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Түркістан облысындағы тұрғындардың басым бөлі-
гі мал бағумен айналысады. Тиісінше өрістегі түлікке 
көз алартушылар да көп. Алайда өңірде қолға алынған 
қадағалау шараларының арқасында облыстағы мал ұр-
лығы екі есеге азайған. Әрине, бұл қуантарлық жағдай. 
Десе де, бұл ұрлық түп тамырымен жойылды дегенді 
білдірмесе керек. Айдың-күннің аманында барынан 
айырылғандардың сенері тек полиция ғана. 

Түркістан облысының полицейлері қол қусырып 
отырған жоқ. Жақында бұрын тіркелген он бес мал 

Елімізде екпеге қатысты 
талас толастамай тұр. 
Жақтаушылар мен дат-
таушылар екіге бөлініп, 
айтысып жатқанда, 
коронавирус тағы өршіп 
барады. Әрине, екпе ерік-
ті. Ең бастысы, ол – қа-
уіпті, жұқпалы індетпен 
күреске қарсы тұрудың 
жалғыз жолы. Дәл қазіргі 
таңда 435 мыңнан астам 
адам коронавирусқа қар-
сы вакцина салдырыпты. 
Емін-еркін жүру үшін 
екпені жаппай ектіру 
маңызды. Сондықтан 
дәрігерлер «ел ішінде 
түсіндіру жұмыстарын 
арттыру қажет» дейді. 
Олай етпеске амал да 
жоқ. Қазақстан соңғы 2 
апта бойы коронавирус 
инфекциясының таралу 
тәуекелі жоғары аймақта 
тұр. «Осы жылдың 14 
сәуіріндегі жағдайға сәй-
кес, Қазақстанда коро-
навирустың оң нәтиже-
сімен 270 мыңнан астам, 
ПТР теріс нәтижесімен 
51 мыңнан астам науқас 
тіркелген. Эпидемиоло-
гиялық ахуалды бағалау 
матрицасына сәйкес, Қа-
зақстан Республикасы 14 
күн бойы тәуекелі жоға-
ры, яғни қызыл аймақта 
тұр. Сонымен қатар, 
тәуекелі жоғары аймаққа 
еліміздің 8 өңірі кірді. 

(Соңы 3-бетте)

ҚАЖЕТ ДӘРІЛЕР ДЕР 
КЕЗІНДЕ ЖЕТКІЗІЛМЕУДЕ

3-бет

МАЛЫНАН АЙЫРЫЛҒАНДАРДЫҢ СЕНЕРІ – 
ПОЛИЦИЯ 

«ЖҰМЫСЫМЫЗДЫҢ НЕГІЗГІ 
ӨЛШЕМІ – ХАЛЫҚ СЕНІМІ»

4-бет

АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМНЫҢ 
ЫҚПАЛЫ КҮШТІ

5-бет
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Ерасыл ӘБІЛҚАСЫМОВ, 
медицина ғылымының докторы, профессор:

– Негізі халықты екпеге сендіру өте қиын. Әрбір 
адам «екпе салдыру маған ғана қатысты нәрсе 
емес қой» деп ойлайды. Нәтижесінде вакцина сал-
дырмағандар саны арта береді. Оның үстіне бұл 
вакцина толық тексеруден өтпеген. Сондықтан 
толық сынақтан өтпеген дүниеге халықты тарту 
да оңай емес. Екпеге қатысты туындап отырған 
сұрақ көп. Соның бірі ретінде өзім куә болған мәсе-
лені айтайын. Мен екі дәрігерді танимын. Араға 21 
күн салып, екпенің екі кезеңін де салдыртты. Бір ай, 
бес күн өткен соң тексеріп көрсе, бойларында имму-

Ахмет АЛДАШЕВ, 
медицина ғылымының докторы, профессор:

– Ең алдымен халық көкейіндегі екпеге қатысты 
күмәнді қалыптастырып жатқан қаңқу сөзбен күресуіміз 
керек. Ерікті екен деп екпе алуды әркімнің еркіне салып 
қоюға болмайды. Өйткені, қарапайым халықтың екпе ту-
ралы кәсіби түсінігі жоқ. Сондықтан тиісті ақпараттар 
халыққа көбірек ұсынылуы керек. Жұқпалы аурудың алдын 
алатын жалғыз тетік – екпе. Осыны санаға сіңірген жөн.

Балалардың ерте жастан шетінеуіне әкелетін ты-
рысқақ, көкжөтел секілді қауіпті індеттерді де екпенің 
арқасында еңсердік. Рас, биологиялық қару, халықты код-
тау секілді қауесеттер айтылады. Бірақ халық аңызға ұқ-
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ВАКЦИНАНЫҢ ПАЙДАЛЫ ЕКЕНІНЕ ҚАЛАЙ СЕНДІРЕМІЗ? 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ 

МӘСЕЛЕОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

МАЛ ҰРЛАЙТЫНДАР ЖЫЛ САЙЫН ҰСТАЛАДЫ. БІРАҚ СОДАН ҰРЛЫҚ АЗАЙЫП 
КЕТКЕН ЖОҚ. КЕРІСІНШЕ, ОҢАЙ ОЛЖАНЫ КӘСІП ЕТКЕНДЕР ЗАҢДЫ ДА, ЖАЗАНЫ 
ДА ЕЛЕҢ ҚЫЛМАЙДЫ. АРНАЙЫ ТОП ҚҰРЫП ӘРЕКЕТ ЕТЕТІН СЫБАЙЛАСТАР ТӨРТ 
ТҮЛІККЕ ЖАЛҒАН ҚҰЖАТ ДАЯРЛАП, ҰРЛАНҒАН МАЛДЫ ТАСЫМАЛДАЙТЫН, СО-
НЫМЕН БІРГЕ ТУШАНЫ КӨЗ ІЛЕСПЕС ЖЫЛДАМДЫҚПЕН ЖІЛІКТЕП, САУ ДАЛАЙТЫН 
ЖАНДАРМЕН БІРГЕ ҰЙЫМДАСЫП ҚЫЛМЫС ЖАСАЙДЫ. МҰНДАЙ ҚЫЛМЫС ТЫҢ 
ЗАРДАБЫ ТӨРТ ТҮЛІККЕ КҮНІ ҚАРАҒАН АУЫЛ ХАЛҚЫНА ОҢАЙ БОЛМАЙ ТҰР.

ұрлығы ашылды. Мұның барлығы сақшылардың же-
дел әрекетінің жемісі. Мәселен, Түлкібас АПБ кезекші 
бөліміне жергілікті тұрғын хабарласқан еді. Айтуын-
ша, таңертең жайылымға жіберген бес бас жылқысы-
ның біреуін таппай жер сипап қалған. Жәбірленуші 
азамат жоғы табылып қалар деген сеніммен екі күн 
жылқысын өзі іздейді. Одан еш нәтиже шықпаған соң, 
жергілікті учаскелік полицияға хабарласқан. 

Арыз тіркеліп, жылқыны іздеу жұмысы басталып кет-
ті. Тәртіп сақшылары бірнеше мобильді топқа бөлініп, 

жақын маңдағы аумақтарды аралап, ауыл тұрғында-
рынан сұрастырып, базарлар мен автокөліктерді тек-
серді. Жылқы бірнеше күннен кейін Ақбиік ауылдық 
округіне қарасты тау бөктерінен табылды. Уақыт өткен 
сайын малының қайтарынан үмітін үзе бастаған азамат 
сақшылар жылқысын жетектеп әкелгенде, қуанышын 
жасыра алмады. Әрине, аз ғана тұяқтың бетіне қарап 
отырған отбасы үшін мұның үлкен олжа екені анық. 

Өткен жылы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың тапсырмасымен Қылмыстық кодекстің мал 
ұрлығына қатысты бабына өзгеріс енгізілген болатын. 
Яғни, енді өзгенің қорасына заңсыз кіру ауыр қылмыс 
санатына жатады. Мал ұрлығына қатысы бар адам – 5 
жылдан 7 жылға, ал ұрлықты ұйымдасқан түрде қыл-
мыстық топ жасаса – 10 жылдан 12 жылға дейін дейін 
бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. 
Мал ұрлығына қатысы бар адамға бұрынғыдай 
бітімгершілікке келіп, кешірім жасалмайды. 

ЕКПЕГЕ СЕНБЕСЕК, 
ІНДЕТ ДЕНДЕМЕК...

сас әңгімелерден гөрі, нақты фактіге негізделген ақпараттарға сенуі керек. Қазір 
фейк, жалған ақпараттар өте көп. Қауесет таратушылармен күрес күшейтіліп, 
оның жалғандығы көбірек айтылуы керек.  

Берік БЕКЖАНОВ, 
ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты: 

ЕҢБЕК АДАМЫНА 
ЛАЙЫҚТЫ ЖАҒДАЙ 

ЖАСАУҒА 
МІНДЕТТІМІЗ

Ел ішіндегі  түрлі қауе-
сет екпеге сенбейтіндер 
қатарын көбейтуде. Ін-

деттің алдын алудың бірден бір 
жолы екпе болғандықтан, дәл 
қаз ір  ха лықты маңызды іске 
жұмылдыру кезек күттірмейді. 
Ендеше, екпенің пайдалы екені-
не қалай сендіреміз?

– Берік Айдарбекұлы, Пар-
ламент Мәжілісі депутаты 
қызметіне кіріспестен бұрын 
Шымкент қаласы Кәсіпо-
дақтар орталығының төраға-
сы қызметін атқардыңыз. 
Еңбеккерлер үшін қандай 
жағымды жаңалығыңыз бар?

– Өзіңіз білесіз, Парламент-
тің негізгі жұмысы – заң шыға-
ру. Еңбеккерлердің мәселелерін 
біршама жақсы білгендіктен, 
әріптестерімізбен бірге заң жо-
баларын барынша зерделеп, 
оларға ыңғайлы заң шығару 
жолында өз үлесімді қосуға 
тырысамын. нитет мүлдем қалыптаспапты. Яғни, дәрігерлердің өзі толық сенімді болмаған 

жаңашылдыққа басқалар қалай келіссін?! Бұл халықтың көкейіне екіұдай ой 
салады. Ғаламторда түрлі ақпарат жүр. Соны халық көріп отыр.
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Аман БҰРХАНОВ, 
Түркістан облысы Полиция департаменті Криминалдық полиция басқармасының 

бастығы, полиция полковнигі:
– Тұрғындар салғырттығының салдарынан қылмыс тыйылмай тұр. Көпшілікке айтарым, 

малды уақытылы сырғалап, құжаттандырып, сенімді малшыға бақтырған жөн. Бұл ретте 
біздің полиция департаменті аталған қылмыстың алдын алу мен оған жол бермеу мақсатында 
біршама жұмыс атқарып, қадағалап келеді. Сонымен қатар, қылмыскерлерді іздестіру және 
барымташыларды ұстауға байланысты жұмыстар күн тәртібінен түскен емес. «Арқан», «Мал 
ұрысы» атты республикалық профилактикалық шараларды жиі атқарамыз. Оған қоса мал 
тасымалдайтын жүк көліктері, ет соятын және сататын орындар, базарлар тиянақты түрде 
тексеріледі. Міне, осындай жүйелі жұмыстардың нәтижесінде 2020 жылы мал ұрлығы екі есе 
төмендеп, 2019 жылы өңірде 641 мал ұрлығы тіркелсе, ағымдағы жылы 314 ұрлық дерегі 
тіркелген.

Қазанбас НҰРҒАЛИ, 
Түркістан облысы, Бабай Қорған ауылының тұрғыны:

– Кеңес Одағы кезінде совхоз бригадирі болдым. Одақ тарағаннан кейін бәріміз жұмыссыз 
қалдық. Сол кезде қорамда жиырма бес қойым бар болатын. Үйде қарап отырмайын деп осы 
ұсақ малды көбейтуге күш салдым. «Диқан бір жылда, шаруа он жылда» демекші, он жылдан 
кейін осы 25 қойым 500-ге жетті. Жұмыссыз қалдым деп қапаланбай, қолдағы малды көбей-
тіп, балаларымды оқытып жеткіздім. Ұлымды ұяға, қызымды қияға қондырдым. Өзім зейнет 
жасындамын. Ал мал ұрлығына келер болсақ, қазіргі заманда адам өзгерген. «Сақтансаң, 
сақтаймын» демекші, әрдайым сақтық шараларын қолданып, ұсақ малдарымды сырғалап, 
құжаттарын уақытылы алып, дәрілерін де ектіріп отырамын. Осы кезге дейін малым жоғалып 
полиция қызметкерлеріне шағымданған емеспін. Алдағы уақытта сақтық шарасын күшейту 
мақсатында бейнекамера мен дабыл белгісін орнатсам деген ойым бар. Әрбір адам өзінің 
малына мұқият болса, ұрлық орын алмас еді.

СИРИЯДА СОҒЫСҚАН АҚТӨБЕЛІК 
СОТТАЛДЫ
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Ақтөбе қаласының №2 сотында Сирияда ДАИШ тер-
рористік ұйымының құрамында соғысқа қатысқан ер 
адамға сот үкімі шықты. 36 жастағы Ренат Тілемі-
сов 8 жылға бас бостандығынан айырылды. 

Тергеу органдары 1985 жылы туған заңгер Ренат 
Тілемісовке 257-баптың 2-бөлігі (Террористiк топ құру, 
оған басшылық ету және оның әрекетіне қатысу), 
174-баптың 1-бөлігі (Әлеуметтiк, ұлттық, рулық, нәсiл-
дiк, тектік-топтық немесе дiни алауыздықты қоздыру), 
179-баптың 2-бөлігі (Билікті басып алуды немесе ұстап 
тұруды насихаттау немесе оған жария түрде шақыру, сол 
сияқты билікті басып алу немесе ұстап тұру не Қазақстан 
Республикасының Конституциялық құрылысын күштеп өз-
герту) және 256-баптың 2-бөлігі (Терроризмдi насихаттау 
немесе терроризм актiсiн жасауға жария түрде шақыру) 
баптары бойынша айып тағылды. 

Сот материалдарына қарағанда, ол 2015 жылдың 16 
маусымында Ресей Федерациясы арқылы Түркия мемле-
кетіне барып, одан әрі Сирияға жеткен. Сөйтіп, Сирия мен 
Ирак мемлекеттерінде ДАИШ қатарында арнайы әскери 
дайындықтан өтіп, қарулы қақтығыстарға қатысқан. Сол 
жерде 2016 жылдың қыркүйек және қазан айы аралығын-
да әлеуметтік желідегі жеке парақшасы арқылы інісі мен 
танысына терроризмді насихаттай бастаған. Белгілісі, ол 
Сирияда 2015–2017 жылдары соғысқан. Соңынан тұтқын-
дар лагерінде болған. 

Сот отырысында сотталушы кінәсін толықтай мой-
ындады. Ақтөбе қаласының №2 сотының үкімімен Ренат 
Тілемісов кінәлі деп танылып, 8 жылға бас бостандығынан 
айырылды. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ. 

Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ

МАЛЫНАН 
АЙЫРЫЛҒАНДАРДЫҢ 
СЕНЕРІ – ПОЛИЦИЯ 

ПАЙЫМ

ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ
ГЕНДЕРЛІК ТЕҢДІК

МЕДИАЦИЯНЫҢ МАҢЫЗЫН 
БІЛМЕЙТІНДЕР АЗ

Түркістан өңірі үшін мал ұрлығы ең өзекті мәсе-
ленің біріне айналған. Облыс тұрғындарының 70-80 
пайызы мал шаруашылығымен айналысады. Жалғыз 
күнкөрісі болғандықтан, халықтың барымташы-
лардан барынша сақтанатыны түсінікті. Алайда, 
аңдыған алмай қоймайды. Мәселен, облыста өткен 
жылы 147 мал ұрлығына қатысы бар 25 қылмыстық 
топ құрықталған. 84 адамнан құралған топ талай 
отбасын нәпақасынан айырған. 2020 жылы 1317 мал 
басы ұрланса, оның 502-сі заңды иелеріне қайта-
рылған. 

Түркістан облысының полицейлері былтырғы 
жылы алты ауданнан мал ұрлаған екі қылмыстық 
топты қолға түсірді. Екі жыл бойы барымтаны кәсіп 
еткен олар Сарыағаш, Төлеби, Сайрам, Түлкібас, 
Бәйдібек, Ордабасы ауданының тұрғындарын қан 
қақсатқан. Ақыры ұрлыққа шыдамаған жиырмадан 
аса жәбірленуші полицияға шағым түсірді. Қыл-
мыстық топ қорадан 20 бас ірі қара мал мен 58 бас 
жылқыны ұрлап, ауыл азаматтарына 40 миллион 
теңгеге жуық шығын келтірген. Орын алған оқиға-
ның ауырлығына байланысты жедел тергеу тобы 
құрылып, олар жақын маңдағы барлық аумақтар мен 
жайылымдарды аралап, ауыл тұрғындарынан сұрас-
тырып, мал тасымалдайтын автокөлік және төрт 
түлікті сатып алатын орындарды мұқият тексеріп, 
жан-жақты іздестіру жұмыстарын жүргізді. Күн-
діз-түні талмай еңбек етудің нәтижесінде екі бірдей 
қылмыстық топтың ізіне түсіп, ұрылар Сарыағаш, 
Төлеби аудандары мен Шымкент қаласындағы 
тұрғылықты мекенжайларында құрықталды. Бұл бес 
адамнан құрылған қылмыстық топтың бірі малды 
жүк көлігіне артып, әкетіп отырса, екіншісі өздерінің 

арнайы қора-жайларында жасырған. Аталған қыл-
мыс бойынша сегіз күдікті қамауға алынды. Бесеуі 
бұрын да осыған ұқсас қылмыс жасап сотты болған-
дар. 

Сонымен қатар, ұрланған малды саудалап келген 
төрт адам да ұсталды. Тексеру барысында қолды 
болған 42 бас жылқы табылып, иелеріне қайтарыл-
ды. Қылмыскерлер ұсталғанымен, төрт түлігіне қолы 
жетпей қалған жәбірленушілер де бар. Себебі, қыл-
мыскерлер оңай олжаны бірде тірідей сатып жіберсе, 
енді бірде жіліктеп сатып пайдаға жаратқан. 

Мал ұрлығына тұрғындардың салғырттығы да 
себеп болады.  Төрт түлігі қолды болса, дереу құзыр-
лы орынға хабарлаудың орнына, өз бетінше іздей-
тіндер уақыт жоғалтатынын, сол арқылы ұрыларға 
көмектес етінін түсінбейді. Ал ұрылар қалғымайды. 
Бөтеннің малын бірден саудалап, жылдам ақшаға 
айналдыруға тырысады. Сойылып, саудаға шыққан 
еттің ұрлық зат екенін дәлелдеу қиын. 

Осындай жайттардың алдын алу мақсатында 
Түркістан облысында үшжақты келісімшарт түзіліп, 
қолданысқа еніп отыр. Келісім шаруашылық иесі, 
мал бағушы мен әкімшілік арасында жасалады. 
Яғни, әкімдік өкілдері шаруашылық иесіне сенімді 
мал бағушыны ХҚКО бойынша тіркеп, мал жаюға 
арналған жерді белгілеп тапсырады. Сонымен қатар, 
облыс тұрғындары арасында арнайы месенджерлік 
чат әдісі қолданылады. Аталған әлеуметтік желі 
арқылы тұрғындар өзінің жоғалған малының суретін 
түсіріп ортаға жібереді. Полиция қызметкерлері де 
қараусыз жүрген төрт түлікті байқаса, фотоға түсіріп, 
осы чатқа жүктейді. Бүгінде Ордабасы ауданындағы 
149 малқора иесінің 127-сі үшжақты келісімшартқа 
қатысып отыр. Бұл мал ұрлығының алдын алуға үл-
кен тосқауыл болады деген сенімдеміз.

Қазақстан – зайырлы, құқықтық мем-
лекет. Еліміздің Ата Заңында азаматтарды 
ұлтына, жынысына, дініне, тіліне қарай 
бөлуге, кемсітуге болмайтыны нақты 
дәйектелген. Яғни, тәуелсіз ел тұрғындары 
заң алдында да, қоғамдық қарым-қатынас 
кезінде де теңдей құқыққа ие. Тәуелсізді-
гімізді алған отыз жылдың ішінде гендер-
лік теңдікке, нәзік жандыларды қорғап, 
қолдауға тұрақты көңіл бөлініп келеді.

Гендерлiк саясат – бұл қоғамдық өмiрдiң 
барлық салаларында ерлер мен әйелдердiң 
теңдiгiне қол жеткiзуге бағытталған мемле-
кеттiк және қоғамдық қызмет. Оның негізгі 
мақсаты – қыз-келіншектердің ер-азаматтармен 
бірдей еңбек етіп, теңдей мүмкіндік алуына 
жағдай жасау. Шындығына келгенде, біздің 
халқымыз аруларды гендерлік теңдік саясаты 
қолға алынбай тұрып-ақ қадірлеген, сыйлаған. 
«Елді қорғайтын – ерлер, ұлтты тәрбиелейтін 
– әйелдер» дегенді тұғыр еткен халық текті 
ұрпақ қалыптастырудың кілті анаға байланыс-
ты екенін түйсінген. Содан болар, қыз баланы 
төрге шығарып, қалауын орындауға күш салған. 
Талабы зор, ақылы кемел қыздардың найза 
алып жауға шабуы, көпшілікті аузына қаратуы 
– ел ішінде ешқандай тыйымның, шектеудің 
жоқтығының дәлелі. Әйтпесе, бір мемлекетті 
басқарып, елдік саясатты ерлерден бір мысқал 
да кем жүргізбеген кешегі Тұмар патшайым, 
жауынгерлермен бірге жауға шапқан Гауһар, 
Назымдай аналарымыздың аты тарихта қалар ма 
еді?! Мұның өзі қызды қадірлеу біздің халықтың 
қанында бар екенін көрсетеді. Өзі батыр, өзі 
дана ханымдардың жолын жалғаған Әлия мен 
Мәншүктің ерлігі де бүгінгі ұрпаққа үлгі-өнеге.

Осындай нәзік жүректі арулардың ізінен 
ерген қыз-келіншектер қазір де жақсы істердің 
басы-қасында жүр. Бүгінде әйелдердің қолы 
тимеген, ханымдар араласпаған сала аз. «Қыз-
дың қырық жаны бар» демекші, қиындықтан 
қашпайтын арулардың кез келген салада 
ерлермен иық түйістіріп қатар қызмет етіп 
жүргенін де байқауға болады. Біздің сот сала-
сының да басым бөлігін әйелдер құрайды. Өз 
ісіне жауапты, тапсырылған істі тындырымды 
атқаратын нәзік жандылардың жұмысқа деген 
ынтасы азаматтардан кем емес. Судья-әйелдер 
төрелік алаңындағы қиын да күрделі істерді 
тыңғылықты қарап, көпшіліктің алғысы мен 
ықыласына бөленуде. Сонымен бірге, отба-

Әр заңның қоғамдағы орны бөлек. 
Соның ішінде «Медиация туралы» заңның 
маңызы, тиімділігі күннен-күнге айқын-
далып келеді. Бұл құқықтық құжаттың 
да қолданысқа енгізілгеніне биыл 10 жыл 
толады. 

Осы жылдар ішінде медиация институты 
азаматтардың үлкен сұранысына ие болған, 
тараптардың игілігіне қызмет ететін құрал 
ретінде өзін толық мойындатып үлгерді. Ал 
«Медиация туралы» заңға қол қойылған 2011 
жылы халықта күдік пен күмән басым болатын. 
Өйткені, медиацияның не екенін, медиатордың 
қандай қызмет атқаратынын, татуласудың 
қаншалықты тиімді екенін жұртшылық жете 
түсінбеді. Заң қабылданбас бұрын медиация 
институтына қатысты түсіндіру жұмыстары-
ның жан-жақты жүргізілмеуі тараптарды тату-
ластыруға кедергісін тигізді. 

Бұл жаңашылдықты қолданудың тетігі аза-
маттардың сенімімен тікелей байланысты еді. 
Сондықтан қазақстандық соттар медиацияның 
мәнін, маңызын, мақсатын түсіндіру бағытын-
да орасан зор еңбек етті. Тараптарға таңдау 
еркіндігін беретін, екеуара даудың сыртқа 
шықпауын, құпиялылығын сақтайтын, түйткіл-
дің жүйкеге салмақ түсірмей, өзара келісіммен 
бітуіне кепілдік болатын медиацияның маңы-
зын білмейтіндер бүгінде аз. 

Медиатор деген сөздің мағынасын білмей-
тін қарапайым азаматтарға жаңа лауазымның 
жағымды бейнесін қалыптастыру оңайға 
түскен жоқ. Кәсіби медиаторларды оқыту, 
кәсіби емес медиаторлар шоғырын жасақтау 
ісінде де сот қызметкерлерінің үлесі басым. 
Бұған қоса, қазақтың қанында бар бітімгер-
шілік дәстүрін жаңғырту үшін аймақтарда 
ақсақалдар алқасын, билер кеңесін құрудың да 
медиацияның маңызын арттырып, қолданысын 
кеңейткенін айта кеткен жөн.

Әрине, даудың бәрін сот арқылы шешуге 
үйренген азаматтарға жаңа тетікті меңгеру 
де, қабылдау да оңай болмады. Жылдар бойы 
жасалған жұмыстың қазір нәтижесі байқала 
бастады. Бүгінде медиациямен аяқталатын 
істер саны еселеп өскен. Әсіресе, азаматтық 
істерде тараптардың татуласуы жиі тіркелуде. 
Біздің сотта да арыз-шағымдарды сот қара-
уына жібермес бұрын медиативтік келісімге 
келуге ұсыныс жасалады. Медиацияның уақыт 
жағынан ұтымды, қаржылық жақтан қалтаға 
салмақ түсірмейтінін түсінген тараптар дауды 
сотта шешкенше, өзара келісіммен реттеуге 
көбірек ықылас танытып жүр. 

Қайрат ИМАНҚҰЛОВ,
Алматы қаласы Алмалы аудандық 

сотының судьясы

сын тыныштық пен татулықтың мекеніне 
айналдыр ған әйелдер өз саласындағы қоғам-
дық жұмыс тардан да шет қалмайды. Сот сала-
сында ұйымдастырылатын жиын, спорттық 
шара, өнер сайыстарында да қыз-келіншектер 
белсеніп алға шығады. 

Әрине, бес саусақтың бірдей болмайтыны 
секілді, әйелдерге зорлық-зомбылық көрсету 
деректерінің де әлі тыйылмай келе жатқанын 
мойындауымыз керек. Әлімжеттікті көбінесе 
қыз-келіншектердің жақындары жасайды.  
Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа тосқауыл қою 
мақсатында елімізде көптеген шаралар қолға 
алынды. Осы жылдар ішінде Қазақстан Рес-
публикасының гендерлік теңдік стратегиясы 
әзірленіп, 2009 жылы «Ерлер мен әйелдердің 
тең құқықтары мен тең мүмкіндіктерінің мем-
лекеттік кепілдіктері туралы» заң қабылданды. 
Бұған қоса 2016 жылы Қазақстан Республика-
сындағы 2030 жылға дейінгі отбасылық және 
гендерлік саясат тұжырымдамасы жарияланды. 
Гендерлік тепе-теңдік пен адам капиталын да-
мытуға, отбасы құндылығын нығайтуға бағыт-
талған бастамалар да үзілмей жалғасып келеді. 
Ең бастысы, қазір қыз-келіншектердің өздері 
де құқықтық тұрғыдан сауатты. Мемлекет 
тарапынан жасалатын қолдау осылай жалғаса 
берсе, әйелдерге көрсетілетін әлімжеттік те 
тоқтайды деген үміттеміз. 

Толқын ДАЛАБАЕВА,
Алматы қаласы Әуезов аудандық 
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– Рас қазір дүниежүзілік бактериялық соғыс басталды. Ол соғыстың жүргеніне бір жа-
рым жылдан асты. Қашан бітетінін ешкім білмейді. Бұл массондық соғыс. Оларға негізгі қар-
сылас – Қытай елі. Осы Қытайға бағытталған соғыстың зардабын біз де тартып келеміз. 
Бұл басқаларға көрінбейтін соғыс. Оғы, зеңбірегі жоқ. Сондықтан оны дәлелдеу де қиын. Осы-
ны тоқтату керек. Тоқтату үшін алдымен сол соғыс жүріп жатқаны ашық айтылуы керек. 
Мұндай нәрселер халықты теріс ойға жетелейді. Кеңес Одағы кезінде бактериялық зерттеу 
жасайтын бес ірі зертханалық орталық бар еді. Соның біреуі біздің Отарда орналасқан. Қазір 
коронавирусқа қарсы екпенің бірі осында жасалып жатыр. Мен сол Отардан шығатын екпені 

– Екпеге қатысты деректі роликтер көбейтілуі қажет. 
Қазір бізде ғана емес, Түркияда ауру өршіп барады. Былтыр 
Италияның да індетке ие бола алмай қалғанын көрдік. Соның 
бәрі осы індетке сенбеудің кесірінен көбейіп кетті. Әлі де болса 
тығылып той жасап, жасырынып отбасылық мерекелер ұй-
ымдастырып жатқандар көп. Ең болмаса осындай басқосудан 
бір жыл тыйылсақ, індетті тезірек жеңер едік. Қайталап 

Сауалнаманы дайындаған Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ, «Заң газеті»

Ерасыл ӘБІЛҚАСЫМОВ, медицина ғылымының докторы, профессор: Ахмет АЛДАШЕВ, медицина ғылымының докторы, 
профессор:

күтіп жүрмін. Өйткені ол жерде АҚШ-тың немесе Ресейдің бақылауы, қадағалауы жоқ. Отарда зертханалық жұмыс 
жасап жатқан ғалымдарды да жақсы танимын. Олар өз ұлтына қарсы жұмыс жасамайды. Ол сәуірдің аяғында шығуы 
керек. Негізі өткен жылы жазда мен осы ковидпен ауырып, ауруханада жатып шықтым. Он жеті күн алысып індетті 
жеңдім. Одан бері ауруға қарсы иммунитетімді алты рет тексерттім. Әзірге иммунитет бар. Сол секілді еліміздегі 
егде кісілер денсаулығын жиі тексертіп тұруы керек. Ковид қоздырып жібереді деген ауруларын алдын ала емдеткені 
дұрыс. Сосын қазір боткин, туберкулез, онкологиядан қанша адам өлгені ашық айтылып, ковидтің статистикасымен 
салыстырылуы керек. Шыны керек, осы сырқаттардан да аз адам көз жұмған жоқ. Бұл кішкене де болса қоғамның 
дүрлігуін басар еді. Бастысы әркім өз денсаулығын күтіп, өз өміріне жауапкершілікпен қараса, санитарлық талаптарға 
сай күтінсе бізді жұқпалы аурулардың кез келгені айналып өтер еді. 

ВАКЦИНАНЫҢ ПАЙДАЛЫ ЕКЕНІНЕ ҚАЛАЙ СЕНДІРЕМІЗ?
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

айтам, вакцинация – вирусты жеңудің жалғыз жолы. Вакцина салдырғаннан кейін де 
қауіпсіздік шараларын сақтау керек. Қалыпты өмірге оралуымыз, балалардың мектепте 
оқып, жақындарымызбен кездесіп, отбасылық, сонымен қатар мемлекеттік деңгейдегі 
іс-шараларды өткізуіміз ұжымдық иммуниеттің қалыптасуына байланысты. Осыны 
түсінген абзал. Бізде мың адамның екпені жақсы қабылдап, кері реакция туындамағаны 
туралы айтылмайды, ал бір адам өзін нашар сезінсе соны жарияға жар салып жеткізуге 
асығамыз. Сондықтан, екпеге қатысты пәрменді шаралар керек. Жалпы, біздің елімізде 
түсіндіру жұмыстары кемшін түсіп жатыр деп ойлаймын.

(Соңы. Басы 1-бетте)

Ғалымжан ЕЛЕУОВ,
Парламент Мәжілісінің депутаты:

ҚАЖЕТ ДӘРІЛЕР 
ДЕР КЕЗІНДЕ 

ЖЕТКІЗІЛМЕУДЕ

ДЕПУТАТ БАҒАНЫ

ЕКПЕГЕ СЕНБЕСЕК, ІНДЕТ ДЕНДЕМЕК...

ШАРАЙНА

ҚУАТТЫ МЕМЛЕКЕТТІҢ НЕГІЗІ – 
САЯСИ ТҰРАҚТЫЛЫҚ

Аймақ тұрғындарын қажетті дәрі-дәр-
мекпен қамтамасыз ету жайы қуантарлық 
емес. Соның кесірінен аса маңызды пре-
параттардың уақытында жеткізілмегеніне 
байланысты ауыр диагнозы бар адамдардан 
арыз көп түседі. Сәуірдің ортасы болғанымен, 
өкінішке орай, тізімдегі 70-ке жуық препарат 
осы уақытқа дейін сатып алынбаған. Сонымен 
бірге сатып алынды деп көрсетілген 45 пре-
параттың алғашқы жеткізілу мерзімі сәуір 
айынан басталады, ал кейбіреу лер тіпті 2021 
жылдың қазан айынан бастап жеткізіледі екен. 

2021 жылға арналған бірыңғай дистри-
бьютордан сатып алынатын дәрілік заттардың, 
медициналық бұйымдардың тізімі Денсаулық 
сақтау министрлігінің бұйрығымен 2020 
жылдың 28 шілдесінде бекітілгенін атап өткен 
абзал. 

Бүгінгі күні онкологиялық ауруханалар-
дың есебінде 180 мыңнан астам азамат тір-
келген. Өкінішке орай, жыл сайын елімізде 
олардың қатары 30 мың адамға көбеюде. Бұл 
науқастарға арналған дәрілердің тіпті 10 күн-
ге кешігіп жеткізілуі ауыр жағдайға алып ке-
луі мүмкін. Осыған қарамастан, менің ресми 
сауалдарыма СК-Фармацияның берген ақпа-
раты бойынша онкологиялық науқастар үшін 
ісікке қарсы препараттар сатып алынбаған. 
Сонымен бірге, тамоксифен де кеш әкелінді – 
бірінші тоқсанда емделушілерді қамтамасыз 
ету үшін аталған препарат сәуір айында ғана 
түскен; анастразол және интерферон альфа, 
онко-БЦЖ толық емес көлемде жеткізілді.  

Өкінішке орай, туберкулезге шалдыққан 
науқастардың да жағдайы ауыр, себебі, 
оларға қажетті изониазид, протионамид, 
рифампицин уақытында әкелінбеген. Қа-
зақстанда тыныс алу органдарының аурула-
рынан қайтыс болған адамдардың саны өте 
көп. Бірақ бронх демікпесіне және өкпенің 
созылмалы обструктивті ауруына шалдыққан 
науқастар дәрілермен жеткілікті қамтамасыз 
етілген, ал вилантерол, флутиказона фуроат, 
сурфактант, теофиллин сатып алынбаған. 
1 және 2 типті қант диабетімен ауыратын 
адамдар да инсулин глулизинмен қамтамасыз 
етілмеген. Кейбір нейролептиктер мен эпи-
лепсияға қарсы құралдар да сатып алынбады. 
Олардың Қазақстанның дәріханаларында 
сатылуы сирек болғандықтан, халық амалын 
тауып, оларды көршілес республикалардан 
таныстар арқылы алдыруға мәжбүр.

Ұлттық екпелер күнтізбесіне сәйкес 2, 3, 4, 
18 айдағы балаларға және 6 жастағы балаларға 
салынатын  дифтерия, көкжөтел, сіреспе, по-
лиомиелитке қарсы екпені сатып алу бойынша 
конкурстың өткізілмеуі ерекше алаңдаушылық 
тудырады. СК-Фармацияның дерегі бойынша 
кейбір аймақтарда бұл вакцинаның былтырдан 
қалған қоры  бар (бұл Алматы, Шымкент қала-
лары, Алматы, Ақтөбе, Қостанай облыстары), 
ал басқа өңірлердің қоры аз, не істеу керек? 

СК-Фармацияға жіберілген менің осы 
сауалдарыма бағаның ұтымсыз болуы және 
өндіруші үшін көлемнің аздығы туралы 
жа уаптар келді. Қашаннан бері қазақстан-
дықтардың денсаулығы бағаның ұтымсыз-
дығы немесе тапсырыстың аз көлемімен 
өлшенетін болған? 

Дайындаған А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»

Сәуір айында эпидемиологиялық ахуалдың 
нашарлағаны байқалады. Ай басынан бері 29 200 
жағдай тіркелген. Наурыз айымен салыстырғанда 
2,8 есеге жуық өсім бар», – деді ҚР Денсаулық 
сақтау вице-министрі Марат Шоранов.

Таразы басында ұлт тағдыры тұрғанда екпе-
ге қатысты қауесеттің көбеюі елді алаңдатпай 
қоймайды. Дегенмен, бұл мәселеге қатысты Кли-
никалық және іргелі медицина академигі Сәкен 
Әміреев «вакцинаға қатысты халық арасында түрлі 
сұрақтың туындауы заңды» дейді. 

Сәкен ӘМІРЕЕВ, эпидемиолог:
– Қазір бірнеше мемлекетте коронавирусқа 

қарсы вакцина шығарылып жатыр. Соның ішін-
де, Ресей төрт түрлі вакцина, ал Қазақстан бір 
вакцинаны өндіруді қолға алды. Жалпы, кез келген 
вакцинаға қауіпсіздігі мен қорғаныш қасиеті жай-
лы шарт қойылады. Қауіпсіздік мәселесі маңыз ды. 
Кейде өте сирек болса да, асқынудың орын алуы 
мүмкін. Коронавирусқа қарсы вакцина жақында 
шыққандықтан, халық арасында оған қатысты 
сұрақтың туындауы заңды. Оны біз дұрыс түсін-
діре білуіміз керек. Дегенмен, қорқатын ештеңе 
жоқ. Бұл вакцинаны жасамасақ, тұрғындардың 
көпшілігін індеттен қорғай алмаймыз. Әлем тек 
вакцинамен қорғана алатынын еріксіз мойындады. 
Вакцинаның арқасында ұжымдық иммунитет қа-
лыптасады. Яғни, пандемия төмендейді. Өздеріңіз 
білесіздер, көптеген инфекциялық ауруларды тек 
вакцина көмегімен жеңуге болады. Адамдар екпе 
алудан қорқады. Бірақ пандемияны тоқтату үшін 
халықтың 95% вакцинациядан өтуі керек. Бұл виру-
сты вакцинасыз тоқтату мүмкін емес. 

Маман пікірі осы. Рас, ел ішінде екпеден соң 
денсаулық жағдайы нашарлаған бірлі жарым 
адам кездескен. Бұл туралы вирусолог маман «ел 
ішіндегі қауесет кейбір жандардың бойында үрей 
туындатуда. Бұл денсаулыққа кері әсер еткен» дей-

Әлемде БҰҰ деңгейінде мойын-
далған 193 ел болса, Қазақстанда 
оның 69-ының дипломатиялық 
өкілдігі мен консулдық мекемесі 
бар. Бұдан бөлек, Еуропалық 
Одақ пен 37 халықаралық ұйым-
ның өкілдігі ашылған. Ал Қа-
зақстанның 67 елде елшілігі мен 
консулдығы және  Женева қала-
сында БҰҰ бөлімшесі жанындағы 
Тұрақты өкілдігі жұмыс жасайды.  

Бұл біреулер үшін аз боп көрінсе, 
енді біреулер үшін көп болуы да мүм-
кін. Олардың әрқайсысының бұған 
өз уәжі бар. Мәселен, біріншілері 
Қазақстанның дипломатиялық қаты-
нас орнатқан елдері 130-дан асады. 
Олардың бәрімен сауда-саттық жаса-
лып, түрлі барыс-келіс жүріп жатыр. 
Сондықтан әлемнің  барлық елінде 
Қазақстанның өз елшілігі болу керек. 
Бұл ел мен елді, халық пен халықты 
жақындатып, ықпалдастықтың жыл-
дам дамуына жол ашады деп санайды. 
Екіншілері – өз дербестігін жариялаға-
нына енді отыз жыл толғалы отырған 
мемлекет үшін бұл аз көрсеткіш емес 
деген ұстанымда. Қазақстанда  патша-
лық Ресей дәуірінде де, кейінгі Кеңес 
Одағы кезінде де шет елдерде дипло-
матиялық қызметте болған мамандар 
саусақпен санарлықтай. Тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдары бұл салада кәсіби 
маман тұрмақ, мемлекеттік тілде сөй-
лейтін және өзге шет тілдерін еркін 
меңгерген адам табудың өзі оңайға 
түскен жоқ. Сондықтан кейбір ми-
нистрлер мен әкімдердің қызметін 
елшілікке ауыстырған жағдай аз бол-
мады. Әрине, екі жақтың да уәжін 
негізсіз деуге болмайды.  

Жер көлемі бойынша әлемде тоғы-
зыншы орын алғанымен, жан басы-
на шаққандағы ЖІӨ бойынша – 52,  
халық саны жағынан – 64, халық 
тығыздығы жағынан – 184 орында 
тұрған еліміздің сауда-саттығы мен 
шетелдік инвестиция үшін тартым-
дылығын ұлғайтуына дипломатиялық 
өкілдіктердің қосар үлесі қомақты. 
Қазақстанның шикізаттық, транзиттік 
және туризм мен ғарышты игеру са-
лаларындағы әлеуеті мен мүмкіндігін  
тиімді пайдалануда дипломаттарға 
артылған жүк әлі жеңілдеген жоқ.

«Еуропаға жол»
«Жаңа қоғамға өтудің, қуатты мем-

лекет құрудың негізгі тетігі – саяси 
тұрақтылық» деген тұжырымды бас-
шылыққа алған Елбасы тәуелсіздіктің 
бастапқы онжылдығындағы Қазақ-
станның стратегиялық дамуын жос-
парлауда «Азия жолбарыстары» 
атанған Корея, Тайван, Сингапур, Ма-
лайзия елдерінің тәжірибесіне көбірек 
көңіл бөлді. 1997 жылғы Жолдауында 
2030 жылға дейін Қазақстанды «Ор-
талық Азия барысына» айналдыруды  
алдына мақсат етіп қойған кезде, 
біреу үмітпен, біреу күдікпен қараға-
ны әлі есте. Алайда Ауғанстандағы 
тұрақсыздықтың күшеюі Қазақстаның 
сыртқы саясатына өз ықпалын тигізді. 
Бұл туралы Мемлекет басшысы 2008 
жылғы Жолдауында: «Біз Ресеймен, 
Қытаймен және Орталық Азия мем-
лекеттерімен өзіміздің экономикалық 
және саяси ынтымақтас тығымызды 
одан әрі нығайта беруге тиіспіз. Өңір-
дегі тұрақтылық, ашық пікір алысу 

және өзара іс-қимыл таныту үшін 
берік негіз қалауымыз қажет. Орталық 
Азия өңіріндегі қауіпсіздікті нығайту 
мақсатында біз, сонымен қатар, АҚШ-
пен, Еуропалық Одақпен және НА-
ТО-мен сындарлы өзара іс-қимылды 
кеңейте береміз.  Бүгін біздің еліміз 
халықаралық дәрежеде танылудың 
жаңа сапалық деңгейіне көтерілді. 
Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы 
қауіпсіздік және ынтымақтастық ұй-
ымына төрағалық етуі туралы шешім 
оның сенімді дәлелі болды.  Осыған 
байланысты «Еуропаға жол» атты 
арнайы бағдарлама әзірлеу қажет. 
Ол экономикалық ынтымақтастықты 
дамытуға, басқарудың тәжірибесі 
мен технологиясын тартуға, заңдары-
мызды жетілдіруге, ЕҚЫҰ-ға төраға-
лық етуіміздің стратегиялық пайы-
мын және өзіміздің күн тәртібімізді 
белгілеуге ықпал етуге тиіс» деген 
болатын. Соның нәти жесінде дай-
ындалған «2009–2011 жыл дарға ар-
налған «Еуропаға жол» мемле кеттік 
бағдарламасы сыртқы саясат тағы ба-
сымдықты Азиядан Еуропаға алмас-
тырудың басы болды. Ал ЕҚЫҰ-на 
төрағалық ету мен ЕҚЫҰ саммитін, 
Қысқы универсиада ойындары мен 
ЕХРО көрмесін өткізуі Қазақстанның 
әлемдік қауымдастыққа жаңа қы-
рынан танылуына жол ашты. 

 «Қазақстан Республикасы сыртқы 
саясатының 2020–2030 жылдарға 
арналған тұжырымдамасы» бойынша 
Қазақстанның қазіргі сыртқы саяси 
стратегиясының  мақсаты: елдің тәуел-
сіздігін және аумақтық тұтастығын 
нығайту, сыртқы саяси бағыттың 
дер бестігін сақтау; Орталық Азия 

өңірінде Қазақстанның көшбасшылық 
орнын нығайту және ұзақ мерзімді 
мүдделерін ілгерілету; ұлттық эконо-
миканың бәсекелестікке қабілеттілі-
гін, қазақстандықтар тұрмысының 
деңгейі мен сапасын көтеру мақса-
тында сыртқы саясаттың әлеуетін 
толыққанды пайдалану;  сыртқы саяси 
әдістер арқылы көпұлтты Қазақстан 
халқының бірлігін сақтау және нығай-
туға жәрдемдесу; Қазақстан азамат-
тарының және ұлттық бизнестің іс 
жүзіндегі мүдделерін мемлекеттің 
сыртқы саясатының негізгі бағытына 
айналдыру. 

ҚР Тұңғыш Президенті Н.Назар-
баевтың «Ортақ аймақтық мүдделері 
бар елдердің ортақ саяси, әскери, мә-
дени стратегиясы және соған сәйкес 
тактикасы болмаса, мұның өзі, сайып 
келгенде, сол елдердің әрқайсысы-
ның жеке-жеке ұлттық мемлекеттік 
мүдделеріне жету мүмкіндіктерін 
жоғалтып алуына апарып соғады» 
дегені бүгінде шындыққа айналды. 
2008 жылғы қаржылық дағдарыс пен 
2020 жылғы пандемия  жағдайынан 
кейін саясатта жаңа өзгеріс бастал-
ды. Әлемдік ықпалдастық қарқынды 
дамыған заманда қандайда бір ел 
тұрақтылықтан айырылса, онда күллі 
жаһандық тыныштыққа қауіп төнетіні 
күн өткен сайын айқын көрінуде. Сон-
дықтан ендігі уақытта  «Ортақ өгізден 
оңаша бұзау артық» деп, бейтарап сая-
сат ұстанатын елдер азаймаса, көбей-
мейтіні анық. Ал бұл бастамашылық 
дәуіріне жол ашуы мүмкін. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті»

ді.  Халық арасында қай вакцина тиімді, қазақстан-
дық вакцина адамды қанша уақытқа дейін қорғай 
алады, жалпы, екпе қаншалықты пайдалы деген 
сұрақтар да өзекті болып отыр. ҚР БҒМ Биология-
лық қауіпсіздік проблемалары ғылыми-зерттеу 
институтының бас директоры Күнсұлу Закарьяның 
айтуынша, «Спутник V» вакцинасының екі жылға 
дейін адамды вирустан қорғайтыны әлі дәлелден-

беген. Оның зерттеліп жатқанына бар-жоғы бір 
жыл болды. Сондықтан нақты уақытын айту қиын. 
Қазақстандық вакцинаның қанша уақытқа дейін 
адамды қорғай алатыны үшінші зерттеу фазасы 
аяқталғаннан кейін белгілі болады. Дегенмен, ға-
лымдар өздеріне «QazVac» вакцинасын салдырған-
нан кейін 9 ай уақыт өтті. Осы уақыттың ішінде 
иммундық жауап өте жоғары болып тұр», – дейді. 
Демек, ғалымдардың өздеріне салып сынап жатқан 
вакцинасына сенуге толық негіз бар.

Жалпы, осы уақытқа дейін ғаламшар тұрғын-
дарына коронавирусқа қарсы вакцинаның 780 
миллион нан астам дозасы егіліпті. Қазір әлем 
дәрігерлері халқын екпемен жаппай қамту үшін 
барынша тырысуда. Осы орайда өзіміздің Қараған-
ды фармацевтикалық кешені сәуір айында 600 мың 
доза көлемінде вакцинаның алғашқы ірі партиясын 
жеткізді, ал осы айдың соңына дейін вакцинаның 

қосымша 900 мың дозасын жеткізуді жоспарлап 
отыр. Қарағанды фармацевтикалық кешенінде вак-
цина өндірісінің көлемі сәуір айында 1,5 миллион 
дозаға жетеді деп күтілуде. 

Бүгінгі күні вакцинаның шамамен 480 мың 
дозасы қорда бар деп айта аламыз. Айдың соңына 
дейін 910 мың доза, басқа өндірушілердің 500 мың 
дозасы және 25 мың «QazVac» вакцинасын жеткізу 

ҚР БҒМ БИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ПРОБЛЕМАЛАРЫ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ИНСТИТУТЫ-
НЫҢ БАС ДИРЕКТОРЫ КҮНСҰЛУ ЗАКАРЬЯНЫҢ АЙТУЫНША, «СПУТНИК V» ВАКЦИНАСЫНЫҢ 
ЕКІ ЖЫЛҒА ДЕЙІН АДАМДЫ ВИРУСТАН ҚОРҒАЙТЫНЫ ӘЛІ ДӘЛЕЛДЕНБЕГЕН. ОНЫҢ ЗЕРТ-
ТЕЛІП ЖАТҚАНЫНА БАР-ЖОҒЫ БІР ЖЫЛ БОЛДЫ. СОНДЫҚТАН НАҚТЫ УАҚЫТЫН АЙТУ 
ҚИЫН. ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ВАКЦИНАНЫҢ ҚАНША УАҚЫТҚА ДЕЙІН АДАМДЫ ҚОРҒАЙ АЛАТЫНЫ 
ҮШІНШІ ЗЕРТТЕУ ФАЗАСЫ АЯҚТАЛҒАННАН КЕЙІН БЕЛГІЛІ БОЛАДЫ. ДЕГЕНМЕН, ҒАЛЫМДАР 
ӨЗДЕРІНЕ «QAZVAC» ВАКЦИНАСЫН САЛДЫРҒАННАН КЕЙІН 9 АЙ УАҚЫТ ӨТТІ. ОСЫ УАҚЫТТЫҢ 

ІШІНДЕ ИММУНДЫҚ ЖАУАП ӨТЕ ЖОҒАРЫ БОЛЫП ТҰР.

күтілуде. Бұл елдің шамамен 2 млн азаматын вак-
цинациялауға жетеді деп жоспарланып отыр. Осы 
орайда екпе жетпей қалады деп алаңдауға негіз жоқ. 

Айтпақшы, ҚМДБ екпе оразаны бұзбайтыны ту-
ралы пәтуа да шығарды. «Негізінде шариғат бойын-
ша кез келген нәрсе табиғи жолдар (ауыз, мұрын, тік 
ішек) арқылы ішке кірсе, оразаны бұзады. Ал дене 
арқылы кірсе, оразаны бұзбайды. Екпе – бактерия, 
вирус секілді микроорганизмдерден алынып, адам 
организмін жұқпалы аурудан алдын ала сақтау және 
олардың иммундық қасиетін арттыру үшін егілетін 
препарат. Ол қажетті азық немесе организмге қуат 
беретін дәрумен емес. Сондықтан адам денесіне 
(тері астына, бұлшық етке, жамбасқа, көк тамырға) 
инемен екпе егу оразаны бұзбайды» деп мәлімдеді 
ҚМДБ баспасөз қызметі. 

Қуаныш ӘБІЛДАҚЫЗЫ,
«Заң газеті»
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Марат ТӨЛЕБАЕВ, Солтүстік Қазақстан облысы Полиция департаментінің 
бастығы, полиция полковнигі: 

«ЖҰМЫСЫМЫЗДЫҢ 
НЕГІЗГІ ӨЛШЕМІ — 

ХАЛЫҚ СЕНІМІ»

–  М а р а т  С а ғ ы н т а й ұ л ы , 
алғашқы сауалымызды облыстың 
криминогендік ахуалынан баста-
сақ.
– Солтүстік Қазақстан облысы ре-

спубликадағы криминогендік жағдайы 
ең тұрақты аймақ. Бізде қылмыстың 
ұйымдасқан түрлері мен резонанстық 
қылмыс жоқ. Соңғы бес жыл ішінде 
қылмыс саны анағұрлым төмендеген. 
Мәселен, былтыр қылмыс деңгейі 
25%-ға азайса, ашылуы 76%-дан асты. 
Бұл – елімізде енгізілген шектеу және 
карантин шараларының ғана емес, 
сонымен қатар облыс полицейлері 
жүргізіп отырған профилактикалық 
жұмыстардың нәтижесі. Оның артын-
да жеке құрамның ерен еңбегі жатыр. 
Ал былтырмен салыстырғанда, биыл 
қылмыстың барлық түрлері, соның 
ішінде, көшелер мен қоғамдық орын-
дардағы құқықбұзушылықтар, бұрын 
сотты болған адамдардың қатысуымен 
болатын, маскүнемдікпен жасалатын 
қылмыс түрлері анағұрлым азайды. 

Өкінішке қарай, ақпараттық тех-
нологиялар мен жаһандық желінің 
қолданылу аясы кеңіген сайын алаяқ-
тарға тосқауыл бола алмай жатырмыз. 
Алаяқтықтың артуына қоғамдағы әлеу-
меттік жағдай септігін тигізіп отыр. 
Құқық қорғау саласындағы алғашқы 
жылдары көшеде құндыз бөріктерді 
шешіп әкететін рэкеттердің қылмысы 
орын алды. Ол сол уақытта қоғамның 
нағыз қасіреті және сол кездегі мили-
цияның бас ауруы еді. Қазір мұның бәрі 
артта қалды. Елімізде цифрландыру 
процесі белсенді дамып келеді. Заманы-
на қарай адамы, яғни қылмыс та түсін 
өзгертті. Алдаудың жаңа тәсілдері пай-
да болуда. Халықтың төлем жүйелерін 
онлайн түрде жасап, сату мен сатып алу 
секілді есеп айырысуларды қолма-қол 
емес, әртүрлі сервисті пайдалануына 
байланысты құқық бұзушылықтардың 
түрлі құрылымын трансформациялау 
процесі жүріп жатыр. Бұл, әсіресе, пан-
демия кезеңінде, тұтыну нарығының 
едәуір бөлігі онлайн-сатып алуға бет 
бұрған кезде өзекті бола түсті. Цифрлан-
дыру процесінің теріс жағымен кешен ді 
күресу қажет. Ішкі істер министрлігі  
IT технологиялар саласындағы қыл-
мысқа қарсы күрес бағдарламасын 
әзірледі. Бағдарлама іске асса, бұл 
қылмыспен нақты және тиімді күресуге 
мүмкіндік болатыны сөзсіз.

Қылмыстың себебі көп. Ал қылмыс-
ты болдырмаудың басты екі шарты 
– жүйелі жұмыс пен әділ жаза. Әйгілі 
кинорежиссер Глеб Жеглов айтқандай, 
ұры түрмеде отыруы керек!

– Қазір аймақтардағы депар-
тамент басшылары, оның ішінде 
өзіңіз де халықпен онлайн байла-
нысқа шығып, арыз-шағымдарына, 
талап-тілектеріне құлақ асып 
жүрсіз. Осы уақытқа дейін қанша 
адамнан арыз-шағым түсті? 
– Біздің бүгінгі басым бағыт – 

ашықтық, айқындық, сервистік жұмыс 
моделіне көшу. Ішкі істер министрлі-
гінің басшы құрамымен кездесуінде 
Президентіміз де қадап айтты. Ішкі 
істер министрі Ерлан Заманбекұлы да 
«Халыққа жақын полицей» қағидатын 
қатаң сақтау керектігін үнемі айтып 
жүр. Өз тарапымнан азаматтардың 
өтініштерін қабылдап, арыз-шағымын 
тыңдау басты қағидама айналды. Қазір-
гі пандемия жағдайында да орынбасар-
ларым, аудандық бөліністердің басшы-
лары, өзім онлайн-режимде халықтың 
шағымын тыңдауды дәстүрге айнал-
дырдық. Биыл үш айда 102 адамның 
өтінішіне құлақ түрсем, орынбасарла-
рым 40-тан аса арыз-шағым қабылда-
ды. Жыл басынан бері облыстағы 13 
ауданға барып, шалғайда елді мекендер-
дегі азаматтарды қабылдадым. 57 адам-
ның арызын тыңдап, заң аясында жан-
жақты шаралар қабылдап, құқықтық 
аспектілерді түсіндіріп қайттым. Мен 
үшін азаматтардың шағымдары ерек-
ше бақылауда. Олардың басым бөлігі 
қылмыстық істерді тергеу барысына, 
учаскелік полиция инспекторлары мен 
әкімшілік полиция жұмысына қатысты. 
Әрбір өтініш назардан тыс қалмайды. 
Биылғы бірінші тоқсанда департамент-
ке азаматтардан 80 шағым түсті. Осын-
дай проблемалық ша ғымдарды азайту 
үшін қалалық және аудандық полиция 
органдарының бас шылары ІІМ және 
СҚО ПД бақылауындағы қылмыстық 
істердің тергелуі жайлы тұрақты негізде 
есеп беріп тұрады. Апта сайынғы аппа-
раттық кеңесте адамдардың облыстық 
департаментке жүгінуінің басты себебі 
мен салдары талданады. 

– Арыз-шағым айтушылардың 
артуына не себеп? Азаматтардың 
бастыққа жүгінуі полицейлердің 
халықпен жұмыс істеу тәсілінде 
түйткіл бар дегенді білдірмей ме? 
– Бізге тек арыз- шағыммен кел-

мейді. Адамдардың белгі лі бір бөлігі 
ризашы лықтарын білдіре ке леді. Кез 

Біздің жұмысымыздың негізгі өл-
шемі – халық сенімі. Қазір біз сервистік 
полицияны белсенді түрде дамытып, 
жұмыс сапасын арттыруға және поли-
цейдің оң имиджін қалыптас тыруға 
басымдық бердік. Биыл Ішкі істер 
министрі Ерлан Заманбекұлы құқық 
бұзушылықтың алдын алу және «Ха-
лыққа жақын полиция» қағидатын 

қойып жатады. Жеке хаттар да келіп 
түседі. Бірде-бір сұрақты жауапсыз 
қалдырмаймын. Шағым түскен бойда 
жеке бақылауыма алып, қызметкер-
лерге жауап әзірлеуді тапсырамын. Бір 
айда, орташа алғанда, бес хаттан келіп 
түседі. Оның ішінде түрлі өтініштер, 
полицейлерге алғыс айтушылар да бар. 
Желі қолдану, өзіңіз айтпақшы, отырға-
ныңды білдіру үшін емес, азаматтармен 
ашық диалог қа шығатын алаң. Осындай 
алгоритмді барлық қызметкерлеріме 
міндеттеймін. Былтыр барлық қалалық 
және аудандық полиция бөліністері 
басшыларының Facebookта ресми жеке 
парақшалары ашылды. Сонымен қатар, 
әлеуметтік желілерде басшы құрам ның 
ғана емес, департаменттің ірі бөлініс-
тері, қалалық полиция басқармасы 
мен аудандық полиция бөлімдерінің 
ак каунттары бар. Қазір әлеуметтік желі 
– халықпен қарым-қатынас орнатуға 
қолайлы платформа. Сондықтан, әлеу-
меттік желілердегі жұмыс аптаның жеті 
күні, тәуліктің 24 сағатында үздіксіз 
жұмыс жасауы тиіс. Сізге айтайын, 
соңғы жылдары облысымыздағы жур-
налистердің өзі полиция департаментін 
«ең ашық ведомство» деп айтады.

– Бүгінде қызметкерлердің 
адалдығына көз жеткізу үшін 
полиграфтың көмегіне көп жү-
гінетін болдық. Алайда адамнан 
айла артылмаған ғой... Жол үстін-
дегі полицейлер пара алмасына 
қандай кепілдік бар? 
– Полиграф аппараты аттестаттау 

шеңберінде және қажет болған жағдай-

рылды, ППБ командирінің орынбасары 
лауазымынан босатылды.  

Полиция патриот болуы керек. Ан-
тына адал болып, азаматтардың мүд-
десін қорғауға мүдделі болуы тиіс. 
Заңдылық, әділдік пен бейтараптық 
қағидаттарын мүлтіксіз ұстануға мін-
детті. Өзім де осы қағидаларды қатаң 
ұстанамын және қарамағымдағы қыз-
меткерлерден өзінің кәсіби деңгейлерін 
арттыруды, тұрақты түрде дене шы-
нықтырумен айналысуды, психология-
лық тұрақтылығын дамытуды, үнемі өз 
білімін жетілдіруді талап етемін. 

– Жөн-ақ, бірақ бізде құқық 
қорғау қызметкерлері өзін ба-
лағаттап, қол көтергендерге қа-
рап сөйлеуден қалып бара жатқан 
секілді. Полицейлердің құқығын 
қаншалықты қорғай алып жүр-
міз? 
– Жеке құрамды қорғау және ішкі 

істер органдары қызметкерлерін қыл-
мыстық процеске негізсіз тартуға жол 
бермеу мәселесі, сондай-ақ ІІО қыз-
меткерлеріне қатысты жасалған жалған 
айыптау, қарсылық көрсету, бағынбау 
және қорлағаны үшін жазадан бұл-
тартпау қағидатын қамтамасыз ету 
департаменттің ерекше бақылауында. 
Қолданыстағы заңнамаға сай, ІІО қыз-
меткерінің ар-намысы мен беделін 
қорғау, сондай-ақ, полиция имиджін 
қолдау бойынша жұмыстар жасап жа-
тырмыз. Интернет-ресурстарға тұрақты 
мониторинг жүргізетін топ құрылды. 
Болған жағдайды объективті саралай 
отырып, түсініктер дайындалады. Қа-
жет болған жағдайда кінәлі тұлғаларға 
шара қолданылады. 

– Өзіңіз білесіз, солтүстікте 
мемлекеттік тілді қолдану аясы 
өзекті. Ал аймақтағы полицей-
лердің мемлекеттік тілді меңгеру 
деңгейі қалай?
– Әрине, өзекті. Осы бағытта көп-

теген жұмыстар атқарып жатырмыз. 
Департаментте 2007 жылдан бері іс 
жүргізу мемлекеттік тілге көшірілген. 
Полицейлердің мемлекеттік тілді мең-
геруі үшін қажетті жағдай жасалған. 
Жыл сайын мемлекеттік тілді оқыту 
процесі мен түрлі іс-шаралар ұйымдас-
тырылып, қызметкерлер оқу курстары-
на қатысуда. Оқу жылының соңында 
емтихан қабылданып, ҚАЗТЕСТ жү-
йесі бойынша тест тапсырады. Одан 
бөлек, департамент қызметкерлері об-
лыстық және республикалық деңгейде 
өтетін іс-шараларға қатысып тұрады. 
Мәселен, республикалық «Парасатты 
полицей» байқауында біздің команда 
жүлделі орындарға ие болып жүр. 
Қазір пандемияға байланысты барлық 
іс-шаралар онлайн өткізіледі. Поли-
цейлеріміз бен балалары қазақ ақында-
рының өлеңдерін жатқа оқудан алдына 
жан салмайды. Бұл өзге ұлт өкілдерінің 
тіл үйренуіне, ең бастысы, күнделікті 
жұмыс барысында мемлекеттік тілді 
қолдануға барынша ынталы болуға 
итермелейді. Бізде 20-ға жуық ұлт өкіл-
дері қызмет етеді. Олардың арасында 
мемлекеттік тілді еркін меңгергендері 
де бар. Мәселен, әзірбайжан Гариф 
Хамзаев, беларусь Денис Матевич, 
орыс Денис Каморов секілді полицей-
лер қазақшаға ұста. 

– Жастар арасында кеңінен 
танымал отандық «Патруль» 
дейтін кинокомедияда полицей-
лердің облыс әкімінің құжатын 
толтыра алмай қиналған әрекетін 
көрсетеді. Басшысының бауырын 
жолда тоқ татқаны үшін таяқ-
тың астында қалатын, тіпті 
ереже бұзған тоқалын тоқтатқан 
тәртіп сақшыларын басшысы 
жазалайтын эпизодтар бар. Сіз 
де басшысыз, осындай бастықтар 
бар ма?
– Кез келген киноның сценарийін 

жазғанда, басты мақсат көрермен жи-
нау. Әсіресе, кинокомедияларда келе-
междеу мен әсірелеу басым. Шынайы 
өмірдің кейбір қырларын ғана байқауға 
болады. Сондықтан кинодағы көріністі 
полицейлердің келбеті деп қарау дұрыс 
емес. Өзім де, қармағымдағы барлық 
жеке құрамды, оның ішінде халықпен 
етене араласатын полицейлерді адал 
қызмет етуге үндеймін. Заң алдында 
қара да, хан да тең.

– Сынды қалай қабылдайсыз?
– Сын шамға тию үшін немесе 

әділ баға беру үшін айтылады. Сын 
дұрыс  болса, шындықтан аттап кете 
алмаймын. Кемшілік болса, күресуге, 
әділ айтылса, әрі қарай әрекет етуге 
дайынмын. Сонда ғана жұмыс нәти-
желі болады. «Сыннан қорықпаймын» 
деп айту шынайы болмас. Мемлекеттік 
органның басшысы ретінде сынның 
себеп-салдарына бей-жай қарамаймын. 
Мұхтар Әуезовше айтсақ, «сын шын 
болуы керек». 

Сұхбаттасқан
Жадыра МҮСІЛІМ

келген мемлекеттік ор-
ганның жұ мысына ша-
ғым да нушылар бұрын 
да бол ған, қазір де 
бар және болады да. 
Нақты біздің өңіріміз-
де шағым айтушылар 
артты дей алмай-
мын. Қа-
б ы л -
д а -

дәл осы полицейлер халық арасын-
да санитарлық-эпидемиологиялық 
нормаларды сақтау жөніндегі 
талаптардың орындалуын қадаға-
лады. Мұндай шаралар ешкімге 
ұнамайды. Бұл по лицияға деген 

се німді ішінара төмен-
деткені рас, бірақ 

біздің тараптан жа-
салған шаралар 
коронавирустық 
инфекцияның 

одан ары тара-
лып кетпеуі-

не тосқауыл 
болды. 

уыма келгендер дің арасында түрлі 
себептермен аумақтық полиция бөлім-
ше басшылығына жүгінгілері келмейтін 
жағдайлар бар екендігін жоққа шығар-
маймын. Мұндай сенімсіздіктің себебі, 
жоғарғы сатыдағы басшылар жағдайды 
бақылауға алсын дегенінен болар. Сол 
үшін де БАҚ пен әлеуметтік желілерде 
тұрғындармен өзара іс-қимыл мәселе-
лері бойынша үнемі кең көлемде түсін-
діру жұмыстарын жүргізуді тапсырып 
жүрмін.

Қазір қалалық және аудандық бөлі-
ніс тердің барлық басшысы бұқаралық 
ақпарат құралдарында және әлеуметтік 
желілерде азаматтарды қабылдау күн-
дерін жариялады. Сонымен қатар, де-
партамент басшылығының азаматтарды 
қабылдау кестесі де жаңартылды, ол 
туралы ақпарат ресми порталымыз бен 
әлеуметтік желілердегі парақшаларда 
құлағдар етілді.

– Ішкі істер министрі де 
арыз-шағым арқалап келгендерді 
қабылдап жүр. Жақында Ерлан 
Тұрғымбаев адамдардың ми-
нистрлікке жүгінуі жергілікті 
полицияның өтініштерді қара-
удағы олқылықтары мен наразы-
лықтарынан деген еді. Солардың 
ішінде Солтүстік Қазақстан об-
лысының тұрғындары да бар. Бұл 
нені көрсетеді? 
– Былтыр Ішкі істер министрінің 

қабылдауына облысымыздан 4 адам жү-
гінді, ал жыл басынан қылмыстық істі 
тоқтату туралы шешіммен келіспеуіне 
байланысты бір арызданушы жүгінген. 
Бұл іс бойынша біз арызданушыға 
толық түсініктеме берген болатынбыз, 
облыс прокуратурасынан істі тоқтату 
туралы келісім де бар. Бұл жағдайда 
полицейлердің жұмысында шикілік бар 
деп ойлау әбестік. Себебі, біз қылмыс-
тық істер бойынша заңды шешімдер 
қабылдаймыз. Шешімді алдын ала жаз-
баша түрде қадағалаушы орган – про-
куратурамен келісеміз. Облыс тұрғын-
дарының мәселелерін бірден осы жерде 
шешуге тырысамыз. Бірақ, жоғарғы 
сатыдағы басшылыққа жүгінетіндер 
процессуалдық шешімнің күші жойы-
латынына сенеді.

– Қандай реформа жасап, та-
лай іс-шаралар атқарылса да, 
құқық қорғау қызметкерлері ха-
лықтың сенімінен шыға алмай 
келеді. Неліктен деп ойлайсыз?
– Кез келген мемлекеттік орган үшін 

адамдардың сенімі маңызды. Кейбір 
жағымсыз жағдайларды айтпаған да, 
жалпы, біздің азаматтар полицияға се-
нім артады. Бұл тек менің ғана пікірім 
емес. Соның ішінде тәуелсіз ұйымдар, 
халықтың көп бөлігі бізді қолдайтын-
дығын көрсетеді. Былтырғы деректерге 
сүйенсек, облыс тұрғындарының 75%-
дан астамы ішкі істер органдарына 
сенеді. Өткен жыл барлық азаматтар 
үшін де, полиция қызметкерлері үшін 
де қиын болды. Пандемия жағдайында 

қамтамасыз ету жылы деп жариялады. 
Бұл бағытта бірқатар жобалар жүзеге 
асырылды, атап айтқанда, желтоқсан 
айында біз полицияның екі модульдік 
бекетін аштық. Онда кез келген азамат 
көмек сұрап, өтініш бере алады. Биыл 
облыстың және шалғайдағы шағын 
аудандарда тағы да осындай 4 полиция 
бекетін орнату жоспарда бар.  

Министрліктің тағы бір ноу- хауы 
– «102» мобильді қосымшасы іске 
қосылды және сәтті жұмыс істеп тұр. 
Халық арасында оның міндеті мен 
мүмкіндіктері жөнінде үлкен ақпа-
раттық жұмыс жүргізілді. Қазірдің 
өзінде жаңа мобильді қосымша құқық 
бұзушылықтарға «мүлдем төзбеушілік» 
қағидатын іске асыруда тиімді құралға 
айналды. 

– Соңғы кездері әлеуметтік 
желіде парақша ашуды халыққа 
жақындаумен шатастырып жүр-
ген басшылар бар. «Ашықтық 
керек» деп ашып алып, халықтан 
бойымызды аулақ саламыз. Өзіңіз 
әлеуметтік желідегі парақшаңы-
зға күніне қанша рет кіресіз?
– Facebook-тегі ресми жеке парақ-

шамды екі жыл бұрын аштым. Бүгінгі 
күні парақшамда 4250-ден астам қол-
данушы, сондай-ақ 1041 адам тіркелген. 
Жалпы, аудиториям 5 мыңнан астам 
адамды құрайды. Көпшілігі өңіріміздің 
тұрғындары. Жеке ресми парақшам 
ашылған күннен бастап ведомствомыз-
дағы қоғамдық және қызметтік жұмыс-
тарға қатысты өткізілген әр ауқымды 
оқиға жайлы посттарды ұдайы жазуға 
тырысамын. Парақшама күніне бір-
неше рет кіремін. Онлайн шығуға 
белгіленген бір уақыт жоқ, барлығы 
жұмыс кестесінің тығыздығына бай-
ланысты. Алғашқы кезекте түскен ха-
барламалармен танысамын, пікірлерді 
де назардан тыс қалдырмаймын. БАҚ 
жарияланымдарының сілтемелерімен 
бөлісемін. Әр жазбамның астына қолда-
нушылар өз пікірін қалдырып, сұрақтар 

да қызметтік тергеу жүргізу үшін қол-
данылады. Мамандар құрылғыны жасау 
кезінде оны алдаудың түрлі жолдары 
қолданылғанын айтады. Бірақ «өтірік 
детекторын» алдау мүмкін емес екен. 
Өйткені, бұл құрылғы адамның фи-
зиологиялық реакцияларының ди-
намикасына әсер ету арқылы жұмыс 
істейді. Детектор бойынша жүргізілген 
зерттеулер, ең алдымен, полиция қыз-
меткерлерінің бұрын және қазіргі кезде 
жасалған ықтимал құқық бұзушылықта-
рын анықтауға бағытталған. 

Рас, патрульдік полиция қызметкер-
лерінің пара алмайтындығына кепілдік 
жоқ, бірақ бұл фактілердің алдын алуға 
болатын әдістер бар. Солардың бірі – 
бейнежетондарды қолдануды енгізу. 
Олардың бірқалыпты жұмыс істеуіне 
қатаң бақылау бар. Бұл ретте патрульдік 
полицияның жұмысын тексеру ашық 
жария түрде де жүзеге асырылады.

– Бір сұхбатыңызда әр түрлі 
деңгейдегі 60-тан астам басшы 
тәртіптік жауапкершілікке тар-
тылып, 21 қыз меткер жұмы-
стан босатылды деп айтыпсыз. 
Қарамағыңыз дағы қызметкерлерге 
қандай талап қоясыз? Өзіңізге ше? 
– Жыл басында біздің қызметкер-

лерге қатысты екі қылмыстық іс бо-
йынша сотқа дейінгі тергеу басталды. 
Бір іс бойынша 3 полиция қызметкері, 
ал екінші іс бойынша 2 қызметкер 
күдікті деп танылуда. Полиция депар-
таментінің басшылығы жеке құрам ара-
сындағы сыбайлас жемқорлықты жою 
үшін жүйелі жұмыс жасайды. Жақында 
ғана Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ведомствоның қызметкерлері құқық 
бұзушыны әкімшілік жауапкершілікке 
тартпау үшін 300 мың теңге алған СҚО 
ПД патрульдік полиция батальонының 
екі қызметкерін ұстау фактісі бойын-
ша қызметтік тергеу жүргізілді. Оның 
нәтижесі бойынша тәртіптік комиссия 
отырысы өтті. Комиссия шешіміне 
сәйкес, екі қызметкер жұмыстан шыға-

Желі қолдану, өзіңіз айтпақшы, отырғаныңды білдіру үшін 
емес, азаматтармен ашық диалог қа шығатын алаң. Осындай 
алгоритмді барлық қызметкерлеріме міндеттеймін. Былтыр бар-
лық қалалық және аудандық полиция бөліністері басшыларының 
Facebookта ресми жеке парақшалары ашылды. Сонымен қатар, 
әлеуметтік желілерде басшы құрамның ғана емес, департа-
менттің ірі бөліністері, қалалық полиция басқармасы мен ау-
дандық полиция бөлімдерінің аккаунттары бар. Қазір әлеуметтік 
желі – халықпен қарым-қатынас орнатуға қолайлы платформа. 
Сондықтан, әлеуметтік желілердегі жұмыс аптаның жеті күні, 
тәуліктің 24 сағатында үздіксіз жұмыс жасауы тиіс.
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ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

(Соңы. Басы 1-бетте)

Бүгінгі таңда Парламент Мәжілісінде 
еңбек мәселелеріне қатысты заң жобалары 
аясында зерттеу жұмыстары жүргізіліп 
жатыр. Яғни, Еңбек кодексіне тиісті өзгер-
тулер мен толықтырулар енгізу мәселесі 
көтерілуде. Атап айтқанда, қазіргі таңда қа-
уіпті індетке байланысты қашықтан жұмыс 
істеу тәртібі заңнама түрінде бекітілмеген. 
Сондықтан, Еңбек кодексіне қашықтан 
жұмыс істеу тәртібі, құқығы мен міндеті, 
ақы төлеу жүйесі мәселесі қаралып жатыр. 
Одан тыс еңбек адамына қатысты 75 заңға 
өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы 
мәселе қарастырылуда.

Жалпы, Парламенттің жұмысы ха-
лықтың әлеуметтік мәселесін, өмір сапасын 
жақсартуды көздейді. Әрбір азамат өзінің 
еңбек ету құқығын пайдаланып, лайықты 
жалақы алуы керек. Өздеріңіз білетін-
дей, «Nur Otan» партиясының Парламент 
мәжілісіндегі фракциясы мүшесімін. «Nur 
Otan» партиясының алдағы 5 жылдық 
міндеті – халықтың жұмыспен қамтылуы 
мен табыстарын қолдау және арттыру. Ол 
үшін көптеген шаралар іске асырылады. 
Олардың кейбіріне тоқталатын болсам,  
жыл сайын «Еңбек» бағдарламасы аясын-
да 700 мың адам жұмыспен қамтылмақ. 
Оның ішінде туризм саласында 170 мың, 
ІТ индустриясында жаңа компаниялар құру 
арқылы 100 мыңға жуық жұмыс орын-
дары ашылады деп жоспарлануда. Ауыл 
шаруашылығында 500 мыңға жуық адам 
жұмыспен қамтылады. 

«Бастау бизнес» жобасы аясында 5 
жыл ішінде 150 мың адам оқытылады. 130 
мың жұмыссыз азамат еңбек нарығында 
сұранысқа ие мамандықтарға оқытылады. 
Жұмыс күші артық өңірлерден жұмыс күші 
тапшы өңірлерге көшетін отбасыларға 
қолдау көрсетеміз. Сондай-ақ, жұмыс бе-
рушілер үміткерлерді электронды еңбек 
биржасы арқылы іріктей алады. Ал мемле-
кет үміткерлерді жұмыспен қамту шарты 
негізінде олардың оқу шығындарын субси-
диялайды. Еңбек қауіпсіздігін жақсарту, өн-
діріс орнында жарақаттануды азайту жөнін-
де шаралар қабылданады. Сонымен қатар, 
«Еңбек дауларын және жанжалдарды шешу 
процедурасын жеңілдету, еңбек заңнамасын 
бұзған адамдардың жауапкершілігін күшей-
ту туралы» заңнамаға түзетулер енгізуге 
бастамашы болып отырмыз және ең төменгі 
жалақыны біртіндеп көтеру туралы мәселе 
қарастырылады. Дана халқымыз «Жұмысы 
жоқтың ырысы жоқ» деген. Сондықтан да 
2025 жылға қарай жұмыссыздық деңгейін 
4,7%-дан төмендету жолында еңбек ететін 
боламыз.

Берік БЕКЖАНОВ, 
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты: 

ЕҢБЕК АДАМЫНА 
ЛАЙЫҚТЫ ЖАҒДАЙ 

ЖАСАУҒА 
МІНДЕТТІМІЗ

Ақпараттық және қоғамдық 
даму министрлігі Азаматтық қоғам 
істері комитетінің берген мәліметі-
не қарағанда бүгінде елімізде 22 
мыңнан аса үкіметтік емес ұйым 
(ҮКҰ) тіркелген, оның ішінде 16 
мыңы белсенді жұмыс жасайтын 
ұйымдар қатарына жатады. Қа-
зақстан Республикасының үкіметі 
елдегі азаматтық қоғамды дамы-
туға тиісті жағдай жасап отыр. Бұл 
үшін құқықтық нормативтік база 
қалыптасқан. Бүгінгі таңда аза-
маттық қоғам саласында: «Қоғам-
дық бірлестіктер туралы», «Саяси 
партиялар туралы», «Кәсіподақтар 
туралы», «Коммерциялық емес 
ұйымдар туралы», «Үкіметтік емес 
ұйымдарға арналған мемлекеттік 
әлеуметтік тапсырыстар, гранттар 
және сыйлықтар», «Қоғамдық ке-
ңестер туралы», «Бейбіт жиындар 
туралы» заңдар бар. 

Елдегі азаматтық қоғамды қа-
лыптастыру 2006–2011 жылдарға 
арналған Азаматтық қоғамды дамы-
ту концепциясында көрініс тапқан. 
Ол азаматтық қоғамды дамыту инс-
титутын дамытуға қолайлы жағдай 
жасауға бағытталған заңнамалық 
және өзге құқықтық актілерді одан 
әрі жетілдірудің негізіне айналды. 
Азаматтық қоғам қызметіне қажет 
құқықтық негіздерді жетілдіру 
жалғасуда.  Азаматтық қоғамның 
басты белсенді құрылымы – үкімет-
тік емес ұйымдар. Үкіметтік емес 
ұйымдардың мемлекеттік әлеумет-
тік тапсырыс, гранттық қаржылан-
дыру аясында қаржылық қолдауға 
ие болу мүмкіндіктері бар. Оларды 
мемлекеттік қолдаудың бірнеше 
тетігі қарастырылған. Біріншісі 
– мемлекеттік әлеуметтік тапсы-
рыс. 15 жылдан астам уақыттан 
бері жүзеге асырылып келе жатқан 
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс 
қаржыландыру көлемінің оң сер-
пінімен және салалық қағидаттың 
кеңеюімен сипатталады. Былтыр 
бүкіл еліміз бойынша қоғамның 
сан түрлі бағытында  1600-ден аса 
жоба іске асып, жүздеген ұйым 
әрі қарай дамуға мүмкіндік алып, 
мыңдаған адам жұмыспен қамтыл-
ды. Екіншісі – гранттық қаржылан-
дыру. Үкіметтік емес ұйымдар үшін 
грант – азаматтық бастамаларды 
қолдау, әлеуметтік саланы дамы-
тудың өзекті мәселелерін шешуге 
азаматтық қоғам институттары-
ның әлеуетін тарту мақсатында 
гранттық қаржыландыру саласын-
дағы оператор беретін қаражат. 
Гранттық қаржыландыру ҮЕҰ 
кадр лық және материалдық ресурс-
тарын нығайтуға мүмкіндік береді. 
2020 жылы 117 гранттық жоба іске 
асырылды. 

Үшіншісі – ҮЕҰ берілетін сый-
ақы. Сыйақылар – бұл ҮЕҰ әлеуе-
тін, материалдық және кадрлық 
ресурстарды дамыту мен нығайту-
дың, қоғамдық пайдалы жобаларды 
іске асыруға құлшынысты арттыру-
дың нақты мүмкіндігі. ҮЕҰ үшін 
сыйақы 2017 жылдан бастап көр-
сетілетін мемлекеттік қолдаудың 
жаңа тетігі болып табылады және 
ол республикалық, салалық, өңірлік 
деңгейдегі әлеуметтік міндеттерді 
шешуге қосқан үлесі үшін беріледі. 
Осы жылдар ішінде 223 ҮЕҰ сый-
ақы иегері атанды.

Азаматтық қоғамды нығайту 
және олардың шешім қабылдау 
процесіне қатысуын қамтамасыз 
ету мақсатында барлық өңірлер-
дегі әкімдер жанында ҮЕҰ-мен 

САРАП

АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМНЫҢ 
ЫҚПАЛЫ КҮШТІ

Кез келген елдің заман талаптарына сай дамуы 
азаматтық қоғамның белсенділік дәрежесіне 

байланыс ты. Өркениетті елдерде мемлекеттік міндет-
терді шешуде бұл институттың мүмкіндіктері кеңінен 
пайдаланылады. Жалпы, азаматтық қоғамның ел өмірі-
не етене араласуы демократиялық құндылықтарды ел 
игілігіне айналдырудың алғышарты. Күн санап жаңа-
рып жатқан қазіргі кезең үшін қоғамдық ұйымдардың 
рөлі тіпті де ерекше. Қоғамның әлеуметтік-маңызды 
мәселелерін шешудегі мемлекет пен азаматтық қоғам 
институттары арасындағы әріптестіктің берері өте мол. 
Тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстанның азаматтық 
қоғамы мемлекеттің тұрақтылығы мен институционал-
дық дәстүрлерінің сақталуына өзіндік үлесін қосып 
келеді деп айтуға болатындай. 

Дегенмен, біздің елімізде бұл 
институттың дамуы өз деңгейін-
де емес деушілер де баршылық. 
Тәуелсіз сарапшылар, қоғам қай-
раткерлерінің айтуынша, бұған 
еліміздің тоталитарлық жүйеден 
нарықтық жүйеге көшуі себеп. Біз 
әлі де Кеңес Одағында үстемдік 
еткен саяси жүйенің ықпалынан 
арыла қойған жоқпыз. Ол кезде 
масылдық идеологиясы қалыпта-
сып, адамдар бәрін мемлекеттен 
күтті. Бізді мемлекет асырауы тиіс 
деп түсінді. Адамдар әлі де осы 
пиғылдан арыла алмауда. Мысалы, 
олар әлі подьезінің түсіп қалған 
есігін өздері топтасып салудың 

өзара іс-қимыл жөніндегі өңірлік 
кеңестер бар. 2005 жылдан бастап 
ҚР Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігі жанында ҮЕҰ-мен 
өзара іс-қимыл жөніндегі үйлестіру 
кеңесі жұмыс істейді. Бұдан бөлек, 
мемлекеттік органдарда азамат-
тық қоғам институттарымен жұ-
мысқа жауапты уәкілетті тұлғалар 
бекітілді. Әрбір екі жыл сайын 
Азаматтық форум өткізіледі. Был-
тыр Қазақстан Республикасында 
азаматтық қоғамды дамытудың 
2020–2030 жылдарға арналған 
тұжырымдамасы және осы концеп-
цияны іске асыру үшін іс-шаралар 
жоспары бекітілді. 

Мұны Ақпарат және қоғам-
дық даму министрлігі жанындағы 
қоғамдық кеңес мүшесі Айгүл  
Соловьева құптайды. Оның ай-
туынша, елімізде үкіметтік емес 
ұйымдар пісіп-жетілді. Қазір олар-
дың көбі белгілі бағыттар бойынша 
маманданған. Мүгедек жандарды 
оңалту, тұрмыстық зорлық-зом-
былыққа тап болған әйелдерді 
қолдау бойынша атқарылып жат-
қан жұмыстарды айтпағанда, адам 
құқын қорғаудан бастап жемқор-
лыққа қарсы әрекеттер бойынша 
жұмыс жүргізілуде. ҮЕҰ тара-
пынан экологиялық мәселелерге 
де өте қатты көңіл бөлініп жатыр. 
Бүгінде еліміздегі азаматтық қоғам-
ның рөлін Мемлекет басшысының 
пәрменімен Ұлттық сенім кеңесінің 
құрылуынан көруге болады. Оның 
құрамына түгелдей азаматтық қоғам 
өкілдері кірді. Яғни, азаматтық 
белсенділіктің артқаны соншалық, 
Президент азаматтардың пікіріне 
құлақ асты. Сол секілді «Еститін 
үкімет» қағидатының атқарушы 
билік жұмысының негізгі ережесіне 
айналуы да азаматтық қоғамның 
ел өміріндегі маңызын көрсетеді. 
Қоғамдық кеңестердің құрылуы да 
осының айғағы. Бұл институт бү-
гінде өздерін құзырлы орындардың 
сенімді серіктесі ретінде көрсетіп 
отыр. Ауыл әкімдерінің сайлануы 
туралы шешімнің қабылдануын 
да азаматтық қоғамның жеңісі деп 
білуге толық негіз бар. Тоқетерін 
айтқанда, азаматтық қоғамның 
еліміздегі рөлі артып келеді. Олар-
дың кез келген мәселені ашық, 
обьективті бағалайтыны, тәуелсіз 
әрекет ететіні қоғамдағы көптеген 
олқылықтардың жо йылуына оң 
ықпал етіп отыр. Әрине, олардың 
қызмет ауқымын кеңейту тұрғы-
сынан әлі де әлемдік тәжірибе не-
гізінде жұмыс тар жалғасын табуы 
керек.    

орнына әкімшілікке хат жазуға 
бейім. Белсенділіктері өздерінің ас 
бөлмесінен аспайды. Экологиялық 
сенбіліктерге шығу көбіміз үшін 
уақытты босқа өткізу болып сана-
лады. Тағысын тағылар. Бұған өз 
кезегінде азаматтардың саяси сау-
атының төмендігі де ықпал етуде. 
Биліктің орта және төменгі буында-
рында азаматтық қоғамның маңы-
зын түсініп, оның проблемалырын 
қолдайтындардың аздығының да 
кері әсері жоқ емес.  

Жалпы, азаматтық қоғам мем-
лекет не береді деп күтпеу керек. 
Керісінше, біз мемлекет үшін не 
істей аламыз деп өзіне сұрақ қою 
керек. Осындай идея төңірегін-
де топтасқан, біріккен қоғамдық 
ұйымдар азаматтық қоғамның не-
гізі. Азаматтық қоғамды дамыту-
дың бірден бір жолы азаматтарды 
үкіметтік емес ұйымдар, саяси пар-
тиялар ұйымына, саяси үдеріс терге 
тарту. Олардың дауысы естілуі 
керек. Осы ретте біз пікірін сұраған 
белгілі қоғам қайраткері Әлихан 
Байменовтің ортаға салған ойы 
да бұл саладағы өзекті мәселені 
қозғайды. Бәйменов мырзаның 
айтуынша, мемлекеттің азамат-
тық қоғамның бастамасын қолдап 
әкетуі өте маңызды. Сексенінші 
жылдардың аяғы тоқсаныншы 
жылдардың басында Семей – Не-
вада қозғалысы азаматтық бастама 
ретінде құрылып, полигонды жабу-
ды талап етті. Сол кезде мемлекет 
қолдап, Президент Жарлығымен 
бұл іс жүзеге асып, адамдарға ажал 
сепкен қолдан жасалған аждаха-
ның ініне су құйылды. Өкінішке 
орай көп жағдайда билік азаматтық 
белсенділікті қолдай бермейді. Бұл 
үрдіске көбіне үрейлене қарайды. 
Негізінде, азаматтық қоғам – мем-
лекеттің тірегі. Ол көзге түспей 
тұрған, мемлекеттің қолы жетпей 
жатқан мәселелерді көріп, шешуге 
көмектеседі. Үкіметтік емес ұйым-
дар елдің шынайы жанашыры.  
Сондықтан халықтың игілігін, мем-
лекеттің келешегін ойлаған билік 
оларды жақын тартып, бастама-
ларын қолдап отыруы керек. Әри-
не, билік тарапынан ұсынылатын 
гранттарды, сыйақыларды иелену-
ді көздейтін азаматтық қоғамдар 
аз емес. Азаматтық белсенділер 
осыны ажарата біліп, ел мүддесіне 
әрқашан адал қызмет етуді ғана 
мақсат етуі керек. 

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

– Еліміздегі ерекше қа-
жеттіліктері бар адамдардың 
еңбек ету жағдайы бойынша 
қандай шаралар қолға алы-
нады?
– Мемлекеттік ресурстардың 

шектеулі жағдайында әлеумет-
тік мәселелерді шешудің өзекті 
жаһандық тәсілдерінің бірі – бұл 
жеке кәсіпкерлерді әлеуметтік 
кәсіпкерлікті дамыту арқылы тар-
ту. Оның кейбір бағыттары мем-
лекеттік және аймақтық бағдар-
ламалар, «Samruk-Kazyna Trast» 
әлеуметтік жобаларын дамыту 
қоры және тағы басқа қорлар 
арқылы халықтың әлеуметтік осал 
топтарын кәсіпкерлік қызметке 
тарту жүзеге асырылады.

Осыған орай, «Қазақстан Ре-
спубликасының кейбір заңна-
малық актілеріне әлеуметтік 
кәсіпкерлікті дамыту мәселелері 
бо йынша өзгерістер мен толықты-
рулар енгізу туралы» заң жобасы 
әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту 
тетіктерін реттеу және жүйелеу 
мақсатында әзірленді. Заң жоба-
сын қабылдау белгілі бір мем-
лекеттік қолдау шараларымен 
әлеуметтік кәсіпкерлікті шоғыр-
ландыруға және ынталандыруға 
мүмкіндік береді.

Коронавирус індетінің ел аумағында та-
ралуы кезіндегі өзара әрекеттесуді дамыту 
мақсатында бір топ депутат «Қазақстан Рес-
публикасының Еңбек кодексіне құқықтық 
реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өз-
герістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
заң жобасын көтерді. 

Ерекше қажеттіліктері бар адамдарды 
жұмысқа орналастыру, қоғамдағы құрмет 
пен ізеттілікті қалыптастыру бойынша 
жұмысты жалғастырамыз. Мүгедектерді 
жұмыспен қамту, психологиялық және 
құқықтық көмек көрсету орталықтары 
ашылады.

Мамандықтар атласы жасалады. Оның 
басты мақсаты ерекше қажеттіліктері бар 
адамдар жұмыс таңдай алатындай жағдай 
жасау. Мүмкіндігі шектеулі жандарды 
жұмысқа орналастыру квотасын орында-
маған жұмыс берушілер үшін мүгедектерге 
жұмыс орындарын ашуға бағытталған өте-
мақы төлемдері енгізіледі.  2025 жылға қа-
рай жұмыспен қамтылған мүгедектер саны 
30% дейін өседі. Осылайша, әлеуметтік 
қызметкер мамандығының беделін барлық 
деңгейде көтеретін боламыз.

– Жастар біздің болашағымыз 
дегенді көп айтамыз ғой, оларды  
жұмыспен қамту бойынша қандай 
бағдарламалар іске қосылады?
– Жылына 5 мыңға жуық адам жұмыс 

жасайтын «Алғашқы жұмыс орны» жо-
басы іске қосылады. Жас кәсіпкерлерге 
жыл сайын жаңа бизнес-идеяларды жүзеге 
асыру үшін 10 мың грант беріледі. «Бастау 
бизнес» жобасы аясында 30 мыңнан астам 
жас өз ісін ашу дағдыларын үйренеді. «Жа-
сыл ел» жобасы аясында жыл сайын жазғы 
демалыс та 30 мың адам, оның ішінде 10 
мың ауыл жастары жұмыспен қамтылатын 
болады. Ауылдық жерлерге жас мамандар-
ды тарту және тұрақтандыру үшін қажетті 
жағдай жасаймыз. 2025 жылға қарай жұ-
мыссыздар мен жұмыссыз жастар саны 
380 мыңнан 280 мың адамға дейін азаяды. 
«Дипломмен ауылға» бағдарламасы аясын-
да ауылға келген жас мамандарға баспана 
сатып алуға несиелер беріледі. Жыл сайын 
сұранысқа ие мамандық бойынша жұмыс 
істейтін жастарға жалға берілетін 3 мың 
үй төмен пайызбен ұсынылады. Өңірлік 
деңгейде жас отбасылардың тұрғын үй 
проблемаларын шешуге арналған қосымша 
бағдарламалар жасалады.

– Сұхбатыңызға рақмет.

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»
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Әсіресе, Мемлекет басшысы 
Қ.Тоқаев «Жаңа жағдайдағы Қа-
зақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Жол-
дауында медиация тақырыбына аса 
көңіл бөліп, ерекше тоқталған бо-
латын. Ол өз сөзінде дау-дамайды 
шешудің баламалы тәсілдерін дамыту 
қажет екенін, бұл ұстаным тарап-
тарды мемлекеттің қатысуынсыз-ақ 
ымыраға келтіруге жол ашатынын, 
дамыған елдерде мұндай институт-
тар өзін-өзі ақтағанын тілге тиек 
еткен еді. Сонымен қатар, осыдан он 
жыл бұрын «Медиация туралы» заң 
қабылданғанын атап өткен Мемле-
кет басшысы бірде-бір мемлекеттік 
орган медиация мәселесімен айна-
лыспайтынын, оған қатысты айқын 
мемлекеттік саясат байқалмайтынын 
және бұл жағдайды реттеп, қателікті 
жөндеу керек екенін айрықша атап 
өткен болатын. Осыған байланысты, 
қазіргі таңда сот саласы Мемлекет 
басшысының тапсырмасын орындау-
ды қатаң бақылауға алып, белсенді 
жұмыс атқаруда.

Әсіресе, азаматтық істер бойынша 
татуластыру рәсімін жүргізу белсенді 
қолданылуда. Байзақ ауданындағы 
билер кеңесінің, медиаторлардың 
бұл жұмысты күшейтуде атқарып 
отырған қызметі зор. Соның ішінде 
неке және отбасылық қатынастар 
бойынша, яғни, ажырасу, алимент 
өндіру, мүлікті бөлу сияқты азамат-

тық істерді қарау барысында сот 
мейілінше тараптарды татуластыруға 
немесе бір мәмілеге келтіруге бар 
күшін салуда.

Сонымен қатар, бұл бағыттағы 
жұмысты жандандыру үшін елімізде 
Жоғарғы Сот бастамасымен «Отба-
сылық сот» пилоттық жобасы енгізіл-
ген болатын. Өкінішке қарай, еліміз де 
ажырасу көрсеткіші өте жоғары. 
Статистикаға сәйкес Қазақстанда 
ресми түрде тіркелген әрбір үшінші 
неке бұзылады екен. Ал жоба отбасы 
институтын жандандыру, отбасы құн-
дылықтарын насихаттау, жанұялық 
жарасымдылықты сақтау, отбасылық 
дауларды мейлінше татуластыру 
рәсімдерін қолдана отырып бітімгер-
шілікпен шешу, кәмелетке толмаған 
балалардың толыққанды отбасында 
өсіп, тәрбиеленуіне жағдай жасау 
мақсатында қолға алынған. 

Қылмыстық процесс барысында 
медиацияны қолданудың да тәртібі 
реттелген. Соған орай, жәбірленушіге 
келтірілген залалдың орнын тол-
тырып және қылмыс жасаған тұлға 
жәбірленушімен татуласқан жағдай-
да дау-шарды реттеу туралы келісім 
бекітіледі. Келісім Қылмыстық про-
цестік кодексте көзделген жағдай-
ларда қылмыстық қудалауды болдыр-
майтын немесе оны жүзеге асырмауға 
мүмкіндік беретін мән-жай болып 
табылады.

Судьялық қызметтің негізгі 
міндеті – мемлекет атынан 

билік айту. Бұл шоқтығы биік, бе-
делі жоғары лауазымды қызмет 
барлық елде бар. Конституция
лық тәртіппен сот төрелігін жүзе-
ге асырып, құқықты (заңдарды) 
қолданушы бірден бір тұлға 
– судья. Істі қарау барысында 
қазыға қысым жасауға, ішкі жұ-
мысына араласуға жол беріл-
мейді, ол әр іс бойынша заң мен 
арға сүйенеді. 
Судьяның құқығы мен міндеті Ата 

Заңмен, Президент қол қойған консти-
туциялық күші бар «Сот жүйесі мен 
судьялардың мәртебесі туралы» заңымен 
айқындалған. Ал, оның тәртібі мен әдебі 
Судьялық әдеп кодексінде бекітілген. 
Жалпы, судьяның әдебі қай кезеңде 
де қатаң бақылауда. Ата-бабаларымыз 
әділдік үшін жан қиып, талай тар жол, 
тайғақ кешуді бастан өткеріп жүрсе де, 
дала заңдарының талаптарына бір кісідей 
бағынып, құқықтық мәдениетті сақтай 
білген. Бидің бір ауыз кесіміне тоқтаған. 
Себебі, дала заңының әділдігі, оны жүзеге 
асырушы билердің беделі таңданарлық. 
Билер ар-ұят, имандылық, әділдік секілді 
қасиеттерді қатаң ұстанған. 

Ең алғашқы Майқы биден бастау 
алған билер беделі ешбір кезеңде төмен-
деген емес. Өзге елдерде де судьялардың 
қоғамдағы мәртебесі жоғары. Оның 
барлығы қатаң талаптың нәтижесі. Сон-
дықтан, дамыған қоғамда да судьялардың 
әдептен озбауы, би атына кір келтірмеу, 
шынайы тәуелсіз болуы аса маңызды. 

Биыл туғанына 100 жыл толған акаде-
мик Салық Зиманов: «Судья тәуелсізді-
гінің екі дұшпаны бар: судьяның өзі мен 

бас пайдасын көздеген күштер» деген 
екен. Кез келген ағаттық қасықтап жиған 
абыройды шелектеп төгуі мүмкін. 

Ашықтық пен жариялылық орнаған 
бүгінгі қоғамда қатаң іріктеуден өткендер 
ғана судьялық қызметке тағайындалады. 
Судьяға жүктелген жауапкершілік зор. 
Былтыр судьялардың кәсіби қызметін 
бағалайтын жаңа әдістеме қабылданды. 
Жоғарғы Сот жанынан құрылған Сот 
төрелігінің сапасы жөніндегі комиссия 
жұмыс істеуде. Судьяларды іріктеу, сот-
тардың кадрлық резервін қалыптастыру 
және оларды тәртіптік жауапкершілікке 
тарту Жоғары Сот Кеңесінің құзырын-
да. Судьялыққа үміткерлерді іріктеудің 
ашықтығы мен жариялылығына қол 
жеткізу жолында әлі де жұмыстар жүр-
гізілуде. 

Судьялар мінез-құлық қағидатта-
ры жайында мәселе туындаған кезде, 
ең алдымен, Судьялық әдеп кодексін 
басшылыққа алады. Судьяға берілетін 
өкілеттік ұлттық құқыққа ғана емес, 
демократиялық елдерде құпталған ха-
лықаралық құқыққа да бағынышты. Айта 
кетерлігі әдеп қағидалары қызметтегі 
және отставкадағы судьяларға тең қол-
данылады. Кодекстің әр бабы құқықтық 
және қоғамдық жүктемеге ие. Кодексте 
судьяның мәртебесі мен жауапкершілігі 
туралы анық айтылған. Қазы көпшілік 
назарында болғандықтан, оның мораль-
дық келбетіне қатаң талаптың қойылуы 
орынды. Судьяның өз абыройына нұқсан 
келтірмеуі, сот билігі беделін түсірмеу – 
негізгі міндеттің бірі. 

Алтай ҚОНЫСОВ,
Ақтау қалалық 

мамандандырылған әкімшілік 
сотының судьясы
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АНА ТІЛІМ – АЛТЫН ТҰМАРЫМ!
Мемлекеттік тіл – қазақ тілі. Алайда тұрғындардың 

басым бөлігі  азаматтық сотқа өтініш, арызын 
қалыптасқан дағдымен ресми тілде жазуды оңай 
көреді .  Мәселен,  Батыс Қазақстан облысының 
мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына 
2020 жылдың бірінші тоқсанында түскен 565 талап 
арыздың мемлекеттік тілде түскені жалпы істердің  
7,4 %-ын құрайды. Ал 2021 жылдың бірінші тоқсанында 614 
талап арыз және 24 іс түскен. Оның ішінде 48 талап арыз 
бен 5 іс қана мемлекеттік тілде. Ұйымдар, кәсіпорындар, 
компаниялар арасында пайда болған түсінбеушіліктен 
туындаған мәселелерді шешу үшін сотқа арыз жазғанда 
да көбінесе ресми тіл таңдалады. 

Заң бойынша сот талап арыз қай тілде түссе, істі сол 
тілде қарайды. Оны сот өз еркімен өзгерте алмайды, тек 

кейбір жағдайларда ғана талапкер мен жауапкер қалауы 
бойынша іс өндірісінің тілі сот ұйғарымымен өзгертілуі 
мүмкін. Мұндай істердің  саны өте аз. 

Қазіргі таңда басқа тілде сөйлеп, үйреніп алудың еш 
қиындығы жоқ. Кез келген ұлттың не ұлыстың өзіндік 
ерекшелігі – тілінде. Сондықтан мемлекеттік тілді 
қолданбау, білмеу ұлт үшін, ұрпақ үшін үлкен қате. 
Қытайдың әйгілі философы Конфуций да айтқан екен: 
«Егер де маған ел басқару мүмкіндігі туса, ең алдымен сол 
елдің тіл мәселесін қолға алар едім» деп. 

Тіл – ұлттың жаны. Ал ұлттың болашағы – оның ана 
тілінде. Әр ұлттың тілі – оның бақыты мен тірегі. Ана 
тілі – алтын қазына, ана тілін қадірлеу, беделін нығайту 
біздің парызымыз.

Батыс Қазақстан облысының 
мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық соты

Дауды бітіммен, татуласу арқылы шешуді көптеген ел-
дер қолдайды. Қазақстан да өз тарапынан бұл жол-

да дұрыс бағыт ұстанып отыр. Жалпы, дауларды бейбіт 
жолмен шешу елдегі даукестіктің деңгейін төмендетудегі 
бірден-бір фактор екенін ел Президенті Қ.Тоқаевтың Жол-
дауларынан және Жоғарғы Сот төрағасы Ж.Асановтың 
«Сот төрелігінің жеті түйіні» бағдарламасынан аңғару 
қиын емес. 

МІНДЕТ

ӘДЕП ҚАҒИДАСЫ 
ҚЫЗМЕТТЕГІ СУДЬЯҒА ДА, ОТСТАВКАДАҒЫ 

ҚАЗЫҒА ДА ТЕҢ ҚОЛДАНЫЛАДЫ

КӨЗҚАРАС

БАЛА МЕЙІРІМГЕ ЗӘРУ
Бала – еліміздің ертеңі, мемлекетіміздің болашағы. Сондықтан кәмелет-

ке толмағандарға мемлекет тарапынан тегін оқу, тегін медициналық 
көмек алу секілді қажеттіліктердің барлығы қарастырылған. Дегенмен, отба-
сында қолдау көрген, ата-ананың жылуын сезінген бала ғана бақытты. Мейі-
рім шуағына шомылып өскен бала өзіне биік мақсат қойып, армандай алады. 
Ендеше, өрелі ұрпақтың негізі ең алдымен мемлекеттің мейіріміне емес, 
отбасындағы түсіністікке,  махаббатқа байланысты екенін түсінуіміз керек. 

Алайда, қателесіп теріс жолға түсетін балалар әр өңірде кездесіп жатады. Мұның 
себебі әртүрлі. Оған көбіне отбасындағы жағдай, қоршаған орта ықпалы зор. Айыпты 
орындығынан жап-жас балаларды көріп, оларға жаза белгілеу судьяларға да оңай емес. 
Бірақ қылмыстың өтеуі жаза. Бұл жерде мәселенің салдарын айтқаннан гөрі, себебін 
анықтап, пәрменді шаралар қабылдау өзекті. 

Балалардың бетімен кетуіне ең алдымен отбасы кінәлі. Бүгінде жұмысбасты ата-а-
наның баласын интернет тәрбиелеп жатқаны ешкімге жасырын емес. Ғаламтордағы 
сүзгіден өтпеген түрлі ақпараттың шырмауында қалған балалар көргенін қайталамай 
тұрмайды. Мұндайда баланың не көріп, қандай ортамен араласатынын қадағалаған 
дұрыс. Әсіресе, соңғы жылдары елімізде ажырасу деректерінің артуы бала тәрбиесіне 
айтарлықтай теріс әсер етуде. Ажырасуға бел буған ерлі-зайыптылар бала тағдырына 
мән бере қоймайды. Көпшілігі баланың тамағын тоқ болса, қалаған киімін әперсе соны 
тәрбие деп ойлайды. Ал толық емес отбасында өскен бала мейірімге зәру. Өйткені, 
оларға ананың жылуы қандай керек болса, әкенің қамқорлығы сондай маңызды. «Бір 
әкенің берген тәлімін жүз мектеп бере алмайды» дегенді бабаларымыз тегін айтпаса 
керек. Сондықтан ажырасуға бел буған жандар алименттің әке болмайтынын, жалғыз 
әйелдің күшімен бала биікке жетпейтінін ұғынса дейміз.

Құқық қорғау органдарының арнайы тіркеуіне алынатын қиын балалардың дені 
толық емес отбасынан шыққандар. Анасының немесе әкесінің жылуын сезінбеген бала 
теріс жолға түсіп, бұзақыларға ереді. Бұған тәжірибе барысында да көз жеткізу қиын 
емес. Өйткені, соңғы жылдары сотты болған жасөспірімдердің бәрі дерлік осындай 
толық емес отбасылардан шыққандар. Сондай-ақ, кейбір ата-аналардың араққа салы-
нып, бала тәрбиесіне мүлдем көңіл бөлмеуі жастардың жаман жолға түсуіне түрткі 
болып жатады. 

Саида БОЛАТ,
Алматы қалалық кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі 

мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы

болмайды. Себебі, жаңа соттар мем-
лекеттік құрылымдар мен жеке, 
заңды тұлғалар арасындағы дау-
ды қарап, әкімшілік әділетте кез-
десетін құқық бұзушылықтарға 
төрелік етеді. Ал мамандандырылған 
әкімшілік соттар баяғыдай әкімшілік 
құқықбұзушылықтар жөніндегі 
істерді таразылайды. 

Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодекс қарапайым азаматтардың өз 
құқығының мінсіз қорғалатыны-
на сенімін нығайтатыны анық. Бұл 
заңнамада Президент Жолдауын-
да берілген тапсырмалардың бар-
лығы ескерілген.  Жоғарғы Сот пен 
Әділет министрлігі бірігіп дайын-
даған кодекс қоғам тарапынан ең көп 
қызығушылық танытқан, сәйкесін-
ше ең көп талқыға түскен заңның 
бірі. Мұнда мемлекеттік аппаратпен 
дауласқанда қарапайым азаматтар 
бетпе-бет келетін олқылықтар тегіс  
шешілген. Мәселен, Президент «жеке 
тұлғалардың мүмкіндіктерін мемле-
кеттік аппараттың ресурстарымен 
салыстыруға келмейді» дей келе осы 
теңсіздікті реттеуді, дауларды шешу 
барысында сот құзыретін кеңейтуді 
міндеттеген болатын. Соған сәйкес, 
кодекс судьялар құзыретін кеңейтті. 
Енді судья қосымша айғақтар жинау 
бастамасын көтеруге құқылы. Әрі 
дәлелдемелерді жинақтау міндеті 

жеке азаматқа немесе бизнеске емес, 
мемлекеттік органға жүктелетіні 
нақтыланды. Сонымен қатар, заңна-
мадағы барлық қарама-қайшылық, 
дүдәмал тұстың азаматтар мүддесіне 
жазылуы да халық игілігіне қызмет 
ететін тетік.  

Кодекстің  жаңашылдығы аз 
емес. Мысалы бұған дейін еліміздің 
құқықтық кеңістігіндегі кодекстерде 
сот ісін жүргізу тараптардың жа-
рыспалылығы негізінде жүзеге асы-
рылғаны мәлім. Яғни, бүгінгі күнге 
дейін сот процесінде тараптар баста-
ма көтеріп, істің тура таразылануы-
на атсалысатын. Теңдей мүмкіндік 
берілгендіктен тараптар өз дәлелін 
алға тартып, бір-біріне сұрақ қою 
арқылы ақиқатқа жетуге күш салатын 
еді. Ал жаңа кодексте тараптар жа-
рыспалылығына емес, соттың белсен-
ді рөлі қағидатына, судья құзыретін 
кеңейтуге басымдық берілген. Соған 
орай енді сот тізгінін өз қолына алған 
судья тараптарға сауал қойып, қо-
сымша мәліметтер сұратып, өз баста-
масымен істің мән-жайын анықтауға 
күш салады. Бұл да өз кезегінде сотқа 
деген сенімді арттырары күмәнсіз.

Айтқали ЖАҚЫПБЕКОВ,
Ақмола облысының 

мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының судьясы

Ертай АККУЛИЕВ,
Байзақ аудандық сотының 

судьясы

ЖАҢА ЗАҢ ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТ 
ИНСТИТУТЫНЫҢ БЕРЕРІ МОЛӘкімшілік әділет институты 

дамыған елдердің көпшілігін-
де бар. Жария-құқықтық дауларды 
тиімді шешуге бағытталған бұл инс-
титут өзінің қоғамға қажеттілігін әл-
деқашан дәлелдеп үлгерген. Тәжірибе 
көрсетіп отырғандай, әкімшілік 
әділетке көңіл бөлінген елдерде мем-
лекеттік қызметтің жұмысы өнімді. 
Сонымен қатар, заңдық тұрғыдан 
қолайлы жағдай жасалған соң қара-
пайым азаматтар да құзырлы орын-
дарға талап қойып, дауласудан ешқа-
шан жасқанбайды. Мұндай ахуалдың 
қалыптасуы өз кезегінде мемлекеттік 
органдар қызметінің сапасын көтеру-
ге ықпал етуде.

Президент Қ.Тоқаевтың Жол-
дауында  «Азаматт арымыз  жа-
рия-  құқықтық  дауларда  бил ік 
ор гандарының шешімдері мен әре кет-
те ріне қатысты шағым түсіру кезінде 
теңсіздік жағдайда қалып жатады» 
дей келіп, сот алаңындағы теңсіздікті 
жою мақсатында дауларды шешудің 
ерекше тетігі ретінде «әкімшілік 
әділет» құрылымын енгізуді тапсы-
руы елімізде жаңа институттың пайда 
болып, жаңа заңнаманың дайында-
луын жеделдетті. Соның нәтижесінде 
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі 
қабылданып, шілде айынан бастап 
Қазақстанда жария- құқықтық даулар-
ды шешуге маманданған жаңа соттар 
бой көтермек.

Жаңа соттарға жүктелер жауап-
кершілік жоғары. Оларды қазіргі 
әкімшілік соттармен шатастыруға 

Байзақ аудандық сотының өн-
дірісіне 2021 жылдың басында аза-
матша Д.-дан К.-ға қатысты Қылмыс-
тық кодекстің 131-бабы 1-бөлігімен 
«Қорлау» бойынша жекеше айыптау 
шағымы түсті. Соған орай теріс 
қылық санатына жататын қылмыстық 
іс қозғалған. Алайда, екі тараптың 
сот отырысы басталғанға дейін ме-
диативтік келісімге келуіне байла-
нысты қылмыстық іс қысқарған. Бұл 
жерде дауласқандарды татуластыруға 
ықпал еткен Байзақ аудандық билер 
кеңесінің қызметін айтпай кетуге 
болмайды.

Пандемия кезінде соттар бар-
лық істерді онлайн тәртіпте қарауда. 
Алайда, мұндай қиын жағдайда да 
тараптарды татуластыру рәсіміне 
көңіл бөлініп келеді. Мысалы, Бай-
зақ аудандық сотында 2021 жылдың 
3 айында азаматтық істер бойынша 
29, әкімшілік іс бойынша 18 іс та-
туластыру рәсімін қолдана отырып 
қысқартылған. Сонымен қатар, меди-
ация арқылы тараптардың татуласуы 
судьяларға түсетін жүктеменің де 
төмендеуіне әсерін тигізгені анық.

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ



7№30 (3355) 
16 сәуір 2021
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ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

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

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

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

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

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

қиылысы, 208 кеңсе. 

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

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

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, 

факс: 

8 (747) 428-26-10 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

zanreklama.kz

МҰРАГЕРЛІК

ТАРАТУ

ӘРТҮРЛІ ҚОЛАЙЛЫ, ТЕЗ әрі АРЗАН

«ЗАҢ ГАЗЕТІ» ЖӘНЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА» БАСЫЛЫМДАРЫНА 

хабарламаларды енді біздің zanreklama.kz 
сайтымыз арқылы беруге болады. Қазақстанның 

кез келген түкпірінен, құжаттар саны өте аз. 
Барлық сұрақтар бойынша: 

87089299874 (Аян) 

ДҮҢГІРШЕКТЕРДЕ САТЫЛЫМДА

«Заң газеті» және «Юридическая газета» 
басылымдары енді «Караван-Престің» Алматы 
қаласындағы 64 дүңгіршегінде сатылымда 
болады. Дүңгіршектердің мекенжайларын 
ғаламтордан табуға болады. 

Құлаққағыс!

ХАБАРЛАНДЫРУ БЕРУДІҢ ТӨТЕ ЖОЛЫ
 «ЗАҢ» Медиа-корпора циясының 
жарнама бөліміне хабарласыңыз 

немесе zanreklama@maіl.ru 
электронды поштасына жолдаңыз.

ТЕЛЕФОН: 292 29 27, 8 708 929 9874

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

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

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

8(702)839-90-86.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Нұр-Сұлтан қаласында газеттерді «Алты Алаш» сауда 
нүктелерінен таба аласыз. Тел.: 87015728847.

БАНКРОТТЫҚ

8. 27.02.2021 жылы қайтыс болған мұра қалдырушы Шаирбеков Нурали 
Киргизалиевтің мүліктеріне мұралық іс ашылды. Мұрагерлер Түркістан 
қаласының нотариусы Т.Ө.Тілеповке хабарласуы қажет. Мекенжайы:  Түр-
кістан қаласы, Тәуке хан даңғылы, 299«А», СҮ«Тұмар». Тел.: 87016565788.

Ел Президенті  Қасым-Жомарт  
Тоқаев «Жаңа жағдайдағы Қа-

зақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Жолдауын-
да цифрландыру мәселесіне жеке тоқта-
лып, оны барлық реформалардың негізгі 
элементі ретінде көрсетті. 
Соңғы жылдары IT технологияның барлық 

саланың негізіне айналғаны рас. Цифрландыру 
Президент Жолдауында айтылғандай мемлекет-
тер мен экономика секторын дамытуда да маңыз-
ды рөл атқара бастады. Осылайша аз уақытта 
ұлттық бәсекеге қабілеттілікке қол жеткізудің 
басты құралына айналды. 

Цифрландыру – Ұлт жоспары аясында жүзеге 
асырылған отандық сот жүйесін модернизация-
лаудың маңызды элементі. Сонымен қатар, сот-
тарға жаңа ақпараттық технологияларды енгізу 
бойынша алғашқы қадамдар 2014 жылы Елбасы-
ның Қазақстан судьяларының VI съезінде берген 
тапсырмаларынан кейін қолға алынған болатын.

2016 жылдан бастап республиканың барлық 
соттарында енгізілген «Төрелік» құжат айналы-
мы мен сот ісін жүргізудің автоматтандырылған 
жүйесі сот органында тіркелген құжаттардың 
қозғалысын толық көлемде бақылауға мүмкін-
дік берді. Ал «Сот кабинеті» сервисі арқылы 
жеке немесе заңды тұлға, сондай-ақ олардың 
өкілдері мен адвокаттары өздеріне ыңғайлы 
кез келген уақытта үйінен немесе кеңсесінен 
шықпай-ақ электрондық өтініш, шағым немесе 
басқа құжаттарын жібере алады. Бұған қоса мем-
лекеттік бажды онлайн төлеу, сот құжатын, істің 
жай-күйін қарау және сот актісін басып шығару, 
іс жүргізу мерзімін бақылау сияқты қызметтер де 
қолжетімді. Бүгінгі таңда «Сот кабинетін» қолда-

нушылар сотқа 100-ден астам өтініш түрін жібере 
алады, ол электронды түрде жүзеге асырылады. 
Сот кеңсесінің қызметі үнемі жетілдіріліп, зама-
науи талаптарға бейімделуде. Осылайша, мобиль-
ді сот кеңсесінің қосымшасы қазірдің өзінде OS, 
Android және Windows Phone платформаларында 
жұмыс істейді.

2017 жылдың қыркүйегінде цифрландыру 
жөніндегі республикалық кеңес аясында Жоғарғы 
Соттың Ахуалдық орталығының презентациясы 
өтті. Бүгінгі күні Ахуалдық орталық 700-ден 
астам көрсеткіш бойынша еліміздің соттарынан 
келіп түскен ақпаратты тәулік бойы жинап, тал-
дай алады. Сот статистикасын жүргізуге ерекше 
назар аударылады. Сонымен қатар, Ахуалдық ор-
талық республиканың барлық сот залдарындағы 
сот процестерінің барысын бақылай алады.Отан-
дық «электрондық сот төрелігінің» дамуының 
жоғары деңгейі соттардың пандемия жағдайында 
үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етті.

Іс жүргізуде жаңа ақпараттық, коммуника-
циялық технологияларды кеңінен енгізу отан-
дық соттардың халықпен өзара қарым-қатынас 
жүйесін толығымен өзгертті. Барлық байланыс 
тек онлайн жүргізілуде, азаматтардың соттарға 
қашықтан қатысуға мүмкіндігі бар. Цифрланды-
ру – халықтың сотқа деген сенімін арттырып, сот 
жүйесінің ашықтығы мен қолжетімділігін қамта-
масыз етеді, бұл сот жүйесінде жүргізіліп жатқан 
реформалардың басты мақсаты.

Жұлдызай МҰХАМБЕТЖАНОВА,
Қостанай облысының қылмыстық 

істер жөніндегі мамандандырылған 
ауданаралық сотының бас маманы

ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ

ЦИФРЛАНДЫРУ —
РЕФОРМА НЕГІЗІ

Судьялар одағының Алматы қалалық филиалы, Алматы қалалық 
сотының судьялары 

БАХТЫГИЗОВ Рысхан Жолдыбайұлының
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына қайғырып 
көңіл айтады.

Павлодар облысының судьялары Шымкент қаласының маманданды-
рылған әкімшілік сотының төрағасы Ғалым Қалижанұлы Қалдаровқа 

әкесі Қалижанның
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты көңіл айтады.

КЕСЕЛ

ЖЕМҚОРЛЫҚ ДАМУҒА КЕДЕРГІ
Бiз мүлде жаңа қоғамда өмiр 

сүрiп жатырмыз. Жаңа қоғам-
ның сипаты iскерлiк болса, бұл 
жолдағы жетiстiктерiмiз де аз 
емес. Әрине, шешiмi күрделi 
мәселелер де бар. Соның ішін-
де қоғам өмiрiнде түбегейлi 
шешiмi табылмай тұрған түйт-
кіл деп сыбайлас жемқорлықты 
атауға болады. Елiмiзде жемқор-
лыққа тосқауыл қою мақса-
тында қабылданған заңдар да, 
атқарылып жатқан жұмыстар 
да баршылық. Бiрақ соның бәрі 
кеселді түбірімен жоюға дәр-
менсіз болып отыр.

Қазақстан Республикасы-
ның заңнамаларына сәйкес, сы-
байлас жемқорлыққа негізінен 
лауазымды қылмыстар жата-
ды. Өмір көрсеткендей, қызмет 

өкілеттігін теріс пайдалану, 
билікті не қызметтік өкілеттік-
ті асыра пайдалану, пара алу, 
пара беру, парақорлыққа дел-
дал болу, қызметтік жалғандық 
жасау, көрінеу жалған сөз жет-
кізу, сеніп тапсырылған бөтен 
мүлікті иеленіп алу немесе ысы-
рап ету, жалған жауап беру, са-
рапшының жалған қорытынды-
сы немесе қате аудару, жалған 
жауап беруге немесе жауап бе-
руден жалтаруға, жалған қоры-
тынды беруге не қате аударуға 
сатып алу, лауазымды адамдар-
дың сот үкімін, сот шешімін 
немесе өзге де сот актісін орын-
дамау, осындай қылмыстардың 
барлығы жемқорлық, сыбайлас-
тық байланыстарды пайдалану 
арқылы жасалады.

2. «Терра Менеджмент» ЖШС (БСН 070640004452) өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап, екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, 050000, 
Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 19, «Нұрлы-Тау» БО, блок 1Б, 405-кеңсе.

5. «Лета» жастар ұйымы» қоғамдық бірлестігі, БСН  040440033760, өзінің 
жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күн-
нен бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Ленгір қаласы, 
Төлеби көшесі, 153. Тел.: 87478828872.

7. «DK Researh Qazaqstan (Ди Кей Ресерч Казахстан)» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі, БСН 180440012171, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап, екі ай мерзім ішін-
де мына мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан, Алматы қаласы, Медеу 
ауданы, Қазыбек би көшесі, 40/85 үй, 31-пәтер, индекс 050012. Тел.: 87074138263. 

10. «Qara Bala» ЖШС, БСН 191040008778, өзінің таратылатыны туралы ха-
барлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап, екі 
ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан, Алматы 
қаласы, Наурызбай ауданы, Қалқаман-2 ықшамауданы, Б.Нұрпейісов көшесі, 
156-үй, индекс 050000. Тел.87000910916.

12. «Lanshou Qyzylorda» ЖШС, БСН 200140010100 (Алматы қаласы, Шагабут-
динов көшесі, 171-ғимарат, Н.П. 45, индекс 050022) өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап, 
екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Алматы қаласы, 
Потанин көшесі, 45. Тел.: 87017854120. 

17. «ДОГАН И ДЕТИ» ЖШС, БСН 031240000450, өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап, 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан 
Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Рысқұлов даңғылы, 103/9 үй, 
тел.: 87012273776.

19. «Fincraft Capital» акционерлік қоғамы, БСН 980340002683, өзінің тараты-
латыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап, екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, 
050051, Алматы қаласы, Самал-2 ықшамауданы, 97-үй. Тел.: 87778408840, Асет 
Омашев. 

13. Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі №220-I «Жа-
уапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер 
туралы» заңына сәйкес және «Ызғар» ЖШС-нің Жарғысы негізінде ШЕШІМ 
шығарылды. «Ызғар» ЖШС-нің банкрот болуына байланысты 2020 жылғы 
29 желтоқсаннан бастап тиісті зандылықтарға сай таратылады. 

3. Павлодар облысы әкімдігінің 01.03.2021 ж. №62/2 шешімінің негізінде Павлодар облысы әкімді-
гінің Павлодар облыстық білім басқармасының «Ertis» жоғары инновациялық аграрлық колледжі» 
МКҚК бөлініп шығу және Павлодар облысы әкімдігінің Павлодар облыстық білім басқармасының «Ба-
янауыл көп салалы колледжі» болып құрылуы арқылы қайта ұйымдастырылады. Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап, екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
140909, Павлодар облысы, Павлодар ауданы, Кемеңгер ауылы, Тәуелсіздік көшесі, 26. 

4. Павлодар қалалық сотында Павлодар қаласы, Щедрин көшесі, 30-үй, 77-пәтер мекенжайында 
тұратын Храмцова Анна Сергеевнаның Павлодар қаласының тумасы, 19.02.1959 ж.т. Чернышев Сергей 
Николаевичті хабар-ошарсыз кеткен деп тану туралы өтініші бойынша азаматтық іс өндіріске алынды. 
Барлық көрген-білген жандардың осы хабарландыру жарияланған күннен бастап, үш ай мерзім ішінде 
ол туралы мәліметтерді Павлодар қалалық сотына хабарлауы сұралады. Мекенжайы: Павлодар қаласы, 
генерал Дюсенов көшесі, 80, тел.: 8(7182)660834, 661361, 87053134104.  

6. «KM GOLD» АҚ Директорлар кеңесі 
ірі акционер «Orient Gold» ЖШС баста-
машылығымен 2021 жылғы 16 мамырда 11 
сағат 00 минутта Алматы қ., Сағадат Нұр-
мағамбетов көшесі, 91 мекенжайында «KM 
GOLD» акционерлік қоғамының (бұдан әрі 
– Қоғам) акционерлерінің кезектен тыс жал-
пы жиналысының өткізілетінін хабарлайды. 
Қоғам акционерлерін тіркеу 2021 жылғы 
16 мамырда 10 сағат 00 минуттан бастап 10 
сағат 55 минутқа дейін жоғарыда көрсетілген 
мекенжайда жүреді.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жал-
пы жиналысына қатысуға және онда дауыс 
беруге құқығы бар акционерлердің тізімі 
2021 ж. 14 мамырдағы жағдайы бойын-
ша Қоғамның тіркеушісі «Бағалы қағаздар 
орталық депозитарийі» АҚ іске асыратын 
Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер 

жүйесінің деректерінің негізінде  жасалады.
Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы 

жиналысының күн тәртібі:
«KM GOLD» АҚ Директорлар кеңесінің 

барлық мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату. 
«KM GOLD» АҚ Директорлар кеңесінің 

жаңа мүшелерін тағайындау.
Басқарманың барлық мүшелерінің өкілет-

тіктерін тоқтату және Басқарманың жаңа 
мүшелерін тағайындау.

Кворум болмаған жағдайда қайталама 
жиналыс 2021 жылғы 20 мамырда 10 сағат 00 
минутта дәл сол мекенжайда өткізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн 
тәртібінің мәселелері бойынша (күн тәртібінің 
мәселелері бойынша материалдар) акционер-
лер Алматы қ., Сағадат Нұрмағамбетов к-сі, 
91, 87772287883 байланыс телефоны бойын-
ша «KM GOLD» АҚ-пен хабарласа алады.

9. «Disribution Service» ЖШС, БСН 151240009697, Серіктестік қатысушы-
ларының бірінің құрамнан шығуына байланысты өз несиегерлері мен мүд-
делі тұлғаларды жарғылық капиталдың 20 000 000 теңгеге дейін азайғанын 
ескертеді. Барлық талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап, бір ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Қа-
зақстан Республикасы, Атырау облысы, Атырау қаласы, Махамбет Өтемісов 
көшесі, 34, 24-кеңсе. 

11. «Кредит Сервис Ломбард» өтеп 
алынбаған мүлікті (зергерлік бұй-
ымдар, тері бұйымдары, техника) сату 
бойынша сауда-саттықты жүргізеді.

Өткізу орны: Нұр-Сұлтан қ., А.
Кравцов көш., 6

Өткізу күні: 01.04. 2021; 02.04.2021
Сауда-саттықтың басталуы: 10:00 

сағат.
Анықтама телефоны: +7 775 371 
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14. «Ақ-жол 2030» ЖШС, БСН 991240006667, қатысушыларды 2021 жылғы 17 
мамырда сағат 10-00-де (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша) Қазақстан Республи-
касы, Ақмола облысы, Қорғалжын ауданы, Қарашалғы ауылдық округі, Жантеке 
ауылы, Ж.Жабаев көшесі, 1-үй мекенжайы бойынша өтетін қатысушылардың 
кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетіні туралы хабардар етеді. 

Күн тәртібіндегі мәселелер: Серіктестіктің орналасқан жерін өзгерту және  
жарғыға өзгерістер енгізу. Қатысушылардың жалпы жиналысын сырттай өткізуге 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда жол беріледі. 
Жалпы жиналыс Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі № 220-I 
«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер 
туралы» заңының 42-49-баптарына сәйкес өткізіледі. Күн тәртібі қолданыстағы 
заңнамада және жарғыда белгіленген тәртіппен өзгертілуі және (немесе) то-
лықтырылуы мүмкін.

15. «Партизанское-1» ЖШС (БИН: 990540005220) 
барлық қатысушыларға кезектен тыс жалпы 
жиналыс тың өтетіндігін хабарлайды.

Жалпы жиналыс келесі мекенжай бойынша 
өткізіледі: Ақмола облысы, Буланды ауданы, Пар-
тизанка ауылы.

Жалпы жиналыстың өтетін уақыты: 17 мамыр 
2021 жыл, сағат 14:00-де.

КҮН ТӘРТІБІНДЕ:
1. Серіктестіктің мажоритарлық қатысушысына 

тиесілі Серіктестіктің жарғылық капиталындағы 
үлесті Сембай Шалбаевич Копеев пен Аннар Шалба-
евна Копееваның пайдасына өтеусіз беру;

18. «Han Kook Capital» (Хан Кук Кэпитал) ЖШС, БСН 110340003949, 
жарғылық капиталдың азайғаны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап, екі ай мерзім ішінде мына ме-
кенжай бойынша қабылданады: ҚР, Алматы қаласы, Самал-2 ықшамауданы, 
77А, 8-2 кеңсе, тел/факс: 87071135300. 

Сыбайлас жемқорлық әлеу-
меттік-экономикалық даму, 
нарықтық экономиканы құру, 
инвестициялар тарту процесін 
баяулататын және демократия-
лық мемлекеттің саяси және 
қоғамдық институттарына кері 
әсер ететін, елдің даму бола-
шағына айтарлықтай қауіп төн-
діретін құбылыс. Кеселмен пәр-
менді күресу үшін халықтың 
құқықтық сауатсыздығын жо-
ятын, құқықтық түсіндіру жұ-
мысының деңгейі мен сапасын 
арттыру маңызды. Халық өз 

құқығын, өзіне қарсы құқыққа 
қайшы іс-әрекет жасалған 
жағдайда қандай іс-қимыл қол-
дану керектігін толық білуі қа-
жет. Конституциялық тәртіпті 
қорғау, сыбайлас жемқорлықпен 
күрес аясында тиімді, бірыңғай 
жалпы мемлекеттік саясат жүр-
гізу, мемлекет пен азаматтардың 
өмір сүруінің барлық салала-
рында сыбайлас жемқорлық 
пен оның көріністері деңгейін 
төмендету, қоғамның мемлекет-
ке және оның институттарына 
сенімін нығайту бүгінгі күндегі 
басты мақсат болып табылады. 

А.ШОРТАНБАЕВ, 
Медеу аудандық 

№2 сотының бас маманы
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ТАРАЗЫ

СОТТЫҢ БЕЛСЕНДІЛІГІ АРТАДЫ
2021 жылы маусым айында елімізде ҚР Әкімшілік рәсімдік-процестік 

кодексі қабылданды. Осыған байланысты, 2021 жылғы 1 шілдеден бастап 
өз жұмысын бастайтын жаңа әкімшілік соттар құрылады.

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті (ҚазҰУ) заң 
факуль теті азаматтық құқық және 
аза маттық іс жүргізу, еңбек құқығы 
кафедрасының меңгерушісі Серікқа-
ли Тыныбеков 60 жаста.

Профессор Тыныбековтың ғұмыры 
тағылымға толы. Серікқали өз арманы-
на жету үшін ешқашан жеңіл жол ізде-
ген жоқ. Ол ұзақ талпыныстардан кейін 
1983 жылы ҚазҰУ заң факультетінің 
студенті атанды. Арман жетегіндегі 
жігіттің мақсаты тек диплом алу ғана 
емес еді, ол жан-тәнімен білікті заңгер, 
кәсіби маман болуға ұмтылды. Оқу 
барысында Тыныбеков өз курсындағы 
ең жоғары студенттік шәкіртақының 
жалғыз иегері болды. Кейіннен үздік 
маманды шетке жібергісі келмеген ұс-
таздар оған факультетте оқытушылық 
лауазым ұсынған еді.

1988 жылдан бастап Серікқали Ты-
ныбековтың өмірі заң факультетімен 
тығыз байланысты. 30 жылдан астам 
уақыт ішінде ол ассистенттен, заңгер ма-
маннан бастап заң ғылымының докторы, 
профессорға, кафедра меңгерушісіне 
дейінгі жолдан өтті. Осы мерзім ішінде 
ол бірнеше жыл заң факультеті деканы-
ның орынбасары болды, одан кейін Ал-
маты қаласының әкімдігі мен Президент 
Әкімшілігінде мемлекеттік лауазымдар 
атқарды, Халық Банктің заң депар-
таментінде банк қызметін құқықтық 
қолдау әдіснамасы жөніндегі жетекші 
маман ретінде еңбек етті. 

Алайда әріптесіміз бұл кезде де 
өз факультетімен байланысын үзген 
жоқ. 1996 жылы Серікқали Тыныбеков 
кандидаттық диссертацияны табыс ты 
қорғады, бұдан кейін өзінің оқыту-

ТАЛАП ҮДЕСІНЕН ШЫҒУ – 
БІЗГЕ СЫН

Елімізде мемлекеттік тіл мәртебесі арнайы заңмен бекітілген. Алайда, тәуел-
сіздікке 30 жыл толса да, қазақ тілінің мемлекеттік басқару тіліне айнала алмауы 
өкінішті. Бұл мәселе барлық салаға, соның ішінде соттарға да тән. Яғни, сот ісін то-
лықтай мемлекеттік тілде жүргізу проблемасы күн тәртібінен түскен жоқ. Жоғарғы 
Сот төрағасының «Мемлекеттік тіл саясатын одан әрі іске асыру туралы» өкімімен 
аталған салада іс қағаздары мемлекеттік тілде жүргізіледі. Рес публикамыздың бар-
лық өңірінде мемлекеттік тілді жандандырып дамытумен айналысатын комиссия-
лар жұмыс істейді. Қазіргі таңда бұл тұрғыда ауқымды шаралар атқарылып, қазақ 
тілінің қолданыс аясын кеңейтудің өзекті мәселелері ұдайы көтерілуде. 

Жоғарғы Сот тарапынан сот актілерінің сапасына қойылатын талаптар кү-
шейтіліп, нормативтік қаулылар қабылданды. Енді сот процестерін қазақ тіліне 
біртіндеп көшіру мақсаты тұр. Бүгінде мемлекеттік тілдегі сот актілеріне тұрақты 
мониторинг жүргізіледі. Ел соттары мемлекеттік тілде іс жүргізуді сапалық 
белес ке көтеруге бағыт алып отыр. 

Тәжірибеден айтар болсақ, сот талқылауында іске қатысатын азаматтарға 
ана тілінде немесе өзі білетін тілде мәлімдеме жасау құқықтары түсіндіріліп, 
аудармашы көмегінің қажет немесе қажет еместігі нақтыланады. Қажет болған 
жағдайда, процеске аудармашы тартылады. ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексінің 
талабына сай, істі сот талқылауына дайындау кезінде  тараптар жазбаша өтініш-
хат негізінде сот ұйғарымымен сот ісін жүргізу тілін өзгерте алады. Сот өндірісі-
не қабылданған азаматтық істер бойынша іс жүргізу тілі талап арыздың жүгіну 
тілімен анықталатынын көпшілік біле бермейді. Бұл заңдылықтар Азаматтық 
процестік кодексте – «Сот ісін жүргізу тілі», Қылмыстық процестік кодексте 
– Қылмыстық сот ісін жүргізу тілі» және Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодексте – «Іс жүргізу тілі» бөліктерімен айқындалған. Өтініштерді қабылдау, 
тергеу амалдарын жүргізу, хаттамаларды толтыру кезінде бірінші мемлекеттік 
тіл қолданылуы шарт, өкінішке қарай, мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік 
тілді білмеуіне байланысты ресми тілге басымдық беріледі. Соның салдарынан 
судьялардың істі мемлекеттік тілде қарамайтыны туралы пікірлер туындайды. 

Қазақ тілін тұғырына қондыру кадрлар қолында, әсіресе, заң саласында. 
Себебі, «мемлекеттік тіл» мен «мемлекеттік қызмет» ұғымдарын қатар қой-
майынша, азаматтардың қазақ тіліне өздігінен бет бұрмайтындарын уақыт көр-
сетіп отыр. Олай дейтініміз, елімізде мемлекеттік тілді дамытуда заңнамалық 
және құқықтық база, мемлекеттік бағдарламалар, концепциялар, ведомстволық 
жоспарлар құрылған. Осыған орай, әрбір қызметкерге өз қызметі барысында 
азаматтардың тіл таңдау құқығын бұзбай, оны дұрыс қолдануға бағыт-бағдар 
беруді міндеттеу керек. 

Елбасы «Қазақстанның жастары мынаны білуі тиіс: мемлекеттік тілді біл-
мейінше, мемлекеттік органдарда немесе сот саласында жұмыс істеу мүмкін 
болмайды» десе, Бас судья қазақ билерінің билік айтудағы дәстүрін жаңғыртуды, 
яғни, қазіргінің қазыларын қазақ тіліне барынша көңіл бөліп, шешендік өнерді 
меңгеруге үндеді. «Өз-өзіңді сыйласаң, жат жанынан түңілер» демекші, бұл талап 
үддесінен шыға білу – бізге сын. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына арнаған Жол-
дауында көрсеткендей, қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, 
ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі келді.

Дүние-Зада КЕНШИМОВА,
Ақтау қалалық №2 сотының судьясы

Азаматтық қоғамы ілгерілемеген 
елдің заман талабына, сай дамуы 
екіталай. Бұл туралы Президент Қа-
сым-Жомарт Тоқаев та Жолдауында: 
«Азаматтық қоғамға қолдау көрсетіп, 
оның әлеуетін нығайта түсу керек. 
Сондай-ақ аса маңызды жалпымем-
лекеттік міндеттерді шешу үшін 
тал қылау жұмыстарына азаматтық 
қоғамның мүмкіндіктерін кеңінен 
қолдану қажет», – деген болатын. 
Президенттің бұл сөзінен халық пен 
атқарушы биліктің ортақ мүдде шең-
берінде ықпалдасуының, қоғамдағы 
белсенділігі жоғары адамдардың заң 
шеңберінде бірлескен іс-қимылының 
маңыздылығын ұғамыз. 

Президент тапсырмасымен Азамат-
тық қоғамды дамытудың 2025 жылға 
дейінгі тұжырымдамасы әзірленді. 
Тұжырымдама азаматтық қоғамды 
қолдау және нығайту, өзекті әлеуметтік 
міндеттерді шешу, көппартиялылықты 
дамыту, саяси бәсекелестікті және ел-
дегі пікір алуандығын алға жылжытуды 
көздейді. Ел алдында заңды құрметтеп, 
әділеттілік ұстанымын басшылыққа 
алатын  құқықтық, азаматтық қоғам 
құру мәселесі тұр. 

Әрбір мемлекет, оның ішінде атқа-
рушы орган азаматтық қоғамды дамы-
туға мүдделі. Әсіресе, шешім қабылдау 
кезінде көптеген баламалы көзқарасты 
ұсынады. Ал серіктес ретінде шешімнің 
әрі қарай жүзеге асуына көмектеседі. 
Мемлекеттік органның барлығы белгілі 
бір мәселеге бірдей қарауы мүмкін, ал 
азаматтық қоғам институттары білім, 
медицина, әлеуметтік қорғау сияқты 

МЕРЕЙТОЙ

ЗАҢ ҒЫЛЫМЫНЫҢ БІЛГІРІ

шылық қызметін жалғастырды және 
«құқықтану» мамандығы бойынша 
кафедра доценті болды. 2005 жылы ол 
«Қазақстан Республикасының құқық 
жүйесіндегі адвокатура институты» 
тақырыбы бойынша заң ғылымда-
рының докторы ғылыми дәрежесін 
сәтті қорғады. Бүгінде «құқықтану» 
маманды ғы бойынша профессор. 
Соңғы 10 жылдан бері Серікқали 
Тыныбеков – азаматтық құқық және 
азаматтық іс жүргізу, еңбек құқығы 
кафедрасының меңгерушісі. 

Ғалым принципті мәселелерде шы-
дамдылық пен табандылықты талап 
ететін күш-жігерінің, басшылықпен 
және әріптестерімен қарым-қатынас-
тағы дипломатия мен әдептілігінің, мін-
деттерді орындау және өз құзыреттерін 
кеңейту кезіндегі талапшылдығының, 

кадрларды орналастыру және кафедра 
лауазымдарының ізбасарларын даярлау 
мәселелерінде қисынды шешім қабыл-
даудың шебері. Бұл кафедра көрсет-
кішін  айтарлықтай жақсартты. Бүгінгі 
таңда ол басқаратын кафедра білікті 
және тұрақты оқытушылар құрамымен, 
сондай-ақ оқытуда, ғылыми зерттеулер 
жүргізуде, оқулықтар мен оқу-әдісте-
мелік материалдарды дайындауда, 
факультет пен университет брендін 
халықаралық деңгейге көтеруде тың 
идея, табанды жұмыс жүргізумен  ерек-
шеленіп жүр.

Тыныбековтің кәсіби мансабының 
көп бөлігі заң пәндерін оқытумен және 
жоғары оқу орындарындағы оқу про-
цесін басқарумен байланысты.  Про-
фессордың бұл еңбегін мемлекет және 
қоғам мойындады, бұған оның көптеген 
үкіметтік және қоғамдық наградалары 
мен атақтары дәлел.

Қазіргі уақытта Серікқали Тыны-
бекұлы өз білімін үздіксіз тереңдетіп, 
кеңейтуде. Біз оның жеке ғылыми идея-
лары мен ізденістерінің әлі талай еңбек-
ке арқау болатынына шүбәсіз сенеміз, 
әрі осы мәртебелі де ауыр жолда әрбір 
ізденісіне сәттілік тілейміз. Ғалым, 
ұстаз, білікті басшы, сауатты заңгердің 
шығармашылық даму, өсу, өркендеу 
жолында рухани кемелдікке жеткенін 
көргіміз келеді және замандасымыздың 
ол биіктерді еш қиындықсыз бағынды-
ратынына зор сенім білдіріп, тілектес 
көңіліміздің әрқашан ортақ екенін айт-
қымыз келеді.

Фархад ҚАРАҒУСОВ, 
заң ғылымының докторы, 

профессор

БИЛІК ПЕН ХАЛЫҚ АРАСЫНДАҒЫ 
АЛТЫН КӨПІР

әртүрлі саладағы топтар болғандықтан 
түрлі көзқараста. Осылайша диалог 
арнасы ретінде үкіметке, мемлекетке 
ақпаратты тез жеткізе алады. 

Азаматтық қоғамды қалыптастыру-
дың бірден-бір жолы – бүгінде «үшін-
ші сектор» саналатын азаматтарды 
үкіметтік емес ұйымдар мен саяси 
партиялардың жұмыстарына, саяси 
процестерге көбірек араластыру. Олар-
дың үні естілуі керек. Соңғы екі жылда 
қоғамда сондай өзгерістер байқалуда. 
Бұл жұмыс елімізде «Үкіметтік емес 
ұйымдар туралы» заңға сәйкес жүр-
гізіледі. Негізгі мақсат – аталған ұйым-
дардың заң, жарғы аясында жұмыс 
жүргізуін реттеу. 

Екіншіден, азаматтық қоғам инсти-
туттарына үкіметтік емес ұйымдардан 
бөлек, саяси партиялар, еріктілер қозға-
лысы мен қайырымдылық қорлар да жа-
тады. Бұл үрдіс даму үстінде. Бүгінде ең 
басты назарға алатын, дамытуды қажет 
ететін мәселе – волонтерлер институты. 
Сонымен қатар азаматтардың шешім 
қабылдауға белсенді қатысуын қамта-
масыз ететін шаралар мен бастамалар-
ды қолға алу керек. Сол кезде азаматтық 
қоғам мемлекеттің серіктесі ретінде 
көптеген мәселені шешуге тырысады.

Мемлекет тарапынан қолға алынып 
отырған бастамаларға келетін болсақ, 
2016 жылы «Волонтерлік қызмет ту-
ралы» заң қабылданып, 2017 жылы 
өткен ЭКСПО халықаралық көрмесінде 
еріктілер жұмыс істеді. Елбасы Н.На-
зарбаев 2019 жылды Жастар жылы деп 
белгілеп, ал Президент Қ.Тоқаев 2020 
жылды Еріктілер жылы деп жария-

лаған. Волонтерлік – нағыз демократия-
лық үдерістің көрінісі. Волонтерлер 
институты, жалпы, олардың мемлекет-
тегі жұмысы – азаматтық позицияның, 
азаматтық сананың оянғанының бел-
гісі. Қазір де көптеген қайырымдылық 
шаралары бар, оған қатысты заңның 
қабылдануы бұл саладағылардың әлеу-
меттік жауапкершілігін көрсетеді. 

Үшіншіден, азаматтық қоғамды 
қалыптастыруда әрбір азаматтың қоғам-
дық өмірге атсалысуы, ерікті ретінде 
қаншалықты жиі қызмет атқаратыны 
маңызды. Сонымен қатар e-Gov пор-
талында ашық құқықтық-нормативтік 
актілер, ашық бюджет, ашық диалог 
бөлімдері бар. Сол жерде азаматтар өз 
ұсыныстарын, пікірін айта алады. Бұл 
да азаматтық қоғамның белгісі. 

Төртіншіден, соттардың шынайы 
тәуелсіздігі, сот төрелігін атқаруға аза-
маттық қоғамның  бақылауы соттардың 
жұмыс істеу тиімділігін арттырды. Сот 
жүйесін жетілдіру заңды мүлтіксіз 
сақтау, халыққа неғұрлым қолжетімді 
және толық көлемде тиімді әділ сотты 
жүзеге асыруға мүмкіндік беретін сот 
жүйесінің ұйымдастырылған құрылы-
мын оңтайландыру, елдің ілгері дамуы-
ның негізгі шарттарының бірі болып 
табылады және осы тиімді әрі әділ сот 
жүйесі әрбір қазақстандықтың азамат-
тық құқықтарын – өмір сүруге, денсау-
лығына, меншігіне құқығын сақтаудың 
кепілі.

Гүлнар САҒЫНБЕКОВА, 
Алматы қаласы 

мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының судьясы

ТАЛАП

ПӘРМЕН

ОҢ ҚАДАМ

Жаңа кодекс мемлекеттік органдардың 
ішкі әкімшілік рәсімдерін, әкімшілік рәсім-
дерді жүзеге асыруға байланысты қатынас-
тарды, сондай-ақ әкімшілік сот ісін жүргізу 
тәртібін реттейді. Бұл ретте әкімшілік сот 
ісін жүргізу соттың белсенді рөлі негізінде 
жүзеге асырылады. Сот әкімшілік процеске 
қатысушылардың түсініктемесі мен мәлім-
демелерімен, өтінішхат және олар ұсынған 
дәлелдемемен, сондай-ақ әкімшілік істің 
өзге де материалымен шектелмей, әкімшілік 
істі заң шеңберінде шешу үшін маңызы бар 

барлық нақты мән-жайларды жан-жақты  және объективті түрде зерттейді. Өзінің 
бұзылған құқығы туралы сотқа жүгінген кез келген азамат соттан әкімшілік ор-
ганның әрекет ету заңдылығын анықтау кезінде толық әрі егжей-тегжейлі зерде-
ленуін және сот талқылануы артықшылығын алуына мүмкіндігі бар. 

Биылғы шілде айынан бастап өтініш беруші әкімшілік органның тұтас заң 
бөліміне бұрынғыдай жалғыз қарсы тұрмайтын болады. Судьяның әкімшілік істің 
нақты және заңды тараптарына қатысты құқықтық негіздемелер бойынша өзінің 
алдын ала құқықтық пікірін айтуға құқығы болады. Судьяның өзінің бастамасы 
бойынша немесе әкімшілік процеске қатысушылардың өтінішхаты бойынша 
қосымша материалдар мен дәлелдемелерді жинайды, сонымен қатар әкімшілік 
сот ісін жүргізу міндеттерін шешуге бағытталған өзге де әрекеттерді орындайды.

Егер сот азаматтық соттардағы сот процесінде ұсынылған арыздарды, 
шағымдарды немесе іс материалдары аясында баяндалған жағдайларды олардың 
шеңберінен шықпай-ақ зерттесе, жаңа Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінде 
бұл іс-әрекеттермен шектелмейді.

Бұл соттың белсенді рөлінің мәні болып табылады. Аталған жаңашылдық 
мемлекеттік орган мен жеке тұлға арасындағы даудың тиімді шешілуінің кепілі 
болады деген сенім мол. 

Эльмира КАЛЫМБЕТОВА,
Шымкент қаласы Абай аудандық сотының судьясы


