған, 2006 жылы бұл қызмет 
тоқтатылды. Меніңше осы дұрыс шешім 
болмады. Дүниежүзінде архивтен құжат 
алу мәселесі ақылы. Архив саласында 
тек мемлекеттік қызмет, яғни, әлеумет-
тікқұқықтық негіздегі жеке азаматтардың 
еңбек өтілі, марапаттарына қатысты қыз-
меттер ғана тегін жасалады. Қазір біздің 
отандық ғалымдар, зерттеушілер, архив 
мамандары шетелдерден архив құжатта-
рын ақылы түрде алып келіп жатыр ғой. 
Ал, біз құжатты ақшаға сатып аламыз да, 
өзіміз оларға тегін беріп отырмыз. Бұл 
жағы да министрлік тарапынан қаралып, 
енгізу алдында тұрғаны белгілі.

– Сұхбатыңызға рақмет.

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті»

ша орыс тіліндегі құжаттың оқырманы 
көбірек деп есептеледі. Тәуелсіз ел болға-
нымызға ширек ғасырдан асса да біз әлі 
кеңестік жүйеге көбірек қарайлап жүрміз. 
Өз тілімізге басқа азаматтарды тәуелді 
етуді ойламаймыз. Мысалы, көршілес Өз-
бекстанның архивінде жұмыс жасау үшін 
шетелдің зерттеушілері арнайы тіл орта-
лықтарында өзбек тілін оқып, біліп барып 
барады. Өйткені олар архив құжаттары-
ның көбі өзбек тілінде екенін біліп отыр. 
Ал, біздің ғылыми институттарымыздың 
қызметкерлері архивте жұмыс істеу үшін 
орыс тілін білсеңіз болды дейді екен ше-
телдік әріптестеріне. Егер тілімізді өзіміз 
құрметтемесек ертең бұл архив құжаттары 
кімнің тарихы боп қалады деп кейде еріксіз 
ойланасың. Өкінішке орай әлі көптеген 
мекемелер мен ұйымдарда біреу қазақ тілі 
мәселесін қозғаса өзгелер тарапынан ұлт-
шыл деген ой қалыптасып отырған сияқты. 

– «Архив 2025» бағдарламасы саланы 
дамытуға қандай да бір ықпал ете ала ма?

 – Бұл архив саласына арналған тұңғыш 
бағдарлама. Бұған дейін елімізде мәде-
ниет пен руханиятқа қатысты қаншама 
бағдарлама қабылданғанымен оның бәрі 
архивке тікелей арналмаған еді. Архив 
мамандары еліміздегі аудандық, қалалық, 
облыстық және республикалық деңгейдегі 
архивтердің жағдайын көтеру, заманауи 

билік қай жерде болса архивтері де сол 
жерде жинақталады. 

– Кейде ғалымдар мен журналис-
тердің Алаш қайраткерлеріне қатысты 
істер туралы сөз болғанда тергеуші, 
куәгерлер мен айыптау үкімін орындау-
шылар есімдерін жариялап жіберетін 
кездері бар. Бұл қаншалықты дұрыс?

–  Оны байқап жүрміз. Мұның бәрі 
бірдей шындыққа сай келе бермейді. Кей-
біреулер құр эмоциямен жазады. Жалпы, 
заңды және жеке тұлғаларға архивтік 
анықтама берген кезде іздеген азамат ту-
ралы ғана мәлімет береміз. Онда куәгер, 
айыптаушы есімдері жазылмайды. Кей-
біреулер қуғынсүргін туралы айтқан кезде 
сол жағдайды көрген, естіген адамдардың 
айтуы бойынша да жазуы мүмкін. Негізі 
тарихты анау айтыпты, мынау кінәлі деген 
рәуіште жазу дұрыс емес. Ол да осы елдің 
азаматы. Ешбір азамат өзге азаматтың 
өмірін  аяққа таптауға құқы жоқ.

 Бұрын Ресейде қорларды ашуда көп 
еркіндік болды. Соған сәйкес сіз айтқан 
жағдайлар бұл елде көп болып кеткен соң, 
олар да тәртіпті қайта қатайта бастады. 
Қазір саяси қуғынсүргін құрбаны болған 
азаматтар туралы  тек хат жазу арқылы 
өзінің туыстық жақындығын дәлелдеген 
жағдайда ғана деректерді қарауға рұқсат 
беріп жатыр. Біз де саяси жағына мұқият 

қабылданғанына 20 жылдан асыпты. 
Бұл уақытта оған тиісті өзгерістер мен 
түзетулер де енгізіліп жатқан шығар?

– «Ұлттық архив қоры және архивтер 
туралы» атты заңы 1998 жылы 22 желтоқ-
санда қабылданған болатын. Оған соңғы 
өзгерістер мен толықтырулар 2015 және 
2018 жылдары енгізілді. Себебі заманауи 
талапқа байланысты сандық жүйеге көшу 
мәселесі көтеріліп  жатыр. Алайда бірқа-
тар жұрттың жүйесіз қолпаштайтыны 
байқалады. Менің ойымша, 1,5 млн құжат-

қарауға тырысамыз. Сұраныс жасаған-
дарға көшірме емес, архивтік анықтама 
береміз. Себебі әкесі үшін баласы жауап 
бермейді ғой. Кезінде осында жұмыс жа-
саған бір журналистер істе есімі аталған 
азаматтардың атыжөнін жазып қойып, 
кейін олардың бірі тірі боп шығып өзара 
соттасқан жағдай да болған. 

– Кейбір архив қорларының құпия-
сын ашуға азаматтық қоғам әлі дайын 
емес дейтіндер де бар ғой?

– Әр саланы зерттейтін өз мамандары 

болыстықтар бірде бір уезге, бірде екін-
ші уезге қаратылған. Сондықтан, сұра-
ныс жасаған адамдардың бәрінің бірдей 
атабабалары жөніндегі деректер табыла 
бермейді. Оның үстіне, жаңа айтып кеттім 
көп құжаттар жойылған. Отарлау саясаты 
кезінде қазақтардың ешкімге қажеті болма-
ды. Тек салық жинау, жер мәселесі сияқты 
дүниелерден ғана анықтай отырып, жеке 
тұлғаларға архивтік анықтамалар жазып 
береміз. Байларды тәркілеу кезінде де тек 
ірі байлардың тізімі сақталған. Жергілікті 
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Ағымдағы жылдың 21 қаңтарында «Қазақ стан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілері-
не меншік құқығын қорғауды күшейту, төрелік, 
сот жүктемесін оңтайландыру және қылмыстық 
заңнаманы одан әрі ізгілендіру мәселелері бой-
ынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
заңы қабылданды. Айта кету керек, қабылданған 
заң Мемлекет басшысының сот төрелігінің сапа-
сын арттыру туралы тапсырмасының және «Ұлт 
жоспары» шеңберінде соттарды реформалаудың 
практикалық жалғасы болып табылады.

Қылмыстық заңнаманы ізгілендіру мақса-
тында енгізілген өзгерістерге сәйкес, «Бухгал-

терлік есеп және қаржылық есептілік туралы» 
заңнаманы бұзған және банк ақшасын заңсыз 
пайдаланғаны үшін залалды өз еркімен өте-
ген тұлғалардың қылмыстық жауаптылықтан 
босатылатыны белгіленген. Сондай-ақ, осы 
баптарға ескертулерден «бірінші рет» деген 
сөзді алып тастау арқылы салық төлеуден жал-
тарғаны үшін жауапкершілікті көздейтін Қыл-
мыстық кодекстің баптары ізгілендірілді. Бұл 
бюджет алдындағы қарызын ерікті төлеген 
кәсіпкерлерді қылмыстық процесс орбитасына 
тартпауға мүмкіндік береді. Енді салықтар бой-
ынша берешекті өз еркімен төлеген тұлғалар 

ҚАЙТАЛАП ҚЫЛМЫС ЖАСАҒАНДАРҒА 
ЖАУАПКЕРШІЛІК КҮШЕЙТІЛДІ

қылмыстық жауапкершіліктен босатылады.
Бұдан басқа, Қылмыстық кодекске ұрлықтың, 

алаяқтықтың қайталануы үшін жауапкершілікті 
күшейтуді көздейтін тиісті түзетулер енгізілгені 
құптарлық. Бұған дейін бірнеше рет ұрлық, алаяқ-
тық жасау ауырлығы орташа қылмыс саналып, 
сотталушыларға залалды өтеген жағдайда жәбір-
ленушімен татуласу мүмкіндігі қарастырылған 
болатын. Ендігі өзгерістерге сәйкес, ұрлықтың, 
алаяқтықтың бірнеше рет жасалуы «ауыр санат-
тағы» қылмысқа ауыстырылып, бұл өз кезегінде 
айыпталушының жәбірленушімен татуласуына 
байланысты қылмыстық жауапкершіліктен боса-
уына тосқауыл қояды.

Сонымен қатар, заңмен сот орындаушылар-
дың қаулыларын санкциялау тәсілдері өзгерді. 

Бұрың сот орындаушысының қаулысына санкция 
беруді тек сот жүзеге асырған болса, енді сот 
немесе прокурор санкция береді. Материалдар-
ды қарау мерзімі 1 күннен 3 жұмыс күніне дейін 
ұзартылды. Сот орындаушыларының әрекетіне 
берілген 18 санкцияның ішінен сотта екеуі ғана 
қалады, олар «борышкерді мәжбүрлеп әкелу» 
және «Қазақстан Республикасынан шығуын шек-
теу» санкциялары.

Өркениетті ел заңдарының заман ағымына 
сай жаңғыра түсуі тәуелсіз ел азаматтарының 
құқықтық әлеуетін жақсартып, әл-ауқатының 
арта түсуіне, алаяқтық, ұрлық қылмыстарының 
алдын алуға ықпал етері сөзсіз.

Б.ЖАҢАБАЕВ,  
Қызылорда қалалық  №2 сотының судьясы

Қаракөз ҚЫСТАУОВА, Алматы қаласы Алмалы аудандық №2 сотының судьясы:

«БІТІММЕН БІТКЕН ІСТЕ 
БЕРЕКЕ БАР»

– Медиацияны қоғамымызға 
дендеп енгізу қандай қажеттілік-
тен туды? Қазір бұл бағытта 
нендей іс-шаралар атқарылып 
жатыр?  

– Елбасы Қазақстан Республи-
касының 2010 жылдан 2020 жылға 
дейінгі кезеңге арналған құқықтық 
саясат тұжырымдамасында азамат-
тық құқықтарды қорғаудың соттан 
тыс нысандарын дамытуды тапсыр
ды. Себебі, дауды сотсыз шешу баба-
лар мұрасында бұрыннан бар үрдіс. 
Оның үстіне бүгінгі уақыттың өзі 
даудамай шешуде оңтайлы шаралар 
қажеттігін көрсетіп отыр. Бұл тұрғы-
да ҚР Жоғарғы Соты тарапынан тың 
бастамалар көтеріліп, түрлі пилот-
тық жобалар қолға алынып жатыр. 
Мысалы, «Даужанжалды сотқа 
дейін реттеу», «Татуласу: сотқа дей-
ін, сотта», «Соттан тыс татуластыру 
шаралары», т.б. республиканың 
бар лық аумағында сотсыз татуласу 
орталықтары ашылды. Азаматтық 
процестік кодекске сай, қазіргі күні 
тараптарды татуластыруға кәсіби 
немесе кәсіби емес медиаторлармен 
қатар судьялар да кеңінен араласу-
да. Істі басқа судьяға беру немесе 
тараптардың талапарызы бойынша 
істі қараған судьяның  медиацияны 
жүргізу құқығы бар. Соттарда ар-
найы келістіруші судьялар жұмыс 
істеуде. Яғни, дана билеріміздің 
дара дәстүрін жаңғырту арқылы 
елдің татулығын нығайту, соттардың 
жүктемесін азайту мақсатында жү-
зеге асып жатқан шара өз нәтижесін 
беруде.

– Сіз қызмет ететін соттағы 
медиацияның жүзеге асу барысы 
жайлы да айта отырсаңыз.

– Жалпы, ел соттарының бар-
лығында арнайы медиация кабинет-
тері бар. Біздің Алмалы аудандық 
№2 сотында да медиация кабинеті 
халыққа қызмет көрсетуде. Биылғы 
қаңтар айының соңында сот төраға-
сының өкімімен судьямедиатор 
болып бекітілдім. «Соттардағы тату
лас тыру шаралары» пилоттық жо-
басы осы жылдың соңына дейін 
жалғасады. Жобаның қажеттілігі мен 
тиімділігі дәлелденсе, заң жүзінде 
енеді. Талапкерлер сотқа талап арыз 
бермей тұрып медиаторлар кеңесіне 

жүгіне алады. Таңдау тараптардың 
өзінде болады. Біз медиацияны сотқа 
талап арыз түскеннен кейін ғана жүр-
гіземіз. Сотта адвокаттар да отыр. 
Азаматтарға алдымен кәсіби меди-
атордың ба, әлде адвокаттың көме-
гі керек пе деген мәселеде бағыт
бағдар береміз. Сотта тараптарға 
барлық мүмкіндік жасалған. Каби-
нет, зал бәрі талапқа сай. Тәжіри-
беге келсек, аз уақыттың ішінде 
елуге тарта іс медиативті келісіммен 
аяқталды. Бейбіт келісім онға жуық. 
Соттың өзінде медиативтік келісім-
дер сексенге жетеқабыл. Осының 
жартысынан көбі судья медиатор-
дың араласуымен бітуде. Тараптар 
келіспей, сотқа барамыз десе, талап 
арыз іс өндірісіне қабылданады. 
Тараптар медиативті келісімге кел-
ген жағдайда мені медиатор ретінде 
таңдай алатындары да түсіндіріледі. 
Арыз жазса, оларды осы бөлмеге 
шақырып, жұмыс жүргіземін. Ондай 
да мүмкіндік жасалған. 

– Халық пилоттық жобаны 
қалай қабылдап жатыр?

– Негізінде сотқа жүгінушілердің 
көзқарасы оң, тек түсіндіру шара
лары әлі де болса жетіспейді. Ме
диация арқылы уақыттары мен 
қаржылары үнемделетінін білген 
соң, даудың сотсыз бітуін қалайтын-
дар саны артуда. Талап арыз түскен 
соң үш жұмыс күнінің ішінде тарап-
тарды шақыртамыз. Арнайы медиа-
ция кабинетінде екі жақпен отырып 
әңгіме жүргіземіз. Құқықтары мен 
медиацияның артықшылықтарын 
жанжақты түсіндіреміз. Келісіммен 
біткен істе береке барына көздерін 
жеткізуге тырысамыз. 

– Дауласушылардың бәрі қолдай 
бермейтіні анық жағдай ғой, қан-
дай да бір мәселе туындап жата-
тын шығар?

– Иә, сотқа іске тікелей қаты-
сы бар азаматтардың өздері келсе 
жақсы, көбіне олардың өкілдері 
келеді. Өкілдердің өз мақсаттары 
болғандықтан, көбінесе медиацияға 
келіспейді. Сондықтан, біз тарап-
тарға смс арқылы шақыру жіберіп, 
өздерінің келулерін сұраймыз. Өйт
кені, дау өкілдердің емес, тараптар-
дың арасында өрбіп отыр, демек, 
оны қандай жолмен бітіруді өздері 

СОТ СӨЙЛЕСІН
шешеді. Сотқа тараптар түгел кел-
ген жағдайда істің бітімгершілікпен 
біту мүмкіндігі мол екенін тәжірибе 
көрсетіп отыр. Түсіндіргеннен кейін 
кей талапкерлер талап арыздарын 
қайтып алып кетеді. Бұл да біздің 
жұмыстың нәтижесі. 

Тағы бір айта кететін жайт, сот 
шешімінен басқаға сенбейтін аза-
маттар да жетерлік. Соларға айта-
рым, сот ұйғарымы бойынша бел-
гіленген мерзімде келісімшарттар 
орындалмаса немесе қандай да бір 
талаптар бұзылса, онда сотқа арыз 
беру құқығы бар. Олар сөз жүзінде 
татуласып кетіп қалмайды, келісім-
шарт сот ұйғарымымен бекітіледі. 
Тек заңды ғана түсіндірмейміз, со-
нымен бірге дауласушыларға психо-
логиялық тұрғыда да оң ықпал етуге 
тырысамыз. Мәселенің туу себебіне 
мән береміз. Мысалы, көршілер не-
месе туыстар түсініспей келсе, дау 
біткен соң да өмір бары, ары қарайғы 
қарымқатынастары қалай болары 
жайлы да мәселелер назарға алына-
ды. Әрине, мұның бәрі уақыт алады. 
Дегенмен, сотқа қарағанда тез бітеді. 
Сот шығындары бар. Сараптама 
тағайындалуы мүмкін. Сот шешімі 
заңдық күшіне ену үшін тағы бір 
ай керек. Апелляция, кассациялық 
сатыларға барса, іс созылып кетеді. 
Егер дауды келісім жолымен шешу 

Заң тәртібімен еңбек бойынша туындаған 
даулар тараптардың келісімімен, алдымен, 
келісім комиссиясында қаралады. Ол жерде 
даулар өз шешімін таппай, жұмысшы комис-
сиясы шешімімен келіспесе, үш айдың ішінде 
сотқа талап арыз бере алады. Негізінен еңбек 
заңнамасын білудің жеткіліксіздігінен немесе 
заң нормаларын қасақана бұзудан ортада еңбек 
даулары туындап, адамдар  соттан  жұмысқа 
қайта орналастыруды, жалақы өндіруді сұрап 
жатады. Оның үстіне «Қолыңнан келсе, қо-
нышыңнан бас» дегендей, кейбір кәсіпорындар 
экономикалық дағдарысты сылтауратып, аут-
сорсинг ережесімен еңбекақы мөлшерін азайту-
ды тәжірибеде бастап кеткелі қашан?! Ал, кейде 
үлкен мекеме жұмысшылары жұмыс орнындағы 
төтенше жағдайға байланысты да  жұмыстан 
босатылып жатады. 

Былтыр Маңғыстаудағы үлкен мұнай ме-
кемелерінің бірінде жазатайым оқиға орын 
алып, ауыр есік бір жұмысшының үстіне құлап 
кетеді. Осы оқиға үшін жұмыс тобының ше-
берін «тиісті нұсқаулық бермегені, қауіпсіздік 
ережесін түсіндірмегені үшін» басшылық 
жұмыстан шығарады. Шын мәнісінде шебер 
өзіне қарасты бірнеше жұмыс тобындағы қыз-
меткер үшін жауапты болғанымен, оқиға орын 
алғанда, жапа шеккен жұмысшының жанында 
емес, басқа жұмыс тобында болған. Алайда 
еңбек келісімшарты бойынша әр жұмысшы 
үшін оның үстінде тұрған тікелей басшысы 
жауапты болып табылады. Бірінші саты соты 
осы келісімшартқа сүйеніп, бұрынғы жұмысы-
на қайта орналастырып, жалақысын өндіруді 
сұраған жұмысшының талап арызын қанағат-
тандырмай тастайды. Бұдан кейін жұмысшы 
апелляциялық сатыда келтірген дәйектер мен 
дәлелдер алқа судьяларының терең зерделеуі-
нен өтіп, барлық мәнжайларды назарға алып, 
сот алқасы мекеменің жұмыстан босату туралы 
бұйрығын заңсыз деп танып, жұмысшыны 
бұрынғы жұмысына қайта орналастыру, амал-
сыз бос жүрген уақытына жалақысын, басқа да 
көтермелеу сыйақыларын өндіру туралы шешім 
шығарады. Яғни, еңбек келісімшартын тек бір-
жақты қарамаған абзал.

2015 жылы қабылданған Еңбек кодексі 
еңбек қатынастарына мемлекеттің араласуын 
қысқартып, жұмыс берушінің жауапкершілігін 
арттырады. Маңғыстау соттарында өткен жыл-
дың 12 айында жұмысқа қайта орналастыру 
бойынша 70 іс қаралып аяқталған, 52 іс бой-
ынша шешім шығарылып, оның ішінде 12сі 
қанағаттандырылған. Жалақы өндіру бойынша 
98 іс аяқталып, 51іне шешім шығарылып, 
36сы қанағаттандырылған. 2019 жылдың 3 
айында жұмысқа қайта орналастыру бойынша 
21 іс қаралып, 17сіне шешім шығарылған, 5еуі 
қанағаттандырылған. Жалақы өндіру бойынша 
26 іс қаралып аяқталған, оның 9ына шешім 
шығарылып, 5еуі қанағаттандырылған. 

Бүгінде еңбек ұжымдарындағы осындай 
даужанжалдарды  азайту мәселелеріне мемле-
кеттің өзі үлкен мән беріп отыр. ҚР Жоғарғы 
Сотының бастамасымен еңбек ұжымдарындағы 
даужанжалдарды азайтуға бағытталған «Еңбек 
дауларын және жарияқұқықтық қатынастардан 
туындаған даулардың алдын алу» атты пилот-
тық жоба іске қосылды. Пилоттық жобаны ой
дағыдай іске асыру үшін еңбек ұжымдарында 
еңбекқұқықтық қатынастар бойынша түсіндіру 
жұмыстары жүргізілуде. Аудандық, қалалық 
соттарда судьятатуластырушы осы санаттағы 
талап қою арызы тіркелгеннен кейін және аза-
маттық іс қозғалғанға дейін тараптарды шақы-
рып, түсіндіру жұмысын жүргізеді. Бұл жұмыс 
азаматтық іс қозғалғаннан кейін де жалғасады. 
Еңбек дaуын пилоттық жобамен қараудың тағы 
бір артықшылығы – тaрaптaр дaудың кез келген 
сaтысындa медиaцияғa жүгiнуiне және oдaн бaс 
тaртуынa бoлaды. 

Бұл орайда Маңғыстау облыстық соты 

САРАП

ҚОЛЫНАН КЕЛГЕН 
ҚОНЫШЫНАН 

БАСА АЛМАЙДЫ

мүмкіндігі болса, сонша уақыт пен 
күшті, қаржыны сарп етудің қан-
шалықты қажеті бар? Осы жайтты 
тараптарға жеткізуге тырысамыз. 

– Сот жүктемесінің азаюына 
медиация қаншалықты әсер ету-
де?

– Медиациялық шаралар сот 
жүктемесін азайту мақсатында қолға 
алынды дегенімен, бірінші кезекте 
азаматтар мүддесі үшін жасалуда. 
Талапкерлер өз шағымдарын айт
қан соң жауапкерлерді шақырамыз. 
Бірбірін көргеннен кейін істі тату-
ласумен бітіріп жатқандар көп. Аза-
маттар сотқа келеді, түсіндіре келе 
олар да ойланады. Нақты айтқанда, 
адамдар істің сотта біткенін қалай-
ды, ал, соттағы медиация, судья ме-
диаторлар халықтың сұранысына сай 
келіп тұр. Жоғарғы Сотта пилоттық 
жоба нәтижесі бойынша Азаматтық 
процесстік кодекске тиісті талаптар 
енгізу қарастырылады. Әзірге, керек 
пе, керек емес пе соны байқау мақса-
тында жүргізілуде.

– Сіз қалай ойлайсыз, судьялар-
дың дауласушыларды келістіру ша-
раларына араласуы керек пе?

– Әрине, керек. Әр судья талап 
арыз өндірісінде осылай жұмыс 
жүргізсе, жүктеме азаяды. Мысалы, 
екіүш айдың ішінде еңбек даулары, 
қарыз сомасын өндіру, сақтандыру, 
залал өндіру, жер дауы бойынша 
тараптар медиативті келісімдер жа-
сауда. Бітімгерлік процесінде сот 
ешкімнің құқығына нұқсан келмеуін 
қадағалайды. Барлық келісімшартты 
бекіте бермейміз. Алдымен ол заңға, 
сондайақ, үшінші бір адамның құ
қығына нұқсан келтірмеу керек.   
Кей тарап дайын медиативті келісім 
шарт әкеліп, бекітіп беруді сұрай-
ды. Заңға сай жасалғанын мұқият 
қараймыз. Айтқым келгені, заңның 
артықшылығын жұртшылыққа то-
лық түсіндіру шаралары жетіспей 
жатқаны жұмыс барысында байқа-
лады. Осы себепті, медиацияның 
тиімділігін БАҚтар арқылы наси
хаттап отырсақ, жұмысымыз да же
місті болары хақ. 

– Әңгімеңізге рақмет.

Түймегүл СМАҒҰЛҚЫЗЫ,
«Заң газеті»

МҰНАЙЛЫ ӨЛКЕ МАҢҒЫСТАУ – КӘСІПОРЫН, МЕКЕМЕЛЕРДІҢ КӨП ШОҒЫР
ЛАНҒАН ОШАҒЫ САНАЛАТЫНДЫҚТАН, МҰНДА ЕҢБЕК ДАУЛАРЫ КӨП КЕЗ
ДЕСЕДІ. ҚЫЗМЕТКЕР МЕН ЖҰМЫС БЕРУШІ АРАСЫНДА РЕТТЕЛМЕГЕН ЖЕКЕ 
ЕҢБЕК, ҰЖЫМДЫҚ ШАРТТАРДЫҢ ОРЫНДАЛУЫ ТУРАЛЫ КЕЛІСПЕУШІЛІКТЕР 
ПАЙДА БОЛҒАНДА, ОНЫҢ СОҢЫ СОТ ЗАЛЫНДА КЕЗДЕСУГЕ АЛЫП КЕЛЕДІ. 

өңір лік кәсіподақтар орталығы, кәсіпкерлер 
па латасы және Есенов университеті арасында 
ын тымақтастық туралы меморандумдарға қол 
қойып, нәтижелі жұмыстарды атқаруда. Ынты-
мақтастық аясында кәсіподақ үйі мен универ-
ситетте татуластыру орталығы, кәсіпкерлер па-
латасында «Татуластыру рәсімдерінің секторы» 
ашылып, өлкедегі еңбек дауларын сотқа дейін, 
сотта бітімгерлік рәсім арқылы шешуге үлес 
қосып келеді. 

Маңғыстауда өткен жылдың 12 айында жа-
лақы өндіру бойынша 2 іс бітімгершілікпен, 12 
іс медиациямен, жұмысқа қайта орналастыру 
бойынша 2 іс бітімгершілікпен, 2 іс медиаци-
ямен аяқталған болатын. Пилоттық жоба не-
гізінде 2019 жылдың 3 айында жалақы өндіру 
бойынша 3 іс түсіп, үшеуінде де тараптар ме-
диациямен бітімге келген. Аудандық соттардың 
еңбекті қорғау және бұзылған құқықтарды сотқа 
дейін қалпына келтіру жөніндегі мемлекеттік 
инспекторлармен бірлесе әрекет жасауы нәти-
жесінде көптеген талап қою арыздары қараусыз 
қалдырылуда. 

Еліміздің құқық жүйесін оңтайландырып, 
халықтың сот төрелігіне кедергісіз қол жет-
кізуін қамтамасыз ету мақсатында Жоғарғы 
Сот бастамасымен ауқымды жұмыстар іске 
асырылуда. Соның бірі – биыл жыл басында қол 
қойылған «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне меншік құқығын қорғау
ды күшейту, төрелік, сот жүктемесін оңтайлан
дыру және қылмыстық заңнаманы одан әрі 
ізгілендіру мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» заңы. Аталған заң 
азаматтардың әлауқатын жақсарту, мәселелерін 
жылдам әрі сапалы шешу, артық шығынды бол-
дырмау мақсатында 42 заңнамалық актіге, оның 
ішінде 11 кодекске түзетулер енгізді. Заңдағы 
өзгерістер бойынша енді айлық жалақысын 
өндіре алмай жүргендер сотқа емес, нотариусқа 
баруы керек. Нотариустың көрсететін қызмет 
құны заңмен бекітілген. Нотариус мәнжайды 
анықтап, құжаттар түгел болса, атқарушылық 
жазба шығарып береді. Ал, атқарушылық жаз-
баның күші сот актісінің күшімен бірдей. Жал-
пы даусыз істерді соттардан алып, нотариусқа 
беру – азаматтардың мәселелерін жылдам әрі 
артық шығынсыз шешумен қатар, судьялардың 
да жүктемесін төмендетеді деп күтілуде. 

Жұмыссыздық пен тұрақсыздық адамның 
өзін де, өмірін де тоздырады. «Еңбек етсең ерін-
бей, тояды қарның тіленбей» дегендей, ерінбей 
кәсіп етіп, нәсібін көрем деген жандардың жо-
лын кесу – әділетсіздік. Әлемдік қаржы дағда-
рысы салдарынан экономикасы баяулап, соның 
әсерінен туындаған жұмыссыздықтың зардабын 
тартқан жандар онсыз да көп. Сондықтан еңбек 
нарығына қатысты жобаларды тиімді қолда-
нысқа енгізе білген жөн. 

Айжан МОЛБАЕВА,
Маңғыстау облыстық сотының судьясы,
БАҚпен байланысын үйлестіруші судья.
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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 Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының басшылығы, 
судьялары және аппараты Жоғарғы Соттың судьясы Асан Қай-
роллаұлы Ескендіровке әкесі 

Қайролла ҒАЗИЗҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты ауыр қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады.

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының басшылығы, 
судьялары және аппараты Жоғарғы Соттың отставкадағы 
судьясы 

Любовь Дмитриевна 
КРЕМЕНЦОВАНЫҢ

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен 
туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

3. 2019 жыл 7 сәуір күнгі «ПК» Желтоқсан ақиқаты РҚБ-ң 4-конфе-
ренциясы заң бұзушылықпен өткендіктен, Бірлестік құрылтайшылары 
2019 жылдың 11 мамырында 4-кезектен тыс конференция өтетінін 
хабарлайды. Басталуы 10:00-де, Алматы қаласы, Пожарский-1, Гранд 
Отель «Айсер».

4. Павлодар облысы мамандандырылған ауданаралық экономи-
калық сотының 2019 жылғы 12 сәуірдегі ұйғарымымен Павлодар қ., 
ТҮКШ, ЖК және АЖБ «Горкомхоз» КМК-на қатысты оңалту рәсімін 
қолдану жөнінде азаматтық іс қозғалды.  

7. ЖК Ж.С.Ысқақовқа тиесілі ЖСН 630702300433, жоғалған 
Samsung ER-250RF бақылау-кассалық аппараты, зауыт № BTD 
980300354, 2004 ж.ш., тауар чегі кітабы, қолма-қол ақшаны тіркеу 
кітабы, тіркеу карточкасы, ККМ паспорты жарамсыз деп танылсын.  

БАНКРОТТЫҚ
2. Павлодар облысы МАЭС-ның 18.04.2019 жылғы ұйғарымымен 

«Центр ПХВ» ЖШС-не қатысты, БСН 121240018849, банкроттығы 
туралы азаматтық іс қозғалды. 

8. Acтанa қаласы мамандандырылған ауданаралық экономика-
лық сотының 2019 жылғы 23 сәуірдегі ұйғарымымен «ArtWay LС» 
ЖШС, БСН 150440027675, қатысты банкроттық туралы іс қозғал-
ды. Сот отырысы 2019 жылы 3 мамырда сағат 10:00-де өтеді. 
Мекенжайы: Нұр-Сұлтан қаласы, Сауран көшесі, 32-үй, № 407 зал.

ТАРАТУ
5. «Рамазанов ЛТД» ЖШС (БСН 150340016185) өзінің таратыла-

тыны туралы хабарлайды. Талаптар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: 020000, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, 
Көкшетау қ., Жұбанов к., 97-үй. 

11. 23.04.2019 жылғы Жамбыл облысы мамандандырылған  аудан-
аралық экономикалық сотының ұйғарымымен «Алкопищепром» ЖШС 
(БСН 970340000398, заңды мекенжайы: Жамбыл облысы, Мерке 
ауданы, Сарымолда  ауылы, Исмаилов к-сі, 347-үй) оңалту рәсімін 
қолдану туралы азаматтық іс қозғалды.

6. «Батыс Минерал» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Барлық талаптар хабар-
ландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, Батыс Қазақстан облысы, 
Орал қ., Мұхит к., 78-үй. 

мал болып жатқан қас, кірпікті біз 
өзіміз өсіріп шығарамыз. Қолда-
натын заттың бәрі табиғи өнімнен 
жасалған», – дейді. 

Гүлшаштың жаңалығын естіп, 
қуанышын бөлісуге келген Қа-
зақстанның халық артисі Роза 
Рымбаеваның айтуынша, оның 
үстіндегі киім-кешектің бәрі Қа-
зақстанда тігілген. Жазғы де-
малысын да әрдайым Алакөлде 
өткізетін әнші «Енді отандық 
косметиканы қолдануға дайын-
мын.  Өзімізде жасалған дүниені 
ең бірінші өзіміз қолданайық. 
Әлемнің дамыған мемлекеттерінің 
бәрі өз елінде өндірілген өнімді 
тұтыну арқылы, осындай жағдай-
ға жеткен. Біз де өз ақшамызды 
өзімізге салайық, әйтпесе олар 
еш қашан өспейді. Өзімізді өзіміз 
қол дамасақ, басқа кім бізді қол-
дайды», – дегенді айтты.

Құрамына Oriflame, Avon, 
Mary Kay, Faberlic, Amway, Fo-

МҰНЫ АЙТПАСҚА БОЛА МА?!

29 сәуір күні «Денсаулық» медициналық пойызы жолға шықты. 
Қазақстанның шалғай жатқан темір жол станцияларына аялдайтын 
пойыздың сапары биылғы 21 желтоқсанда аяқталады. «Денсау-
лық» медициналық пойызы 240 күн ішінде шойын жол бойында 
орналасқан ауылдардың тұрғындарына шамамен 230 млн теңгенің 
қызметін көрсетпек.  

Медициналық пойыздар негізінде көрсетілетін қызметтер «Әлеу-
меттік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ тарапынан қаржылан-
дырылады. Дәстүрлі жобаны «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ мен 
«Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту қоры бірлесіп 
жүзеге асырады. 

«Денсаулық» пойызы Атырау, Маңғыстау, Қызылорда, Түркістан, 
Алматы, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан облыста-
ры аумағындағы 195 станцияға аялдайды. Сапар барысында барлығы 
40 мыңға жуық адамға медициналық көмек көрсету жоспарланып 
отыр.

Соңғы үлгідегі қондырғылармен жабдықталған пойыздарда көр-
сетілетін медициналық көмек тізіміне салалық мамандардың кеңесі 
(терапевт, педиатр, невропатолог, окулист, ЛОР, гинеколог, хирург, 
уролог, маммолог, онколог, т.б.), түрлі зерттеулер мен диагностика 
түрлері (УДЗ, қан талдаулары, флюорография, т.б.), кішігірім хирур-
гиялық операциялар мен стоматологиялық қызметтер және басқа да 
қызмет түрлері кіреді. 

Биыл денсаулық саласы қызметкерлерімен бірге Медициналық 
сақтандыру қоры қызметкерлері де жолға шықпақ. Ондағы мақсат 
– станциялардың тұрғындарына міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесі жайлы жан-жақты мәлімет беру. Себебі, бұл  
Қазақстандағы әрбір тұрғынға қатысы бар, маңызды реформа. Сон-
дықтан, қор азаматтардың сақтандыруға қатысты сұрақтарына жауап 
беретін нүктелер санын арттырып, консультацияларды жетілдіре 
түсуге ден қойып отыр.

Консультациялар барысында шалғай елді мекендердің тұрғында-
ры МӘМС жүйесінің артықшылықтары, кепілдендірілген тегін меди-
циналық көмек және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
пакеттері шеңберінде көрсетілетін қызметтер, сақтандыру жарнасы-
ның мөлшері, Бірыңғай жиынтық төлемді төлеу тәртібі, мемлекет та-
рапынан сақтандырылатын санаттар жайлы толық мәлімет ала алады.

Естеріңізге сала кетсек, Медициналық сақтандыру қоры мем-
лекеттік тапсырыс бойынша көрсетілетін кепілдендірілген тегін 
медициналық көмек (ТМККК) пакетінің және жұмыс берушілер, аза-
маттар мен мемлекет жарнасы есебінен қаржыландырылатын МӘМС 
пакетінің операторы болып табылады. Тегін медициналық көмек 
пакетін қаржыландыру міндеті 2018 жылдан бастап қорға жүктелген 
болатын. Ал, міндетті сақтандыру шеңберінде қызмет көрсету 2020 
жылдан басталады.

Айта кетейік, пойыздың кестесі fms.kz сайтында жарияланған.
 

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ
Жұртшылықпен байланыс департаменті

КОСМЕТИКА НАРЫҒЫНДА ОТАНДЫҚ 
ӨНІМНІҢ ҮЛЕСІ ТӨМЕН

rever Living Products, Нerbalife, 
LR Health & Beauty, Tiens сияқты 
9 косметикалық компания кіретін 
Қазақстанның тікелей сауда қа-
уымдастығының деректеріне қа-
рағанда, сатылымдағы тауарлар-
дың 26 пайызын денсаулыққа, 24 
пайызын теріні күтуге арналған 
өнімдер, ал 16 пайызын парфюме-
рия өнімдері құрайды. Яғни, кос-
метика нарығының ширек бөлігін 
құрайтын бет күтіміне арналған 
өнімдердің 12 түрі енді өз елімізде 
жасалмақ. Олардың арасында бет 
тазалаудан бастап, жуу, әжімнен 
қорғау, құрғақ теріні ылғалданды-
ру, әртүрлі бөртпелерден, аллер-
гиядан, күннен қорғайтын жақпа 
майлар да бар. 

Осы арада Зейнолла Сәлік пен 
Жанат Зейноллақызының «Қазақ 
этнографиясы» деген кітабындағы 
«Кейбір қыздар 14-15 жасында 
бет-аузына неше түрлі опа-далап, 
бояу жағады. Аса ерте боянған, 
түрлі жасану бұйымдарын көп 
қолданған қыздар кейін 30-40 
жасқа келмей жатып, беттеріне 
едәуір әжім түсіп, еріндерінің 

қызылы кете бастайды. Кейбір 
жас қыздар жас ерекшеліктеріне 
байланысты беттеріне, әсіресе 
маңдайларына безеу шыққан кез-
де, жасану бұйымдарына артық 
бой ұрмай, дұрыс емделуі керек. 
Адам терісі өсіп келе жатқан де-
ненің ең үстіңгі қабығы болған-
дықтан, ол әрқашан таза жүруі 
тиіс. Жуынып-шайынып, денені 
шаң-тозаңнан тазарту қажет. 
Әсіресе, теріде қандай болсын 
жара пайда болса, оны тездетіп 
дәрігерге көрсетіп, емдету керек» 
деген сөздері еріксіз еске түседі. 

Сондай-ақ, денсаулықтың ма-
ңызы туралы халқымыз «Көңілі 
сұлудың – өңі сұлу» десе, әлемнің 
әйгілі тұлғалары «Әдемілік – 
азат жанның және мықты ден-
сау лықтың жемісі» ( Л.Шеффер), 
«Адам жүз жыл жасай алады. 
Біз өзіміздің күйгелектігімізден, 
өзіміздің тәртіпсіздігімізбен, 
өзіміздің ағзамызға бейберекет 
қарауымызбен осынау қалыпты 
мерзімді анағұрлым азайтып ала-
мыз» (И.П. Павлов), «Денсаулық 
– байлықтан қымбат» (Д.Рей), 
«Біздің бақытымыздың оннан 
тоғызы денсаулығымызға байла-
нысты» (А.Шопенгауэр) деп текке 
айтпаса керек.

 
Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,

«Заң газеті»

МЕДИЦИНА

«Денсаулық» пойызы 
жолға шықты

БЫЛТЫР DAMU RESEARCH МАРКЕТИНГ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЗЕРТТЕУ 
АГЕНТТІГІ «АТАМЕКЕН» ҰЛТТЫҚ КӘСІПКЕРЛЕР ПАЛАТАСЫНЫҢ ТАПСЫРЫСЫ 
БОЙЫНША ЕЛІМІЗДІҢ ПАРФЮМЕРИЯ ЖӘНЕ КОСМЕТИКА НАРЫҒЫНА ЖА-
САҒАН ТАЛДАУЫН ЖАРИЯЛАҒАН ЕДІ. ОНДАҒЫ МӘЛІМЕТКЕ ҚАРАҒАНДА, 2017 
ЖЫЛЫ БҰЛ НАРЫҚТЫҢ АУҚЫМЫ 222,1 МЛРД ТЕНГЕНІ ҚҰРАҒАН. ҚАЗАҚСТАН-
ДЫҚТАРДЫҢ 80 ПАЙЫЗҒА ЖУЫҒЫ ТҮРЛІ ДЕҢГЕЙДЕ КОСМЕТИКАЛЫҚ БҰ
ЙЫМДАРДЫ САТЫП АЛАТЫН КӨРІНЕДІ.  

Өкінішке қарай, жыл са йын 
қарқынды түрде дамып келе жат-
қан бұл нарықта әлі де отандық 
өндірісшілердің үлесі төмен. 
Жоғары сұранысқа байланысты 
сапасы күмәнді өнімдер сауда 
сөрелерінде жиі кездесіп жатады. 
Жасалатын қоспалары ғана емес, 
қалай дайындалғанынан да ешкім 
хабарсыз болып жатқандықтан, 
жұртшылық арасында одан зардап 
шегушілер де аз емес. Бұл туралы 
косметика нарығында 20 жылдан 
астам уақыт бойы жұмыс жасап 
келе жатқан Гүлшаш Әубәкірқы-
зы: «Бұл нарықтағы әрбір ойын-
шының мақсаты мен бағыты 
әртүрлі. Оның қайсысы дұрыс, 
қайсысы бұрыс жолда екенін біл-
меймін. Дегенмен, оларға қа-
рап, бағасы барлық халыққа қол-
жетімді өзімнің жеке брендім 
болса деп ұзақ уақыттан бері ар-
мандап жүргенмін. Осы мақсатта 
ішкі ағзаны тазарту арқылы бетті 

әрлеу туралы ойымды  ғалымдар-
мен бөліскен болатынмын. Ұзақ 
жылдық зерттеулердің нәтиже-
сінде бүгін енді оның нәтижесін 
халыққа жариялауға қол жеткізіп 
отырмын. Біздің басты ұраны-
мыз табиғи сұлулықты сақтап, 
қалпына келтіру. Өйткені, беттегі  
дақ болсын, бөртпе болсын, бәрі 
ішкі органдардың қызметіндегі 
өзгерістен пайда болып жатады. 
Өз басым оны кесуді, тесуді құп-
тамаймын. Мүмкіндігінше ішкі 
жақтан емдеп, сыртқы жақты 
сақтауға кеңес беремін. Қазір қа-
рап отырсақ, көптеген адамның 
бет-пішінінде жасандылық көп. 
Өз түріне ұқсамайды. Жүрген 
жерімде «Алладан шебер мүсін-
ші жоқ. Алладан артық емеспіз. 
«Сақтансаң – сақтаймын» деген 
ғой, мүмкіндігінше табиғи сұлу-
лықты қалпына келтіру керек» деп 
үнемі айтамын. Мәселен, қазір 
қыз-келіншектер арасында таны-

ЕЛДЕН-ЖЕРДЕН
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– Әсел, сізді есесін ешкімге жібер-
мейтін, ерік-жігері мықты азаматша 
ретінде танимын. Өміріңіз өзгерген күн 
артта қалды. Десе де, сол күнгі оқиға-
ны өз аузыңызбен баяндап берсеңіз. 
Жол апатына кім кінәлі және олар жа-
засын алды ма?

– Ол кезде мен студентпін. Қаныш 
Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техни-
калық университетін тәмамдап, алып-
ұшып Талдықорғанға жол тарттым. Бұл 
университет – менің бала кезден бергі 
арманым еді, сондықтан, қуанышымды 
ата-анаммен тезірек бөліскім келді. 2010 
жылдың көктемі. Дәлірек айтсам, ма-
мырдың 29-ы. Мен мінген такси көлігі 
Алматыдан Талдықорғанға кіре берісте 
Шевченко-Ленин көшелерінің қиылы-
сында апатқа ұшырады. Екінші көлік 
мен отырған тұстан соқты. Ішінде 3 адам 
едік. Мен артында, алдында бір қыз және 
жүргізуші отырды. Екеуі аман, соққы 
мен жақтан болғандықтан аяғыма қатты 
зақым келді. Нәтижесінде реанимацияға 
түсіп, 3 күнде комадан әзер ояндым. Бұл 
мен үшін қорқынышты түс секілді болды. 
Кейін анықталғандай, көшеде бағдаршам 
жұмыс істемей қалған. Ал, бізді соққан 
келесі көліктің жүргізушісі жас бала. Оны 
соттайтындай шама болған жоқ. Себебі 
мен ол кезде тірлікпен күресіп жаттым. 
Кейін әкем «ондай жағдайдан ешкім 
сақтанбаған, менің де ұлым бар» деп 
айыпты жігітке кешірім берді. Жігіттің 
отбасы «Аяғына дейін барынша көмек-
тесеміз» деді. Басында біраз жыл келіп 
жүрген, ақшалай жәрдем беріп, сосын 
жоғалып кетті...

– Содан, жаңа кейіппен өмір бастау 
оңай болмаған шығар... Алғашқы 
амалдарыңыз қандай еді?

– Басында біраз уақыт өз көзіме 
өзім сенбедім. Сау аяғымның бір сәтте  
жансыз болып қалғаны жаныма қатты 
батты. Жыладым, қиналдым... Әсіресе 
түн уағында ауырғаны соншалық, адам 
сияқты ұйықтай алмайтынмын. Кейін 
әлеуметтік желіге шығып, көпшіліктен 
Қытайда жасалатын отаға көмек сұра-
дым. Сол сәттен бастап көптеген адамдар 
хабарласып, демеу беріп, қолдарынан 
келгенше көмектесіп жатты. Арасында 
қайғымды қалжыңға айналдырып, ке-
кетіп-мұқатқандар да болды. Өзіммен 
тағдырлас адамдармен таныстым. Біраз 
уақыттан кейін Қытай мемлекетіне 
барып ота жасаттым. Нәтижесінде бір 
аяғымды кесіп тастады. Мен «Барлық 
ауыртпалық сол аяқпен кетсінші» деп 
тіледім. Солай да болған сияқты. Отадан 
кейін ауру басылып, біраз жеңілдеп қал-

дым. Кейін өз-өзімді жегідей жеуді доға-
рып, ата-анам ның мен үшін қиналғанын 
көрмес үшін, есімді жиып, жаңа өмір 
бастадым. Әрине, көшедегі жандардың 
мені қолмен көрсетіп, сыбырлағандары, 
аянышты көздеріне үйренісе алмадым 
басында. Бірақ, кейіннен өзіме: «Менің 
ақыл-есім дұрыс, санам сергек, ертең-
ге деген қаншама жоспарым бар. Бұл 
менің өмірім! Және оны тығылып кеше 
алмаймын. Алла Тағала мені тірі қал-
дырды ма, демек, менің көрер жарығым, 
жақсылығым алда», – дедім. Осылай өз-
өзіме қуат беріп, өмірім нің жаңа парағын 
аштым.

– Сол сәтте жаныңызда кім болды? 
Демеу бергені үшін кімдерге алғыс ай-
тар едіңіз?

– Әрине, ең бірінші ата-анам, нағашы-
ларым, бауырларым болды. Әкем бастап-
қыда қолына көтеріп алып жүрсе, бауыр-
ларым иығымен демеп көмектесетін. 
Әрдайым аялап отыратын анашымның 
орны да ерекше.

– Қазіргі жұмысыңыз жайлы ай-
тып беріңізші. Оған қалай келдіңіз? 

Қызметке орналасуға жұмыспен қамту 
орталығы көмектесті ме?

– Қазір мен «Жігер» деп аталатын биз-
нес-орталықта орналасқан коллекторлық 
агенттікте жұмыс жасаймын. Қызметім 
өзіме лайық, ыңғайлы, отырып істейтін 
жұмыс. Ұжымым да өте жайлы, қыздар 
мен ұлдар әрдайым қолдарын созып, 
білмегенімді үйретіп, көмектесіп тұрады. 

судың жағасына барып, шер-мұңымды 
сонда шығарамын. Көз жасымды ағын су 
шайып кетіп, жаным тазарып қалғандай 
сезінем. Бірақ ел алдында ешқашан ба-
сымды төмен түсірмеймін. Одан ешнәрсе 
өзгеріп кетпейді. Тағдыр ғой... Алланың 
бұйрығына ешкім қарсы шыға алмайды. 
Көбіне күш-жігерді ата-анамның жылы 
жүздерінен аламын. Олардың қуанғаны 

Жамбыл облысының кәмелетке 
толмағандар ісі жөніндегі мамандан-
дырылған ауданаралық сотында «От-
басылық сот» пилоттық жобасының 
аясында «Отбасы орталығы» ашыл-
ды. Шараға судьялар, Тараз қаласы 
әкімдігінің, кәмелетке толмағандарды 
тәрбиелеу саласындағы қызметті жүзе-
ге асырушы құрылымдық бөлімшелер 
мен БАҚ өкілдері қатысты.

Отбасы орталығы дауларды сотқа де-
йін және соттан тыс реттеу институттары-
ның қолданылуына, неке және отбасылық 
міндеттемелерден туындайтын даулардың 
санын азайтуға бағытталған. Осы жерде 
медиаторлар мен психологтардың дауды 
кедергісіз шешуіне мүмкіншілік мол. 
Тараз қаласы әкімінің орынбасары Кен-
жебек Олжабай азаматтар арасындағы 
татулықты сақтауды, елді ынтымақ, бір-
лікке шақыруда бұл жобаның тиімділігі 
зор екенін атап өтті. Отбасы орталығы 
ювеналдық сот судьяларымен әзірленген 
«Отбасылық ар-намыс кодексі», «Отбасы 
және отбасының құндылықтары» туралы 
буклеттер және жұмсақ ойыншықтармен 
жабдықталған. 

Сондай-ақ, ювеналдық соттың ықпа-
лымен «Отбасы және мектеп» пилоттық 
жобасына сай, татуласу рәсімі аясында 

Сағадат Нұрмағанбетов атындағы №10 
мектепте «Мектеп медиациясы» кабинеті 
ашылды. Медиация рәсімін өткізуге мек-
тептен 3 оқушы және 2 оқытушы таңда-
лып алынды. 

Жамбыл облыстық соты азаматтық 
істер жөніндегі сот алқасының төрағасы 
Жомарт Рүстембеков мектептегі медиа-
ция кабинетінің ашылу лентасын қиып, 
бұл кабинет арқылы оқушылар мен 

мұғалімдерге медиацияны кең ауқымда 
насихаттауға жол ашылғанын және та-
туласу процедураларына оқушылардың 
ата-аналары да тікелей қатысатындығын 
айтып өтті.

Жоғарғы Соттың пилоттық жобасы-
на сай қойылған тапсырмаларға орай, 
ағымдағы жылдың қаңтар айынан бастап, 
өңірдегі судьялар мен құрылымдық 
бөлімшелердің өкілдері кәмелетке тол-
мағандарды тәрбиелеу және отбасылық 
қатынастар саласында белсенді түрде 
тиісті жұмыстар жүргізілген. Сондай-ақ, 
заң мәселелерін түсіндіру бойынша өза-
ра көмек көрсету және  әлеуметтік оңал-
туды қажет ететін оқушылардың ара-
сында қолайсыз отбасы мен балаларды 
анықтап, оларды сауықтыру, отбасы мен 
мектептің өзара іс-қимылының тиімді 
нысандарын енгізу бойынша ұсыныстар 
әзірлеп,  жиында талқылау бойынша 
бірқатар іс-шаралар да өткізілген.

Жиында сөз алған ювеналдық сот-
тың төрағасы Е.Дүйсенбаев «мектеп 
медиациясы – бұл тек білім беру әдісі 
ғана емес, басқа адамды тыңдау мен қа-
былдау түсінігіне негізделген. Ол білім 

беру саласында орын алған шиелініс-
терді шешудің, балаларды кешірімді 
болуға тәрбиелеудің пәрменді құралы. 
Осы арқылы біз мектеп ішінде қауіпсіз 
орта құрып, құқықтық мәдениетті қа-
лыптастыра аламыз. Бұл өз бетінше 
шешім қабылдай алатын және өз іс-әре-
кетіне жауап бере алатын белсенді және 
ұстанымы бар азаматтарды тәрбиелеуге 
ықпал етеді» деді пилоттық жобаның 
маңызын түсіндіріп.

Іс-шараға қатысушы судьялар мен 
медиаторлар өскелең ұрпақтың  келешегі 
үшін аталған бағыттағы жұмысқа өмірлік 
тәжірибесі мол жандарды тарту керек де-
ген пікірге келді.  Сонымен қатар, оқушы-
лар мен ата-аналар үшін мектеп медиа-
торларының тізімі, медиацияны жүргізу 
қағидаттары, медиацияның реттеу ныса-
насы және оның қолданылу саласы тура-
лы мәліметтер мен буклеттер қамтылған 
арнайы стенд орналастырылды.

Жамбыл облысының кәмелетке 
толмағандардың істері жөніндегі

 мамандандырылған ауданаралық 
соты

Қызметке тұруға танысым көмектесті. 
Жұмыспен қамту орталығына бірнеше 
рет өтініш қалдырғанмын, алайда маған 
хабарласып, ұсыныс тастағаны есімде 
жоқ.

– Мемлекеттен бөлінетін жәрдем-
ақы жеткілікті ме? Жалпы, кемтар 
жан дарға көңіл қаншалықты бөлінеді? 
Не сұрар едіңіз көмек ретінде? Қоғамға 
ренжитін тұстарыңыз бола ма?

– Мемлекеттен алатын жәрдемақым 
– 45 мың. Шыны керек, бұл ештеңеге жет-
пейді. Қайта ата-анаммен тұратындықтан 
олар маған көмектеседі. Бірақ, жеке 
тұруға қаражатым жеткіліксіз. Себебі, 
ай сайынғы жәрдемақыға балдақ аламын 
немесе арба іздеймін, бұлардың да бағасы 
өсіп кеткен, амал жоқ...Ал мемлекеттен 
сұрайтыным тек жекеменшік пәтерім 
болса. Мүгедек ретінде тізімде бармыз, 
бірақ ол қашан бұйыратыны белгісіз. 
Өйткені, екінші аяғың бар, демек жұ-
мыс жасай аласың деп, 2-топ мүгедектік 
туралы анықтаманы әрең берді. Алайда, 
екінші аяғымның өкшесі қисық біткенін, 
тіземнің бүгілмейтінін анықтамаларымен 
көрсеткенмен, нәтиже болмады.

– Сіздің күлкіңіз талай жанға күш 
беретінін жиі естиміз. Осындай өмірге 
деген құштарлықты, күш-жігерді қай-
дан аласыз?

– Негізі, жыласам да, құласам да, көз 
жасымды тірі жанға көрсетпеуге тыры-
самын. Көңіл-күйім болмаған жағдайда 

– мен үшін бәрінен артық. Сондықтан 
әрдайым басымды көтеріп, тік жүруге ты-
рысамын. Маған әлеуметтік желіден көп 
хаттар келеді. Кейбірі тіпті: «Аяғың жоқ 
болса да қалай күлесің? Не үшін боянып 
алғансың?», – деп жазып жатады. Ондай 
адамдарға: «Мен сендей адаммын, иә, 
аяғымнан айырылған шығармын, бірақ 
ол мені сендерден кем жасамайды. Мүм-
кін секіре алмайтын, жүгіре алмайтын 
шығармын, бірақ өмірдің қатал соққысы-
на төтеп бере білдім. 30-ға жуық отаны 
өткердім. Әлі күнге арпалысып келемін. 
Мен – тірімін! Демек қалауымша өмір 
сүремін! Мақсатыма жетемін!» деп жауап 
беремін. Оның үстіне мен секілді қанша-
ма кемтар адамдар көмекке зәру. Арасын-
да: «Сіз маған үлкен сенім сыйлайсыз! 
Сізге қарап өмір сүргім келеді!» деген  
жазбалар да болып тұрады. Егер менің 
күлкім талай жанға шуақ сыйлап жатса, 
мен неліктен қабақ түйіп жүремін?!

– Білуімше, көлікті жақсы жүргі-
зесіз. Оны қайдан, қалай үйрендіңіз? 
Оқиғаға дейін жүргізуші ме едіңіз, әлде, 
батырлығыңыздың нәтижесі ме?

– Көлік айдауды кішкене кезімде 
әкем үйрететін. Кейіннен автомектепте 
оқыдым. Арасында ағаларымның темір 
тұлпарын айдап тұрдым. Жол апатынан 
кейін біраз уақыт көлікке отыруға қо-
рықтым. Бірақ, автобуспен жүру де оңай 
емес еді. Мініп-түсуімнің өзі мұң, тіпті 
үлкен кісілердің өзі орын беретін. Ағала-

рым мұны естіп, 30 жасыма темір тұлпар 
сыйлады. Бүгінде көлігім екінші аяғыма 
айналды.

Иә, айтпақшы, тырнақ пен бет әрлеу-
дің оқуын үйрендім. Жұмыстағы доста-
рыма да жасап жүрдім арасында. Бірақ 
адам сезеді ғой, өзімді бояп үйренгенім 
жеткілікті болды. Себебі өзгені әрле-
геннен бәлендей рахат алмадым. Қазіргі 
арманым – жар атанып, ана болу. 9 жыл 
бұрынғы апаттан кейін мен тек аяғым-
ды жоғалтқан жоқпын, сонымен қатар, 
махаббатымнан айырылдым. Үйленеміз 
деп жүрген жігітім әлгі апаттан кейін жоқ 
болып кетті. Артынан менің таныс құрбы-
ларымның бірімен бас қосқанын естідім. 
Әрине, ауыр қабылдадым, жазғырдым, 
қиналдым. Бірақ уақыт емші ғой. Қазір 
жүрегім тыныш. Жақсы көретін адамым 
бар. Жанға шуақ, бойға қуат беретін де 
сол сезім. Алла бақытымыздан айырма-
сын деп тілеймін.

– Уақыт тауып ой бөліскеніңізге 
рақмет!

Сұхбаттасқан Айзада ОРАЗАЛЫ

МАҒАН ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІДЕН КӨП ХАТ-

ТАР КЕЛЕДІ. КЕЙБІРІ ТІПТІ: «АЯҒЫҢ ЖОҚ 

БОЛСА ДА ҚАЛАЙ КҮЛЕСІҢ? НЕ ҮШІН 

БОЯНЫП АЛҒАНСЫҢ?», – ДЕП ЖАЗЫП ЖАТАДЫ. 

ОНДАЙ АДАМДАРҒА: «МЕН СЕНДЕЙ АДАММЫН, 

ИӘ, АЯҒЫМНАН АЙЫРЫЛҒАН ШЫҒАРМЫН, БІРАҚ 

ОЛ МЕНІ СЕНДЕРДЕН КЕМ ЖАСАМАЙДЫ. МҮМКІН 

СЕКІРЕ АЛМАЙТЫН, ЖҮГІРЕ АЛМАЙТЫН ШЫҒАР-

МЫН, БІРАҚ ӨМІРДІҢ ҚАТАЛ СОҚҚЫСЫНА ТӨТЕП 

БЕРЕ БІЛДІМ.


