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ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жемқорлық 
– қоғамның, халықтың дамуын тежейтін кесел екенін 
ескерте отырып, 2020 жылдың 19 желтоқсан күні 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды күшейту 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» заңға қол қойды. Ауыр және өте ауыр 
дәрежедегі жемқорлыққа барды деп сотталғандарды 
шартты түрде мерзімінен бұрын босатуға тыйым сал-
ды. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
заңға мемлекеттік қызметшілер, депуттар мен соттарға 

Мемлекет басшысы сот жүйесін жаңғырту мәселелері 
жөнінде кеңес өткізді. Қасым-Жомарт Тоқаев өз сөзінде сот 
жүйесіндегі жүргізіліп жатқан реформалар аталған салаға 
жаңадан білікті мамандарды жұмылдыруға, әділ сот төрелігін 
орнықтыруға тиіс екенін атап өтті.   

Мұндай шаралар, ең алдымен, қоғамның соттарға деген 
сенімін нығайту үшін жасалып отыр. Сонымен қатар, соттар 
мен сот рәсімдері қазіргі заман талабына сай болуға және 
азаматтардың, бизнес пен инвесторлардың құқығын қорғауға 

тиіс. Президент мемлекеттің індетке қарамастан, сот жүйесін 
жаңғыртуды жалғастыра беретінін атап өтті. Енді осы жаңа 
нормалардың нақты жүзеге асырылуын қамтамасыз етіп, сот 
қызметіндегі бюрократияны түбегейлі жою қажет.

– Жоғарғы Сот төрағасы судьялардың біркелкі жағдайда 
әртүрлі шешімдер қабылдайтыны жөнінде маған бірнеше рет 
баяндаған. Мұндай келеңсіздіктерге жол беруге болмайды. Со-
ның салдарынан қоғамда наразылық туындап, соттардың бәрі 
жемқор деген қауесет тарайды. (Соңы 2-бетте)

ҰЛЫТАУДАҒЫ ДАУ 
10 ЖЫЛҒА СОЗЫЛДЫ

3-бет

«ПАРАҚОР БИГЕ ІСІҢ ТҮСПЕСІН...»

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРГЕ 
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ 
КЕРЕК ЕМЕС ПЕ?

4-бет

ЖЕРОРТА ТЕҢІЗІНДЕГІ 
ӨЛІМ

8-бет
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Марат АЗБАНБАЕВ, ардагер судья:
– Жоғарғы Соттың судьяларын сайлайтын, 

ұсынатын Жоғарғы Соттың өзі. Бізге осы жүйе
ні өзгерту керек. Аудандық, облыстық соттың 
судьяларын облыстық мәслихат депутаттары 
сайлайтын жүйені қайтадан алып келу керек. 
1990 жылы өзіміз облыстық мәслихат арқылы 
келдік. Сосын біз өзімізді өзіміз ұсынып, дәлел
дедік. Осындай жүйе болса адам өзіне өзі жауап 
беруге, мойнына алған жүкті абыроймен көтеріп 
алып шығуға тырысады. 

Өзіңді өзің ұсынып келгендіктен, өз біліктілі

Кәрібай ТАСШАБАЕВ, адвокат:
– Қоғамда жемқорлық деректері азаяр емес. Шор

таны да, шабағы да ұсталып жатыр. Бірақ нәтиже 
жоқ. Демек жемқор ұсталған күнде қомақты айыппұл
дан есін жия алмай қалатындай, барлық дүниемүлік
тен, тіпті туғантуысын да басындағы баспанасынан 
айыратындай жүйе жасау керек. Әсіресе, мемлекеттік 
қызметкерлерге қатаң талап болуы керек. Өйткені 
мемлекеттік қызметкерлердің жемқорлыққа жол 
беруі халықтың мемлекетке деген сенімін жоғалтады. 
Сондықтан өз басым мемлекеттік қызметкерлерге, 
соның ішінде судья секілді лауазымды қызмет иелеріне 
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Тек соңғы 5 жылдың ішінде 
сыбайлас жемқорлық фак-
тісі үшін фемиданың 17 өкілі 

жауап қа тартылыпты. Осы орайда 
сот саласын жемқорлықтан таза 
ұстау үшін не істеу керек? Жоғарғы 
Сот судьясының парамен ұсталуы 
нені білдіреді?

(Соңы 5-бетте)

СОТ САЛАСЫН ЖЕМҚОРЛЫҚТАН ҚАЛАЙ ТАЗАРТАМЫЗ?

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ 

МҰНЫ АЙТПАСҚА БОЛА МА? КЕЛБЕТ

ТАРИХ БЕТТЕРІН ПАРАҚТАСАҚ, ПАРСЫ ЕЛІНДЕ ӘДІЛДІГІНЕ ЕШБІР БАСШЫ БАҚТАЛАСА 
АЛМАЙТЫН  КАМБИС ДЕГЕН ПАТША БОЛЫПТЫ. ӨЗ ЗАМАНЫНДА ӘДІЛ ШЕШІМ ШЫҒАР-
МАҒАН СОТТЫҢ ТЕРІСІН ТІРІДЕЙ СЫПЫРЫП АЛУҒА ЖАРЛЫҚ БЕРГЕН. СОЛ ТЕРІМЕН КЕ-
ЛЕСІ СОТ ОТЫРАТЫН ОРЫНДЫҚТЫ ҚАПТАҒАН. ҚАТІГЕЗДЕУ, Ә?! ХОШ,  АЛ БҮГІНГІ ТАҢДА 
ҚЫТАЙДА МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕР МЕН ОЛАРДЫҢ ОТБАСЫ МҮШЕЛЕРІН ТҰРАҚТЫ 
ТҮРДЕ ТҮРМЕГЕ СЕРУЕНГЕ ЖІБЕРІП ТҰРАДЫ. ЕРТЕҢГІ КҮНІ ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН АБАҚТЫҒА 
ТҮССЕ, ЖАҒДАЙЫ ҚАНДАЙ БОЛАТЫНЫН КӨРСЕТІП, СЕЗІНУ ҮШІН. ТІПТІ, ЖЕМҚОР БОЛЫП 
СОТТАЛҒАНДАРДЫҢ БІРІМЕН СҰХБАТ ТА ЖҮРГІЗДІ. АЛ БІЗДІҢ ЕЛДЕГІ  ЖЕМҚОРЛАРҒА 
ТАҒАЙЫН ДАЛАТЫН ЖАЗА ҚАНДАЙ?

қатысты жаңа коррупциялық шектеулер қосылды. Енді 
аталған мамандардың шетелдік банктерде шот ашып, 
ақша мен басқа да құнды заттар сақтауына тыйым 
салынады. 

«Парақор биге ісің түспесін, сараң үйге кісің 
түспесін», – деген ХІІ ғасырда дүниеге келген Май-
қы бидің бұл сөзі осы ғасырда да маңызын жоймаса 
айыпты кім? 

Жемқорлық бүгінгі күні барлық салада мен мұн-
далап тұр. Бірақ, Transparency International ұйымының 

2019 жылы өткізген сауалнамасының қорытындысы 
бойынша  азаматтардың 28,7 пайызы мемлекеттік 
ауруханалар мен емханаларды сыбайлас жемқор-
лықтың ордасы деп атаған. 2019 жылды 2020 жылмен 
салыстырғанда жемқорлық әрекеті үшін жауапқа тар-
тылғандардың саны 11 пайызға артқан, яғни 820-дан 
912-ге артқан. (Дерек ҚР Премьер-Министрі нің ресми 
ақпараттық ресурсынан алынды)

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте мемлекет 
қандай шаралар қолданып жүр және соңғы өзгерту 
туралы мамандар не дейді? 

гіңе, өз біліміңе сенесің. Барлық жауапкершілікті де өз мойныңа аласың. 
Адам белгілі бір топтың мүддесі арқылы келсе, сол топтың мүддесін өзімен 
бірге ала келеді. 

«АЛМАС ҚЫЛЫШ 
ЖАТПАЙДЫ ҚЫН 

ТҮБІНДЕ»
...Соттың алды құжынаған 

халық. Бәрі Талғар аудандық со-
тының ішіне кіргісі, аядай ғана 
залдан аяқ іліндірер орын тап
қысы келеді. Арасында шулы 
оқиғаны жазамын, көпшілікке 
жеткіземін деп келген журна-
листер де баршылық. Себебі, 
полицияның лауазымды тұлға-
ларына қатысты істің қалай 
аяқталары кімге болсын қызық.  

Сын сәт
Сот ұжымының да сыналар 

кезі осы тұс. Істі қарайтын судья-
ны былай қойғанда, сот пристав-
тарынан бастап кеңсе маманда-
рына дейін бұл кезде солдатша 
сақ қимылдауы керек. Әйтпе-
се, кінәмшіл жұрттың қаһарына 
іліну оңай. Дегенмен, сол тұста 
ғимараттағы тәртіпке, ілтипатқа 
көңіліміз толған. 

жазаны қатаңдату қажет дер едім. Судья жемқорлыққа барды дегенді естіген 
халық сотта әділдік жоқ деген ойға келеді. Шыны керек, қазір халықтың пара 
беретіндей шамасы жоқ.  

РЕФОРМАНЫҢ ТАБЫСТЫ 
БОЛУЫ КӘСІБИ ШЕБЕРЛІККЕ 

БАЙЛАНЫСТЫ 
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РЕФОРМАНЫҢ ТАБЫСТЫ 
БОЛУЫ КӘСІБИ ШЕБЕРЛІККЕ  

БАЙЛАНЫСТЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

Осы орайда Жоғарғы Соттың нор-
мативтік қаулылары мен сот тәжіри-
бесіне жасалған шолуларды бас-
шылыққа алу қажет. Сондай-ақ ІТ 
қызметтерінің талдау жасау мүмкін-
дігін пайдаланған жөн. Соттар қыл-
мыстық процесті жүргізу барысында 
тергеу органдарына жалтақтамауы ке-
рек. Егер сотта мемлекеттік айыптау-
шы сотталушының кінәсін дәлелдей 
алмаса, айыптау үкімін шығаруға 
болмайды. Судьялар табандылық 
танытса, тергеу амалдары сапалы 
жүргізілетіні анық. Қылмыстық қуда-
лауға түскен азаматтардың құқықтары 
да лайықты қорғалары сөзсіз, – деді 
Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев жиынға 
қатысушыларға барлық реформаның 
негізі адам игілігіне бағытталаты-
нын ескертті. Сондықтан сот рәсім-
дері бәріне түсінікті болуға тиіс. 
Адам игілігіне бағытталған бұл әдіс 
биылғы 1 шілдеден бастап енгізілетін 
әкімшілік әділет жүйесінің діңгегі 
болуы керек. Нәтижесінде мемлекет-
тік аппараттың азаматтармен жұмыс 
істеу жүйесі түбегейлі өзгереді. Бұл 
ретте маңызды реформаның табысты 
болуы соттардың кәсібилігіне тікелей 
байланысты.

– Былтырғы Жолдауымда соттар-
ды жаңадан іріктеу үдерісін ашық ету-
ге тапсырма бердім. Азаматтарымыз 
кімнің және сіңірген қандай еңбегі 
үшін сот болатынын білуге құқылы. 
Бұл мәселені кешіктірмей шешу 
керек. Соттарды біліктілігі жоғары 
кадрлармен жедел қамтамасыз ету 
– Жоғары сот кеңесінің маңыз ды 
міндеті. Сонымен қатар Жоғарғы 
Сот кадрлардың тұрақтамау себебіне 
жан-жақты талдау жүргізуі қажет. 
Судья лауазымына мықты заңгерлер 
тартылуға тиіс, – деді Президент.

Мемлекет басшысы сыбайлас 
жемқорлықты сот жүйесіне деген 
сенімге селкеу түсіріп отырған негізгі 
факторлардың бірі деп санайды. Тек 
соңғы 5 жылдың ішінде сыбайлас 
жемқорлық фактісі үшін фемиданың 
17 өкілі жауапқа тартылды. Түркістан 
облысындағы сотталған алқа төраға-
сы мен облыстық соттың судьясы-
на қатысты жемқорлық деректері 
қоғамда үлкен шу туғызды.

– Осыдан бірер күн бұрын масқара 

жағдай болды. Жоғары сот кеңесінің 
бұрынғы мүшесі, 30 жылдық еңбек 
өтілі бар Жоғарғы Сот судьясы ұстал-
ды. Бұл оқыс оқиға жұрттың бәріне 
белгілі. Аталған жағдай қоғамды 
теңселтіп кетті. Жоғары сот кеңесінің 
және Жоғарғы Соттың басшылығы 
осы оқиғадан сабақ алып, қажетті 
шешім шығаруы керек деп ойлай-
мын. Осы кезең ішінде Сот қазыла-
ры алқасының шешімімен 29 судья 
теріс іс-әрекеті үшін қызметінен 
босатылған. Жалпы, судьялардың 
қатарын тазалау жұмыстары белсенді 
жүргізіліп жатқаны байқалады. Бұл 
үдерісті мүлде тоқтатуға болмайды. 
Біз судьяларға деген қалыптасқан 
теріс көзқарасты өзгертуіміз керек. 
Фемиданың барлық қызметкері заң-
дылықтың, кәсібиліктің үстемдік 
құруына қызмет етуі тиіс. Сонда ғана 
біз құқықтық мемлекет және әділетті 
қоғам құра аламыз, – деді Қасым-Жо-
март Тоқаев.

Президент мемлекеттік  қыз -
метшілер мен кәсіпкерлердің өзара 
ықпалдастығына қатысты мәселені 
де қозғады.

– Кәсіпкерлерге орасан зор шығын 
келтірген мемлекеттік аппарат пен 
басқа да тұлғалардың ісі ауыр қыл-
мыспен теңестірілуі керек деп са-
наймын. Бұл мәселені шұғыл түрде 
заңнамалық тұрғыдан рәсімдеу қажет, 
– деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент соттың құзыреттілігін 
аумақпен шектемеу қағидатын енгізу-
ге қатысты Жоғарғы Соттың ұсынысы 
туралы ойымен бөлісті. Бұл жердегі 
ойдың мәні мынада, егер қаралып 
жатқан іс көп болса, онда соттың 
аумақтық орналасуына қарамастан 
оны арнайы IT бағдарлама арқылы 
жүргізуге болады. Яғни талапкер мен 
жауапкер бір аймақта, ал соттың басқа 
аумақта болуына мүмкіндік бар. Бірақ 
бұл үшін тараптардың келісімі керек.

– Бұл ұсыныс сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы тиімді құралға айналып, 
бүкіл еліміздегі соттардың жүкте-
месін біркелкі бөлуге ықпал ететіні 
анық. Идея аяқ астынан пайда болған 
жоқ. Пандемия кезінде соттардың 
істерді қашықтан қарауы белгілі 
бір дәрежеде оның артықшылығын 
көрсетті. Бұл сот ісін қарау бары-
сында уақыт пен ресурстарды айтар-
лықтай үнемдеу деген сөз. Жалпы 
соттарды аумақпен шектемеу туралы 

СОТ АКТІСІ – 
СУДЬЯ ЕҢБЕГІНІҢ 

НӘТИЖЕСІ

САРАП

диалогтан қашпайтынын іс жүзінде 
көрсетеді. 

Қазақта «Жұмыла көтерген жүк 
жеңіл», «Кеңескен істе кемшілік бол-
майды» деген тағылымды сөз бар. 
Шынында, сот актілерінің сапасын кө-
теру жұмысы тек соттарға ғана байла-
нысты емес. Мәселен әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы істер бойынша 
қаулыларды жаңа форматта әзірлеудің 
мәнін кейбір құрылымдар жетік түсіне 
бермейді. Соған орай Талдықорған 
мамандандырылған ауданаралық 
әкімшілік сотында арнайы семинар, 
дөңгелек үстелдер ұйымдастырып, 
жаңа талаптарды талқыға салу тұрақты 
үрдісімізге айналып отыр. Әрине, қазір-
гі пандемия жағдайына байланысты 
мұндай шаралар онлайн режимінде 
ұйымдастырылуда. Осындай бір маңыз-
ды онлайн семинар полиция маманда-
рының қатысуымен өтті. Шара бары-
сында әкімшілік құқық бұзушылықтар 
туралы істер бойынша қаулыларды 
жаңа форматта жасау және оларды 
түсіндіруге арнап дайындалған оқулық 
таныстырылып, ондағы жаңашыл-
дықтар талқыға салынды. Жоғарғы Сот 
төрағасының тапсырмасымен әзірлен-
ген әдістемелікте көп мәселелер қам-
тылған. Соның ішінде әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы істер бойынша сот 
актілерін жаңа форматта жасауға қажет-
ті бірқатар ұсынымдарға орын берілген. 
Қазақ тіліндегі әдістемелік ұсыным 239 
беттен және 5 бөлімнен тұрады.

Сот актісін, соның ішінде әкімшілік 
істер бойынша сот қаулысын дайындап, 
тараптарға таныстырудың өз ерекшелігі 
мен қиындығы бар.  Осы ретте қаты-
сушыларға сот актісінің құрылымы, 
мазмұны және формасы жөнінде ай-
тып, құжат дайындауда ескерілуі тиіс 
қағидалар назарға алынды. Сонымен 
бірге, әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы қаулыны сауатты дайындау 
біліктілікті, шешендікті, жылдамдықты 
талап ететінін қаперден шығармау 
керек. Себебі, бұл қаулылар аз уақыт-
тың ішінде немесе дереу жасалуы тиіс 
екені түсінікті. Іс-шара барысында 
жергілікті полиция қызметкерлеріне 
әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі 
хаттамаларды түзу, рәсімдеу кезінде 
жіберілетін негізгі қателіктер туралы 
айтылып, оның жауаптылығы түсін-
дірілді. Қалай болғанда да істі рәсімдеу 
барысында заң талаптарын орындамау 
іс жүргізіліп жатқан тұлғаның құқығы-
ның бұзылуына ықпал ететінін құзырлы 
орындар ұмытпауы керек. 

Мұндай іс-шаралар сот барысында 
кездесетін түйткілдерді бірге талқылау-
ға, ортақ мәселелерді бірігіп шешуге 
мүмкіндік береді. Сондықтан алдағы 
уақытта да сот қаулыларын сауатты 
әзірлеуге байланысты шаралар жалға-
сын таба бермек.

Э.АЛДАБЕРГЕНОВА,
Талдықорған қаласының 

мамандандырылған әкімшілік 
сотының төрағасы

Сот жүйесі және судьялар мәртебесін көтеруге бағытталған ре-
формалар заман талабына сай жүзеге асуда. «Сот төрелігінің 

жеті түйіні» жобасы отандық соттың тынысын ашқан, жұмысына 
серпін берген бастамалардың бірі болды. Оның аясында жеті түрлі 
бағдар белгіленгені мәлім. Үш жылдан бері жүзеге асырылып келе 
жатқан бұл жобалар бүгінде өз тиімділігін көрсетіп үлгерді. Мәсе-
лен «Сапалы нәтиже» жобасы аясында судьяларға сот актілерін 
түсіндіру міндеті қойылған болатын. Бұл қадам сот пен тараптар 
арасындағы алшақтықты жойып, өзара түсіністікке жол ашты. 
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ЭЛЕКТРОНДЫҚ ФОРМАТТЫҢ ИГІЛІГІ 
КӨП

Қызылорда облысында әкімшілік істер бойынша 
сот құжаттары толықтай электронды форматқа 
көшірілген. Бұл жұмыс тиімділігін көрсетуде.

Қызылорда қаласының мамандандырылған әкімшілік 
соты 2019 жылдан бастап істерді 100 пайыз электронды 
түрде қабылдап, электронды форматта қарап келеді. 
Ал, Арал, Қазалы және Сырдария аудандық соттары 
2020 жылдан бастап электронды форматқа толықтай 
көшкен. Бұл әкімшілік істерді қабылдап, қарауды 
толықтай электронды форматқа көшірген алғашқы 
соттар. Өзге соттарда да бұл тәжірибе бір жолға 
қойылып келеді.

Соттардағы құжат айналымы «Төрелік» ақпараттық 

жүйесі, ал өзге мемлекеттік органмен «Мемлекеттік 
органдардың электрондық құжат айналымының бірыңғай 
жүйесі» (ЕСЭДО) арқылы жүреді. Істі қозғаған уәкілетті 
орган барлық құжаттарды электронды түрде «Төрелік» 
жүйесі арқылы жолдап, сот ғимаратына келмей-
ақ жауабын алады. Электронды форматқа көшудің 
тиімділігі осында.

Соттар істі электронды түрде қарап, іс бойынша 
қабылдаған сот актілерін аталған жүйеге енгізеді. 
Көзделген мерзімде сот орындаушыларға да құжат 
электронды түрде жіберіледі.  Бұл әдіс тек сот 
жүйесін ғана емес, барлық мемлекеттік органдарды 
қағазбастылықтан арылтуға, уақытты үнемдеуге, жүйе 
жұмысының ашықтығын арттыруға мүмкіншілік беріп 
отыр.

Қызылорда облысы соттарында 2020 жылы түскен 
18012 талап арыздың 15307-і, яғни 85 пайызы электронды 

түрде түсіп тіркелді. 2019 жылы бұл көрсеткіш  67 
пайызды құраған. Сондай-ақ жеңілдетілген тәртіпте 
шешілуге жататын талап арыздардың 98,5 пайызы 
электронды түрде түсіп, электронды сот өндірісі 
арқылы аяқталған.

Электрондық форматта 787 қылмыстық іс 
түскен. Бұл 60,2 пайызды құрайды. Ал, 2019 жылмен 
салыстырғанда 26,5 пайызға артқан. Сонымен қатар, 
2020 жылдың 16 наурызынан бастап барлық соттарда 
сот отырыстары қашықтан Zoom, WhatsApp, True Cоnf 
тағы басқа бағдарламалар арқылы өтті. Өткен жылы 
19556 сот отырысы онлайн жүйеде жүргізілген. Күн 
сайын 100-120 сот отырысы өтеді.

Қызылорда облыстық сотының 
баспасөз қызметі

ұсыныс өте өзекті 
мәселе. Бірақ оны 
жан-жақты зерт-
теу қажет. Барлық 
мәліметті есептеп, 
ықтимал қатерді 
ескеру керек,  – 
д ед і  Ме м л е ке т 
басшысы.

Қ а с ы м - Ж о -
март Тоқаев сот 
ж ү й е с і н е  ж а ң а 
ақпараттық тех-
н о л о г и я л а р д ы 
пайдалану мәсе-
лесіне де тоқтал-
д ы .  О н ы ң  а й -
туынша, соттар 
заманауи техно-
логиялардың бар-
лық жетістіктерін 
пайдалануға мін-
детті. Бұл орайда 

консервативті тәсілдерге орын жоқ. 
Сонымен бірге заман талабына сай 
технологиялық шешімдерді белсенді 
түрде енгізе отырып, уақыт ағымынан 
қалмау қажет.

– Ұсынылып отырған IT қыз-
меттер біріктірілген білім базасын 
құруға мүмкіндік береді. Атап айт-
қанда, бұл арқылы сот өз әріптес-
терінің осыған ұқсас істер бойынша 
шығарған шешімдерін көре алады. 
Бұл соттың қате  актілерді қабылда-
уына жол бермейді. Процеске қаты-
сушылар ІТ технологиялардың ар-
тықшылығын сезінуі қажет. Оларға өз 
ісінің ықтимал нәтижесі туралы білу 
маңызды. Ол үшін барлық мүдделі та-
раптарға сот жүйесінің ІТ қызметтері 
қолжетімді болуы керек. Дегенмен 
ақпараттың құпиялылығына қойы-
латын талаптар сақталуы тиіс. Бұл, 
шын мәнінде, күрделі міндет. Мұны 
терең зерделеп барып, ақылмен шешу 
керек, – деді Президент.

Мемлекет басшысы жасанды ин-
теллект элементтерінен тұратын сот 
жүйесінің жаңа ақпараттық қызме-
тін егжей-тегжейлі зерттеп барып 
әзірлеу ді тапсырды. Оған енгізілетін 
көптеген сот актілері негізінде ол 
істің ықтимал нәтижесін болжай 
алады. Бірақ дұрыс қабылданбаған 
шешімдердің кесірінен қателік туын-
дау қаупі де бар.

– Шын мәнінде, сот жүйесі тиімді 
болса, қоғамда заң үстемдігі берік 
орнығады. Реформалар да табысты 
жүзеге асырылады. Түптеп келгенде, 
бұл азаматтарымыздың тұрмыс сапа-
сы мен қауіпсіздігіне оң әсер етеді. 
Сондықтан сот жүйесін жаңғырту ісі 
жалғасын табады. Алдағы кезеңде 
реформаға қатысты маңызды міндет-
терді шешуіміз керек. Бүкіл қоғам 
сот саласынан түбегейлі әрі жағымды 
өзгерістер күтіп отыр. Осы сенімді 
ақтау қажет, – деді Қасым-Жомарт 
Тоқаев.

Сонымен қатар кеңесте Жоғарғы 
Сот төрағасы Жақып Асанов, Қа-
зақстан кәсіпкерлерінің құқығын 
қорғау жөніндегі уәкіл Рүстем Жүр-
сінов сөз сөйледі. Жиын алдында 
Президентке Жоғарғы Соттың өз 
жұмысында пайдалана бастаған ақпа-
раттық жүйелері мен көрсететін жаңа 
қызметтері таныстырылды.

Akorda.kz

Сот актісі – судья еңбегінің ең түпкі 
нәтижесі. Мұны жобаның мақсаты мен 
маңызын түсіндіру кезінде Жоғарғы 
Сот  төрағасы Жақып Асанов та атап 
өтті. «Сот актісі адамға түсінікті болуы 
керек. Өйткені, біз оны халық үшін 
істейміз, халық үшін шығарамыз. Сот 
актісі – судья құзыретінің көрсеткіші 
болып табылады, сондай-ақ сот билі-
гінің имиджі», – деген төраға бұл құ-
жатқа атүсті қарамау керектігін қадап 
айтты. 

Сапалы нәтижеге бастайтын бұл құ-
жатты дайындауда судьяларға да үлкен 
жауапкершілік, міндет жүктеліп отыр. 
Себебі, ендігі жерде сот актісі белгілен-
ген талапқа толық сәйкес келіп, өзіндік 
құрылымы сақтала отырып дайында-
луы тиіс. Сонымен бірге, өзі шығарған 
қаулыны, шешім мен үкімді тараптарға 
барынша қарапайым тілде түсіндіру 
үшін судьяларға да ерекше дайындық, 
ізденіс керек. «ҚР Судьяларының әдеп 
кодексінде» судьяға сот отырысын жүр-
гізудің жоғары мәдениетін қамтамасыз 
ету міндеттелген. Әрине, мұның қата-
рына талап арызды қабылдап алғаннан 
бастап, сот актісін қолға бергенге дейін-
гі кезең кіреді.

Сот шешімінің өз деңгейінде әзір-
ленбеуі, тараптарға қарапайым тілде 
түсіндіруге мән берілмеуі сот жұмысы-
на деген теріс пікір тудырып, жоғары 
сатыға арызданушылар қатарын артты-
рары даусыз. Соттан дұрыс жауап ала 
алмаған, істің нәтижесін түсінбеген, 
құжаттағы заңдық терминдерден еш-
теңе ұқпаған азаматтардың өз мәсе-
лесін жоғары саты арқылы шешуге 
талпынатыны сондықтан. Бүгінде су-
дьялар сот актісін жариялағаннан кейін 
оның мәнін, дәлелін және құқықтық 
салдарын ашып айтады. Азаматтар-
дың сауалдарына жауап беріп, ашық 



№13 (3338) 
16 ақпан 2021

zangazet@mail.ru 3ҚОҒАМ

– Сондықтан бұл жүйеге түбегейлі өзгеріс керек. Бұл 
бірінші рет емес, ел тәуелсіздігінің отыз жылында бірне-
ше судья сотталды. Облыстық соттың алқа төрағасы да 
сотталды. Бұл жерде жүйені құрудың өзінде кінәрат бар 
дер едім. Біз отыз жылдың ішінде қандай қоғамдық қарым- 
қатынас орнаттық деген сұраққа жауап іздеп, қателікті 
қай жерде жіберіп жатқанымызға терең талдау жүр-

– Онсыз да қоғамдағы заңсыздықтардан, құжаттандырудан ел шар-
шап жүр. Бірақ қит етсе ең аяғы құжатын ертерек тіркету үшін де 
пара дәмететін қоғамның өзі адамды пара беруге мәжбүрлеп отыр. Оған 
төменгі пайызбен несие ала алмай жүрген кәсіпкерлерді де, мемлекеттік 
сатып алу кезіндегі парақорлықты да, баласын мектепке немесе балабақ-
шаға орналастыра алмай жүрген ата-ананың да мәселесін қоса беруге 
болады. Яғни қоғамның кез келген саласынан жемқорлықты тауып алуға 

Сауалнаманы дайындаған Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

Марат АЗБАНБАЕВ, ардагер судья: Кәрібай ТАСШАБАЕВ, адвокат:

гізуіміз керек. Жоғарғы Соттың судьясы ғана емес, министр де, түрлі лауазымдағы 
шенеуніктер де сотталып жатыр. Сондықтан мәселенің түп тамырына терең 
үңіле түсу керек секілді. Біз айлап жалақы бермейтін кезеңнен де өттік қой. Бірақ 
сол кездері қоғамдағы жемқорлық мәселесі дәл қазіргідей өзекті болмаған. Демек 
бізге әлі де болса жемқорлықпен күрес тәсілін өзгерту керек. 

Істі болған судьялар жемқорлықпен ұсталарын білмеді емес, білді. Бірақ жаза-
дан қорықпады. Бәлкім жемқорлықтың дендеп кетуінің бір себебін содан іздеу керек 
шығар?!

СОТ САЛАСЫН ЖЕМҚОРЛЫҚТАН ҚАЛАЙ ТАЗАРТАМЫЗ?
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МҰНЫ АЙТПАСҚА БОЛА МА?

болады. «Еститін Үкімет», «Цифрлы Қазақстан» деп жатырмыз, бірақ мен цифрланудың нәти-
жесінде жолы кесілген жемқорлықты байқай алмадым. Демек пара алғысы келген адам жолын 
табады. Сондықтан біз жүйеден бұрын мамандармен жұмыс жасауымыз керек деп ойлаймын. 

Тағы бір мәселе, халықтың құқықтық сауатын арттыруға тырысуымыз керек. Осы мақсат-
та мемлекет тарапынан кешенді жұмыстар жүргізілсе. Халық көбінесе өзінің құқығын білме-
гендіктен, құқықтық сауатсыздықтан пара ұсынып, жемқорлықтың дендеуіне үлес қосып отыр. 
Халық сауатты болса, талай жерде жемқорлық орын алмас еді. 

(Соңы. Басы 1-бетте)

ОҚЫРМАН ХАТЫ

ҰЛЫТАУДАҒЫ ДАУ 
10 ЖЫЛҒА СОЗЫЛДЫ

«ПАРАҚОР БИГЕ 
ІСІҢ ТҮСПЕСІН...»

Олжас АБАЙҰЛЫ, ҚР Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының 
бірінші орынбасары: 

«Пара беруші мен арадағы 
делдалдарға да жаза күшейді»

«Заң газетіне» Қарағанды облы-
сының Ұлытау ауданындағы Ұлытау 
ауылының тұрғыны, 3-топ мүгедектігі 
бар Айнұр Баймухановадан хат келді.  
Онда оқырман 1981 жылы салынған, 
өзі тұрып жатқан 2 қабатты үйдің 
көп бөлігі тұруға жарамсыз боп қал-
са да, әкімдіктің әлі күнге дейін оны 
апатты деп танымай отырғанын, 
мұны еш жерге дәлелдей алмай жүр-
генін айтады. Сондай-ақ 2012 жылы 
мамырда аудандық әкімдіктен тұрғын 
үйге мұқтаж адамдардың тізіміне 
тіркелгені туралы, ал 1 жылдан  кейін 
өзін тұрғын үйге мұқтаж азаматтар 
кезегіне қоюдан бас тарту туралы хат 
алғанын жазады. Содан бері аудан, 
облыс көлеміндегі құзырлы атқарушы 
билік органдарынан көмек сұрап, хабар-
ласпаған жері қалмаған А.Баймуханова 
енді біздің басылымға ғана үміт артып 
отырғанын жеткізіпті.

Шынында да А.Омаровтың қолы қойылып 
Ұлытау ауданы әкімінің ресми бланкісіне 
шығарылған  2012 жылғы 11 мамырдағы №Б-96 
хатта «Тұрғын үй қатынастары туралы» заң-
ның 67-бап 1-тармағына сай тұрғын үй алуға 
мұқтаж адамдардың тізіміне тіркелдіңіз. Мем-
лекеттік тұрғын үй қорында бос тұрған тұрғын 
үй болған жағдайда немесе ауданда салынып 
жатқан тұрғын үйлердің құрылысы аяқталып, 
тиісті құжаттарын заңдастыру жұмыстары 
толығымен рәсімделгеннен кейін, ауданның 
тұрғын үй комиссиясы заң талабына сай шешім 
шығарады» деп жазылған. Ақ қағазға Ұлытау 
ауданы әкімі аппаратының мөрі басылып, аудан 
әкімінің міндетін атқарушы ретінде М.Оспанов-
тың қолы қойылған 2012 жылғы 23 шілдеде 
жолданған  №Б-183 хатта «сіздің барлық құ-
жаттарыңыз аудандық тұрғын үй коммунал-
дық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобильдер жолдары бөлімінде бар. Аудан 
орталығында салынып жатқан тұрғын үйлер 
пайдалануға беріле бастаған жағдайда, «Тұрғын 
үй қатынастары туралы» заңның 67-бабының 
2-тармағы бойын ша тұрғын үйлерге кезекке 
қою және мемлекеттік коммуналдық меншіктегі 
тұрғын үй қорынан тұрғын үй беру жөніндегі 
комиссияның шешімімен тұрғын үй кезегінде 
тұрған азаматтарға үйлер кезекке сай беріле 
бастайды» деп көрсетілген. Осымен бәрі оң 
шешілетін шығар деп жүргенде  2013 жылдың 
2-шілдесінде «Меншігіңізде Ұлытау ауданы, 
Асанов селосы, Асатов көшесі 41-6 пәтердің 
бар екендігі анықталғандықтан, «Тұрғын үй 
қатынас тары туралы» заңның 39 және 73-бап-
тарының талаптарына сай тұрғын үйге мұқтаж 
азаматтар кезегіне қоюдан бас тартылатынын 
хабарлаймыз. Себебі, меншігінде ҚР аумағында 
тұрғын үйі бар азаматтар кезекке қойылмай-
тындығы нақты көрсетілген. Осы берілген жа-

уаппен келіспеген жағдайда «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 
заңның 10,12 және 14 бабына сәйкес осы жауап-
ты қосып жоғары тұрған мемлекеттік органға 
шағымдануға құқылы екендігіңізді түсіндіре-
ді» деп аудан әкімдігінің ресми бланкісінде 
Х.Омаров тың қолы қойылған №Б-312 хат келеді. 
Сонымен, алдымен тізімге тіркелгендігін,  бір 
жылдан кейін тізімге қоюдан бас тартылатынын 
хабарлаған әкімдіктегі шенділердің ісін біз де 
түсіне алмадық. Ал 2017 жылдың 23 ақпанын-
дағы №05-14/450 хатында «Тұрғын үй-комму-
налдық шаруашылығын жаңғырту мен дамыту-
дың қазақстандық орталығы» АҚ-ның басқарма 
төрағасы міндетін атқарушы Д.Хамзин: «Сіздің 
хатыңызда келтірілген мәліметтерге сәйкес 
сізді халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз топтар 
қатарына жатқызу мүмкіндігі бар. «Тұрғын үй 
қатынастары туралы» заңның 67-бабы 1-тар-
мағы 2-тармақшасында коммуналдық тұрғын 
үй қорынан тұрғын үй беру немесе жеке тұрғын 
үй қорынан жалға алынған тұрғын үй, тұрғын 
үйге мұқтаж және есепте тұрған азаматтарға 
халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз топтарына 
жататын Қазақстан азаматтарының пайдала-
нуына беріледі. ... Жоғарыда баяндалғанның 
негізінде, Сіздің мәселеңізді мына жолдармен 
шешу мақсатында, яки:

1) Коммуналдық тұрғын үй қорынан ха-
лықтың әлеуметтік жағынан әлсіз тобына жа-
татындар ретінде тұрғын үй ұсыну; 2) егерде 
өзінің тұрып жатқан тұрғынжайы белгіленген 
санитарлық-эпидемиологиялық және техника-
лық талаптарға сай келмесе мемлекеттік тұрғын 
үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж деп тану үшін;

 3) жоғарыда аталған механизмдер бойынша 
қайтарымды қаржылар есебінен Сіздің үйіңізді 
күрделі жөндеуден өткізу үшін Сізге облыстық 
әкімдікке қайтадан өтініш беруіңіз керек» дегені 
де мәселеге тоқтау болмай тұр. 

Біз бұл мәселеден хабарыңыз бар ма деп 
сұрағанымызда қазіргі Ұлытау ауданы әкімінің 
міндетін атқарып жүрген  Бағдат Байжантаев: 
сіздерге шағымданып жүрген А.Баймуханова  
үйдің төбесінен су ағады, ремонт жасап бермедің-
дер дейді. Шамалы көмектескенбіз. Бірақ ол кісі 
маған басқа үй беріңдер дейді. 12 пәтерлі бұл үй 
апатты жағдайда емес. Онда бұл кісіден басқа 
да тұрғындар тұрып жатыр. Үйге толық тексеру 
жасаған кезде де  апатты емес деп бағаланған. 
Ал ол кісі болса онда менің пәтерімді апатты деп 
беріңдер дейді. Заңға салғанда атында үй тұрған 
адамға үй бере алмаймыз, – дегенді айтты. 

Бет қатталып жатқанда хабарласқан А.Бай-
муханова бұл үйде 3 отбасы ғана тұрып жатқа-
нын жеткізді. Әкімдік апатты деп танымаған 
үйдің суретін де жолдапты. Әкімнің жауабына 
қарап, мына үйді көзбен көрмеген-ау деп 
топшыладық. Біз бұл мәселені алдағы уақытта 
да өз бақылауымызда ұстаймыз. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ 
«Заң газеті»

Жаңа енгізілген 
заңға  сәйке с  ауыр 
және аса ауыр сыбай-
лас жемқорлық қыл-
мыстарды жасаған 
тұлғаларға қатысты 
шартты түрде мерзімі-
нен бұрын босатуды 
қолдануға тыйым са-
лынды. Бұл – қылмыс-
ты әлеуметтік осал 

азаматтар санатына жататын тұлғалар жасағанда 
және сотталғандар ынтымақтастық туралы про-
цестік келісімнің барлық шарттарын орындаған 
жағдайда қолданылмайды.

Заңда:
1. Ауыр және аса ауыр сыбайлас жемқорлық 

қылмыстар жасаған адамдарға қатысты шартты 
түрде мерзімінен бұрын босатуды қолдануға тыйым 
салынды;

2. Парақорлықтың ауыр құрамы үшін сотталған 
сыбайлас жемқорлар үшін қауіпсіздігі барынша 
төмен қылмыстық-атқару мекемелерінде  бірден 
жазасын өтеу мүмкіндігі алынып тасталды;

3. Мемлекеттік қызметшілер, Парламент депу-
таттары мен судьялар үшін Қазақстан Республика-
сынан тыс жерде орналасқан шетелдік банктерде 
шоттар  ашуға және иеленуге тыйым салынды;

4. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері 
мен судьяларына сыбайлас жемқорлық үшін жаза 
қатаңдатылды;

5. Пара берушілер мен делдалдардың парақор-
лықтағы жауапкершілігі күшейтілді.

Заң ҚР Қылмыстық кодексінің 361, 364, 365, 366, 
369 және 370-баптарына сәйкес бірқатар сыбайлас 
жемқорлық қылмыстарын жасағаны үшін оларға 
санкциялар мен құқықтық салдарларды  айтар-
лықтай күшейтті. Пара берушілер мен парақор-
лықтағы делдалдарға да қатысты жауапкершілік 
қатаңдатылды.

Барлық заңнамалық нормаларды қабылдау – 
жемқорлықпен күресті күшейтуге зор үлес қосып, 
оның деңгейін төмендетуге ықпал ететін болады

Абзал ҚҰСПАН, адвокат: 

«Заң ғылымдары бүгін  
абыройдан жұрдай»

Қазіргі қолданыс-
тағы Қылмыстық ко-
декс 2014 жылы қабыл-
данып, 2015 жылдан 
бастап күшіне енді. 
Осы және Қылмыстық 
процестік кодекстің 
жобасы шыққан сәт-
тен бастап, біраз ма-
мандар оның ішінде 
өзіміз де бармыз, бұл  

кодекстерді сол күйінде қабылдауға болмайтынын, 
оларды қайта қарастырып, жекелеген бөлімдерін 
тұтастай өзгерту туралы дабыл қаққанбыз. Оны 
ешкім құлағына ілген жоқ, заң актілерінің авторы 
Бас Прокуратура, Парламент бар, ешбір орган  
ешқандай реакция танытпады. Артынан осы кодекс-
тер шығар-шықпастан дүркін-дүркін өзгерістерге 
ұшырады. Атап айтқанда, Қылмыстық кодекске осы 
кезге дейін 54 мәрте өзгерістер мен толықтырулар 
енгізуге мәжбүр болды. Яғни 5 жылды 54 айға 
бөлетін болсақ, кодексіміз әр ай, ай жарым сайын 
өзгертіліп отырған екен. Енді сол өзгертулер мен 
толықтырулардан кодекс сапасы жақсарып жатыр 

деп ойласаңыз, онда қатты қателесесіз. Көп уақыт 
өтер-өтпестен, сол өзгертулер мен толықтырулар-
дың өзін өзгертулер мен толықтырулар күтіп тұр. 

Қарапайым мысал, Қылмыстық кодекске соңғы 
19.12.2020 жылы енгізілген 54-ші толықтыру сы-
байлас жемқорлық қылмыстарына қарсы бағыт-
талған, оның ішінде негізгісі – жемқорлықпен 
сотталғандарды мерзімінен бұрын босатуға  тыйым 
салу. Енді осы енгізілген заңның ақылға қоным-
дылығы, жалпы заң ғылымына сәйкестігіне тоқта-
лайық. Жалпы, заң ғылымы бұл күндері абыройдан 
жұрдай, ешкім оны керек те қылмайды, қай орган 
қандай өзгеріс енгізгісі келеді, оп-оңай енгізе са-
лады, кейін қателесіппіз деп, қайтадан күшін бұза 
салады. Оның түп нәтижесі – құқықтық нигилизмге 
апарып соғатынын ешкім қаперіне де алмайды. 

Енді негізгі тақырыпқа көшетін болсақ, әуе лі 
мынаны түсініп алуымыз керек. Бас бостандығынан 
айырудың басты мақсаты – адамға қауіп төндіретін 
қылмыскерлерді қоғамнан оқшаулау. Қауіп төн-
діреді деп кісі өлтірген, қарақшылық жасаған, 
әйел зорлаған, яғни күш қолданумен, зорлық-зом-
былықпен ұштасқан қылмыстарды айтатынымыз 
белгілі. Ол адамдар бостандықта қалса сол қылмы-
старын қайталауы мүмкін, яғни адамдардың өмірі-
не, денсаулығына қауіп төндіруі, дүние-мүлкіне 
қайта көз алартуы әбден мүмкін. Сыбайлас жемқор-
лық сипатындағы қылмыстарда белгілі бір дәреже-
де қоғамға зиянды, әрине, бірақ жоғарыда көрсетіл-
ген белгілермен тікелей қауіп төнбейді. Оның үстіне 
барлық жағдайда шенеунік қызметінен қуылатынын 
ескерсек, қылмыстың қайталануы орын алмайды.  
Енді ең қызығы. Жаңа өзгеріс бойын ша, сол кісі 
өлтірген, қарақшылық жасаған, әйел зорлаған қыл-
мыскерлер, тіпті белгілі бір жағдайда, террористер 
де мерзімінен бұрын босап шыға алады да, сыбай-
лас жемқорлықпен сотталғандар шыға алмайды 
екен. Осы жерде логика қайда? Сыбайлас жемқор 
дегенде, бәріміздің көз алдымызға тек жүндібілек 
министр, әкім, басқарма басшылары келері анық, 
алайда бұлардың қатарына сапасыз құрылыс-жөн-
деу жұмыстарын бармақ-басты көз қыстымен 
қабылдап алатындар, парамен жұмысқа алатын 
мектеп директорлары, анықтаманы заңсыз берді 
деп істі болатын ауылдық округ әкімінің маманы 
сияқты мыңдаған мемқызметшілер кіретінін ескере 
бермейміз. Құқық қорғау органдарында, прокура-
турада көрсеткіш деген пәле бар екенін, яғни қай 
облыс қанша жемқорлық қылмысын ашудан өзара 
«жарыс» өтетінін, қоғам шуламауы үшін арасында 
бір-екі ірі шенеу нікті ұстаған болып, негізгі көр-
сеткіш еліміздегі мыңдаған жас маман, мемқыз-
метшілер «есебінен» жасалатынын, олардың дені 
өзіміздің қаракөз бауырларымыз екенін дәлелдеп 
жатқым келмейді, бәрі дерлік тәжірибеде күнделікті 
көріп, кездесіп жүрген жағдайлар. 

Жемқорды тек түрме түзейді деген 
қазіргі ұран – ол еш ғылымдық, тәжіри-
белік негізі жоқ пафос қана. Ешбір 
шенеунік, жалпы, кез келген қылмыс-
кер қылмысқа баратын кезде өзін 
ұсталып қаламын-ау, сотталамын-ау 
деп ойламайды. Егер ол ұсталатынын 
анық білсе, онда ондай тірлікке сөзсіз 
бармаған болар еді.   Ал, жағдайы жақ-
сы шенеунік, түрмеде де өз «жағдайын» 
жасап алады, кім айтты сізге түрмеде 
жемқорлық жоқ деп? Есесіне, ол өзінің 
жылдар бойы арам жолмен жинаған 
бүкіл дүние-мүлкін сақтап қалады, ол 
дүниесінің қызығын түрмеде жатып 
өзі де, туысының арқасында заңсыз 
байып алған туғандары да көре береді.  
Сондықтан, жемқорды түрмемен емес, 
дүниемен жазаламай нәтиже болмайды. 
Ол үшін тек оның жеке басына емес, 
тума-туыс, ағайындарының атына тір-
кеген дүние-мүлкін де тәркілеу шарт. 

Гүлжанат СЕМБАЕВА   

Суретте А.Баймуханова тұрып жатқан үй.
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БІР ТІЛДЕ СӨЙЛЕМЕГЕН ХАЛЫҚ БІРІГЕ АЛМАЙДЫ
Мемлекеттік тіл – халықты біріктіретін, ортақ істерге 

жұмылдыратын, елге деген перзенттік ықыласты 
қалыптастыратын бірден-бір құрал. Бір тілде сөйлемеген 
халық біріге де алмайды, өздерін бір шаңырақтың мүшесімін 
деп те сезіне алмайды. Тарихтан белгілі, қандай ел болмасын 
бостандық алғаннан соң ең бірінші мемлекеттік тілінің мәсе-
лесін шешеді. Қазіргі әлемдік бәсеке жағдайында күшті ұлттар 
ғана өз мүддесі үшін күресе алады. Күшті ұлт болу үшін күшті 
мәдениет жасау керек, сонда ғана әлемдік өркениет кеңістігінен 
өзіне тиесілі орынды ала алады.

Республикамызда мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңей-
ту – бүгінгі таңдағы өзекті мәселе. Мемлекеттік тілді білу – кәсіби 
талап. Елбасы Н.Назарбаев: «Қоғамға біздің тіл саясатымыздың 
мәнін тереңірек және дәлірек түсіндіру керек. Қазақстандағы 
жастар мынаны білуі тиіс: мемлекеттік тілді білмейінше, мемле-
кеттік органдарда, қызмет көрсету саласында, құқық қорғау орган-
дарында немесе сот саласында жұмыс істеуге мүмкін болмайды. 
Мемлекеттік тілде қойылған сұрақтарға сол тілде жауап беруге 
тура келеді. Уақыт бар, мүмкіндік бар, мемлекеттің қолдауы бар 
– өз функцияларыңды қажетті деңгейде жүзеге асыру үшін тілді 
үйрену керек. Бұл әбден қалыпты және өркениетті шарт деген 
болатын.

«Ана тілін білмейтін адам мәдениетті адам санатына қосыл-
майды», – деп М.Әуезов айтқан екен. Тіл – аса қадірлеп ұстайтын 
байлығымыз. Оны білмеу – өзімізге сын.

Тәуелсіздік алған жылдары мемлекеттік тілде қаралатын сот 
істерінің үлесі  тым аз болатын. Алайда сот жүйесінде тынбастан 

жүргізіліп келе жатқан  арнайы шаралар, насихат жұмыстары бұл 
олқылықтың орнын толтырып келе жатыр. Басты назар мемлекет-
тік тілдегі  құжат айналымының  көлемін арттыруға бағытталып 
отыр. Өкінішке орай, үнемі жасалып отырған анализге қарағанда 
сотқа келіп түсетін құжаттар республика бойынша алсақ та, біздің 
облыс және ауданымыз бойынша да көбінесе орыс тілінде түсіп 
жатады, мемлекеттік тілде келіп түсетін талап арыздар және басқа 
құжаттардың пайыздық мөлшері әлі де болса төмен болып тұр. Сол 
себепті сот істерін қарауды мемлекеттік тілге көшіру мәселесі күн 
тәртібінен түспей бүгінге дейін өзекті мәселе болып келе жатыр.

Өз жұмысын оңайлату үшін арызды өзіне ыңғайлы, хаттама 
толтыруға жеңіл тілде жазу, сот ісін қарау кезінде қиындыққа, тіпті 
азаматтардың құқығын бұзуға әкеліп соғып жатады. Өз жұмысын 
оңайлату үшін өзгенің өмірін қиындату қаншалықты жауапты 
екенін құзырлы орын қызметкерлерімен өткізілген  жиындарда 
үнемі айтуға күш салып келе жатырмыз. 

Сол себепті қазақ тілі рухани негізіміз, мемлекеттің тұғыры, 
төлқұжаты дей отырып әрбір сотқа жүгінуші азаматтар, мекеме 
басшылары  сотта қаралатын мемлекеттік тілдегі істердің көр-
сеткішіне өз үлесін қосса мемлекеттік тілге деген қамқорлықтың 
үлкен қарқынмен жасалып жатқанын көруге болар еді. Сол  сияқты 
сотқа дейінгі тергеп-тексеру істері мемлекеттік тілде жүріп, қазақ 
тілінде сөйлесе істерді сот мәжілісінде мемлекеттік тілде қарап 
шешім қабылдауға толық мүмкіндік туады.   

А. БАЛМҰХАНОВ,
Хромтау аудандық сотының төрағасы

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

Бұл, өз кезегінде өзара құқықтық көмек көрсетуді және атап 
айт қанда ұстап беруге (экстрадициялауға) байланысты ұлттық 
заңнаманы жетілдіруді талап етеді. Біздің ойымызша, ҚР ҚПК 
қылмыстық сот өндірісін реттейтін негізгі құқықтық акт болып 
табылатынын есепке алатын болсақ, онда оның нормаларында 
жоғарыда көрсетілгендей дәлсіздіктер орын алмауы тиіс. Осыған 
орай, ҚР ҚПК-нің 587-бабының бірінші бөлігіндегі «қылмыстық 
қудалау органының лауазымды адамы» деген сөзінен кейін келе-
сідей құрамда: «айып талушыларды іздестіру туралы Қазақстан 
Республикасындағы Интерполдың Ұлттық Орталық Бюросының 
сұрау салуы негізінде» деген толықтырулар енгізуді орынды деп 
санаймыз.

Осы баптың мағынасы бойынша қылмыстық қудалау органдары 
алдымен тұлғаны ұстауды жүзеге асырады, кейіннен ғана жеке ба-
сын, азаматтығын анықтай бастайды және «іздес тірудің бастамашы-
сынан жасалған әрекеттің мән-жайлары туралы ақпаратты талап 
етеді». Жеке басы анықталмаған тұлғалар ұсталмайды.

Құқықтық әдебиетте қылмыстық процесс ұғымының көптеген 
анықтамалары бар (10-ға жуық). Қылмыстық процесс (қылмыстық 
сот ісін жүргізу) – анықтау органының, тергеушінің, прокурордың 
және соттың қылмыстық істі қозғау, тергеу және шешу жөніндегі қы-
зметі; тиісті органдардың қызметі және олардың құқықтық қатына-
стары; құқық нормаларымен регламенттелген қылмыстық істі қозғау, 
тергеу және шешу тәртібі; қылмыстық істі қозғаудың, тергеудің және 
шешудің тиісті құқықтық рәсімі және т. б.

Табиғатқа, қылмыстық процестің мәні мен мазмұнына әртүрлі 
көзқарасты зерделеу кезінде студенттер қазіргі заманғы заңнама 
сотқа қылмыстық істерді қозғауға, яғни айыптау (қылмыстық қуда-
лау) тарапының функцияларын өзіне алуға тыйым салынғанын еске-
ру қажет. Осыған байланысты қылмыстық процесс ұғымының кейбір 
анықтамаларын түзету керек. Қылмыстық процесс – қылмыстық іс 
жүргізу заңымен реттелген құқықтық қатынастар. Жалпы алғанда, 
қылмыстық процесс кінәлілерді әділ жазалау және кінәсіз адамдарды 
оңалту міндеттерін шешуге бағытталған.

Бұл міндеттерді шешу әдісі қылмыстық іс жүргізу нысаны, яғни 
қылмыстық іс жүргізу заңнамасында көзделген рәсімдердің жиын-
тығы болып табылады. Осыған байланысты қылмыстық процесс 
– тиісті заңдық нысан (тиісті құқықтық рәсім), оның шеңберінде 
қылмыс құрамы белгілері бар әрекет жасағаны үшін қылмыстық 
жауаптылықтың басталуы үшін нақты және заңды негіздердің болуы 
немесе болмауы белгіленеді деп айтуға болады. Процессуалистердің 
басым бөлігі қылмыстық процесте құқықтық реттеудің императивті 
әдісі, яғни билік пен бағыну әдісі негізгі  деп санайды. Бұл жағдайда 
билік қылмыстық сот ісін жүргізуді жүзеге асыратын мемлекеттік 
органдар мен лауазымды адамдарға тиесілі. Қылмыстық процестің 
өзге де  қатысушыларының қызметі бағынышты сипатқа ие. Бұл әдіс 
қылмыстық сот ісін жүргізуде құқықтың өзге іс жүргізу салаларына 
қарағанда қарапайым орын алатын диспозитивті әдіске қарама-қар-
сы.

И.ДОСЕТОВ,
Маңғыстау облысының қылмыстық істер 

жөніндегі мамандандырылған ауданаралық 
сотының төрағасы
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БИЛІК АЙТУ ОҢАЙ, БІЛІП АЙТУ ҚИЫН
«Билік айту оңай, біліп айту қиын» демекші, судьяның жоғары 

кәсіби біліктілігі мен мінсіз тұлғасы, оның биліктің шоқпарын оңды-
солды сермемейтініне кепіл болуы тиіс.

Судьялыққа кандидаттарды іріктеудің күшейтілген жаңа үлгісі 
көзделген мақсатқа қол жеткізуге мүмкіндік берді.

Қазақстан Республикасы судьяларының VIII съезінде ҚР 
Президенті Қ. Тоқаев судья лауазымына үміткерлерге қойылатын 
талаптардың күшейгенін, іріктеудің заманауи құралдарының 
енгізілгенін және бұл кәсіби судьялар корпусын қалыптастыруда 
тиімді жүзеге асырылған тәжірибе екендігін атап өткен еді.

Бұл ретте, судьялық лауазымға кандидат мәртебесін иелену 
үшін  үміткер келесі сатылардан тұратын күрделі сынақтан 
сүрінбей өтуі қажет.

Біріншіден, судьялық қызметке қажетті, сонымен қатар, осы 
қызметті жүзеге асыруға кедергі келтіретін, тұлғаның жекелеген-
психологиялық ерекшеліктерін анықтау мақсатында психологиялық 
тест тапсырады.

Екіншіден, құқықтық тақырыпта эссе жазып, құқықтық 

сауаттылық, тиісті заңнамаға сілтеме жасай білу, тақырыпқа 
сәйкес өзекті мәселелерді анықтау және талдау қабілетін, 
сыни тұрғыдан ойлау, өз пікірін дәлелдеу және растау, негізді 
қорытынды жасау, мәселені шешу және оны іске асыру жолдарын 
анықтау, мемлекеттің стратегиялық және бағдарламалық 
құжаттарын білу, грамматикалық, лексикалық сауаттылық 
деңгейін көрсетуі тиіс.

Одан кейін, 11 құқық саласын қамтитын 100 сұрақтан тұратын 
компьютерлік тест тапсырып, үміткердің заңнаманы білу деңгейі 
бағаланады. Теориялық  білімін тәжірибеде қолдана алу қабілетін 
тексеру барысында, үміткер әр түрлі құқық саласына қатысты сот 
тәжірибесінен алынған нақты мысалдар бойынша 3 кейстік сұраққа 
жауап беруі тиіс. Үміткердің жауабының негізділігі және толықтығы 
бағаланады.

Осы сатылардан сәтті өткен үміткер судьялыққа кандидат 
мәртебесін иеленеді. Судьялыққа кандидаттар дың кемшіліктері 
мен артықшылықтарын тиімді анықтауға мүмкіндік беретін 
судьяларды конкурстық таңдаудың жаңа жүйесіне сәйкес, кандидат 
цифрландыру және бағалау критерилері бойынша жекелей 
бағаланады. Конкурстың осы сатысынан өткеннен кейін базалық 

коммуникативті және кәсіби дағдыларын анықтау мақсатында 
кандидат  сұхбаттасуға шақырылады.

Жоғары Сот Кеңесі мүшелері мен Жоғарғы Сот судьяларының 
қатысуымен ауызша сұхбаттасудан сәтті өткен кандидат 
конкурстың қорытынды сатысында қаралуға ұсынылады. Осындай 
маңыздылығы мен жауапкершілігі жоғары, жауапты қызметке 
бірнеше сатылы күрделі сынақтан сүрінбей өткен, лайықты 
тұлғаның іріктелетіні сөзсіз. Қазіргі таңда күшейтілген талаптарға 
сай, судьялар корпусын толықтырған адал, әрі әділ қазылар сот 
жүйесінде мінсіз қызметін жалғастыруда.

Қазақстан Республикасының сот жүйесінде әрқашан «Көненің 
көзіндей, асылдың сынығындай» кәсіби білікті, тәжірибелі судьялар 
қауымы абыроймен тер төгіп келе жатқаны даусыз.

Еліміздің заман талабына сай жедел дамуымен қатар қадам 
басқан сот жүйесі аға буын өкілдерінің салған сара жолын 
жалғастыратын, заманауи талаптармен пысықталған, жан-жақты 
дайындалған, кадрлардың қатарын толықтыруды көздеуде.  

Гүлнұр ТОҚТАРОВА, 
Шығыс Қазақстан облысы бойынша Соттар әкімшісінің

талдау және жоспарлау бөлімінің бас маманы

МІНБЕР

ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕ ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚ КҮРДЕЛЕН-
ДІ. БҰЛ ОНЫҢ ТРАНСҰЛТТЫҚ СИПАТЫНЫҢ 

КҮШЕЮІНЕ БАЙЛАНЫС ТЫ. ӘР ТҮРЛІ ЕЛДЕРДІҢ 
ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫСТЫЛЫҒЫ ТЫҒЫЗ БІРЛЕСУ-
ДЕ; БІР ЕЛДЕ ҚЫЛМЫС ЖАСАҒАН ҚЫЛМЫС КЕРЛЕР, 
БАСҚА ЕЛДЕ ЖАСЫРЫНЫП, КӨБІНЕСЕ ОРНАЛАСҚАН 
ЖЕРЛЕРІН АУЫСТЫРЫП, БАСҚА МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ 
ҚЫЛМЫС ТЫҚ ҰЙЫМДАРЫ ТАРАПЫНАН ҚОЛДАУ МЕН 
КӨМЕК АЛУДА. СОНДЫҚТАН, ҚЫЛМЫСҚА ҚАРСЫ 
КҮРЕСТЕ МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ ТУ-
РАЛЫ МӘСЕЛЕСІ ӨЗЕКТІ. 

МӘСЕЛЕ

МЕМЛЕКЕТТІК  ҚЫЗМЕТКЕРГЕ 
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ КЕРЕК ЕМЕС ПЕ?

Мемлекеттік қызметкердің 
мемлекеттік тілді білмеуін 

ұят санамайтын ел болса, Қазақстан 
солардың көшін бастап тұрғандай. 
Бұндай тұжырымды мемлекеттік 
қыз меткерді қызметке алу заң-
дылықтарына қатысты ереже шарт-
тардағы кереғарлықтар нақтылай 
түседі. 

Мәселен, «Мемлекеттік қызмет туралы» 
заңның 1-бабында Қазақстан Республика-
сының мемлекеттік қызметіне – «мемле-
кеттік қызметшілердің мемлекеттік орган-
дарда мемлекеттік биліктің міндеттері мен 
функцияларын іске асыруға бағытталған 
лауазымдық өкілеттіктерді атқару жөнін-
дегі қызметі» деген анықтама берілген. 
«Мемлекеттік қызметке кіру» деп аталатын 
3-тарауда саяси қызметке кіру (14-бап), 
әкімшілік қызметке кіру (15-бап),  мемле-
кеттік қызметке кіру шарттары (16-бап), 
біліктілік талаптары (17-бап),  мемлекет-
тік қызметке кіру кезінде қабылданатын 
шектеулер (18-бап) мен мемлекеттік қыз-
метшілердің ант қабылдауында (21-бап) 
мемлекеттік тіл туралы бір ауыз сөз жоқ. 
Сондай-ақ «Мемлекеттік қызметті өтке-
ру» (6-тарау) мен «Мемлекеттік қызмет-
шілердің қызметтік әдебінде» (8-тарау) 
де мемлекет құраушы негізгі ұлттың тілі 
ескерусіз қалған.   

Осындайда Мемлекет басшысының 
2021 жылдың басында жарияланған «Тә-
уелсіздік бәрінен қымбат» деген мақаласы 
ойға оралады. Онда Президент: «Еліміздің 
басты нышандарының бірі – мемлекеттік 
тіл. Бүгінде мемлекеттік тілді білетін қа-
зақтың да, өзге этнос өкілдерінің де үлесі 
едәуір артты. Қазақ тілін, шын мәнінде, 
бүкіл халқымыз ды біріктіруші факторға 
айналдырудың барлық құқықтық тәсілдері 
және кепілдіктері қалыптасты. Мәселе – 
ниетте. Ниеттің дұрыс болуы қазақ тілін 
меңгергісі келетін адамдарға да, осы мақ-
сатқа жетуге жағдай жасайтын Үкіметке 
де байланысты. Мемлекеттік тілді білу – 
Қазақстанның әрбір азаматының парызы. 
Міндеті деп те айтуға болады» деген еді. 
Алайда, жоғарыдағы заңның кереғарлықта-
ры Мемлекет басшысының берген тапсы-

Сіз не дейсіз?
Қазыбек ИСА, ҚР Парламент Мәжілісінің депутаты:
– Мемлекеттік тіл деген сөздің өзі басқа тілдерден үстем дегенді білдіреді. Бұл бүкіл әлем 

бойынша солай. Мемлекеттік қызметкерлер мемлекеттік тілде сөйлемейтін әлемдегі жалғыз 
ел – Қазақстан. Мемлекеттік тілді мемлекеттік қызметкерлер ғана емес, бүкіл азаматтар-
дың білуі міндетті. Бізде мемлекеттік қызметкерлердің өзі білмейді. Бұл ешқандай ұғымға 
сыймайтын нәрсе. Бұрынғы Кеңес Одағының құрамында болған бізден басқа елдердің бәрінде 
«Мемлекеттік тіл туралы» заң бар. Бізде «Тілдер туралы» заң 1989 жылы шыққан. Ол кезде 
Қазақстан Республикасы деген мемлекет жоқ еді. Сол кездегі заңды 1997 жылы косметикалық 
өңдеуден өткізіп, сол күйі қалдырды. Ал 1989 жыл қазақтың үлесі 39 пайыз, орыстың үлесі 38 
пайыз болатын. Сондықтан да ол кезде орыс тілі мемлекеттік тілмен қатар қолданылады не-
месе ұлтаралық қатынас тілі деп қабылданды. Қазір қазақтың үлесі 78 пайызға жетті. Біздің 
Конституциямызда да, ешқандай заңымызда да мемлекеттік тілді міндеттеу туралы талап 
жоқ. Кеше Парламентте мемлекеттік тіл туралы депутаттық сауал жолдағанда ескі заң 
демографиялық және демократиялық тұрғыдан өзінің күшін жойды деп айттым. 2019 жылы 6 
қыркүйекте Ұлттық кеңестің бірінші отырысында да «Мемлекеттік тіл туралы» заң керек деп 
Президент Қ.Тоқаевтың алдында мәселе көтердім. Былтыр тамызда Мәдениет және спорт 
министрлігі мемлекеттік тіл туралы заңның тұжырымдамасын жасап үкіметке жіберді. Мен 
кешегі депутаттық сауалымда ол неге қозғаусыз жатыр деп сұрадым. 

Мемлекеттік тілді міндеттеу мемлекет мүддесі. Адамдар қажеттілік болғанда ғана үй-
ренеді. Млрд-таған шығын шығарып жатыр. 15-20 жыл бұрын «Көкпар» деген бағдарламада 
бір депутатпен пікірталаста «қанша млрд теңге бөлсеңіздер де, қажеттілік болмаса ешкім 
мемлекеттік тілді үйренбейді» дегенмін. Мемлекеттік қызметкерлер бізде көп болса 100 мың-
ның ар жағы, бер жағында. Бұл 19 млн халықтың 0,5 пайызы ғана. Сонда жарты пайыз адам 
мемлекеттік тілді білетін 85 пайыз халыққа заңсыз үстемдік етіп келеді. Көлікті жүргізгенде 
жүргізуші куәлігін, дәрігерден операция жасау үшін дипломын талап етеді ғой. Мемлекеттік 
қызметкерден мемлекеттік тілді солай талап ету керек. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»  

ЗАҢНАМАҒА 
НАҚТЫЛЫҚ ТӘН

рмаларының заңмен міндеттелмейтінін, 
заңмен міндеттелмегеннен кейін жүзеге 
аспайтынын көрсетеді. 

Ұлтаралық қатынас тілінің 
деңгейін түсіру кімге керек?
ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 

2019 жылғы Жолдауында: «Қазақ тілінің 
мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, 
ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі 
келді деп есептеймін. Бірақ мұндай дәре-
жеге жету үшін бәріміз даңғаза жасамай, 
жұмыла жұмыс жүргізуіміз керек» деді. Ал 
былтырғы Жолдауында мемлекеттік аппа-
рат және квази-мемлекеттік сектор қызмет-
керлерін 2020 жылы 10 пайызға, 2021 жылы 
15 пайызға азайту арқылы шенеуніктердің 
санын қысқарту мәселесі шешілетінін 

айтты. Үнемделген қаражаттың есебінен 
қалған қызметкерлердің жалақысы көбей-
етінін және 2021 жылғы 1 шілдеден бастап 
балдық-факторлық жүйе енгізілетінін, бұл 
мемлекеттік қызметшілердің құлшынысын 
арттырып, жауапкершілігін нығайта түседі 
деген сенімін білдірді. Ал мемлекеттік 
қызметкерлерді қысқарту мен олардың 
қызметін балдық-факторлық жүйе арқылы 
бағалауда мемлекеттік тілді білуі қанша-
лықты ескерілетінін ешкім білмейді.  Егер 
мемлекеттік тілді еліміздің басты нышанда-
рының біріне айналдыру сөз жүзінде ғана 
қалып қоймай, іс жүзінде жүзеге асатын 
болса бұл қазақ және орыстілді болып екі-
ге бөлінген Қазақстан халқының бірлігін 
нығайтып, мемлекеттік саясаттың нәтижелі 
болуына тың серпін береріне ешкім күмән-
данбайды. 
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Әсіресе, сот процесінің ұйымдасты-
рылуы, қауіпсіздіктің сақталуы бірден 
көзге түскен еді. Ал шулы істі тараз-
ылаған судьяның білімі, сөз саптауы, 
өзін ұстауы тіпті ерекше. Залға сыймай 
отырған сонша халықты ұйыта білуі, 
талабына бағындыра алуы терең тәжіри-
бесінен хабар беретіндей. Оның үстіне, 
елді тыңдата білген судьяның өзі де әр 
дерекке зерделей қарап, әр адамнан зей-
інін аямаған. Ойын шашыратып, сасқа-
лақтаған жандардың өзін қақпайлап 
әкеп, қажет арнаға түсіріп отырғанының 
өзі шеберлік. Соның ішінде бұрынғы 
басшыларының алдында куәгерлік ету-
ден тайсақтаған азаматтарға судьяның 
қолдауы аса қажет болатын. Мұндай 
сәттерді де Мыятбеков мүлт жібермейді. 

Іс бітті, пікір қалды. Шенділерге 
үкім шығарған судьяны әркім өзінше 
суреттеп жатты. Бірі «Нағыз судья» деді, 
екіншісі «Өз ісінің шебері екен» десті. 
Ал маған судьяның дәлдігі ұнады. Әр 
сөзді жүрегінен өткізіп, сараптап отыра-
тын қасиеті тәнті етті. Тәжірибелі судья 
осындай болса керек. Шулы іске төрелік 
еткен Тұрысбек Мыятбековтің осы ау-
дандық соттың төрағасы екенін білгенде 
құрметім бұрынғыдан да арта түсті. 
Бір белгілісі, сөзден, халықтың пікірі-
нен қорыққан төрағалар резонансты 
істерді қараудан тайсақтайды. Мыятбе-
ковтің мына әрекетінің өзі қиындықтан 
қашпайтынын, ұжымына үлгі екенін 
айғақтаса керек.

Ақтау үкімін шығару – 
ардың ісі

Одан кейін де талай іске қатыстық, 
талай төрағаның қабілет-қарымына та-
разы болдық. Көпшілігі өз ісіне мығым 
болғанмен, пікір айтуға, өз пайымын 
жеткізуге шорқақ. Әсіресе, «солақай» 
сауалдарға жауап бергісі келмейді. 
Был тырғы жылы осындай бір сауалды 
бі раз судьяға жолдадым. Білгім келгені 
– Жоғарғы Сотта жиілеп кеткен ақтау 
үкім деріне қатысты. Ең жоғары сатыға 
жеткенде ақтау үкімінің шығуы төменгі 
саты судьяларының біліксіздігін, әлсізді-
гін көрсетпей ме? Сонда іркілмей жауап 
берген азғантай судьяның бірі – осы 
Тұрысбек Ерболғанұлы болатын. «Ақтау 
үкімін тек өзіне сенетін судьялар ғана 
шығарады. Оған бекіну өте қиын, себебі 
«айыптау тарабы» деп аталатын алып 
«машинаға» тиімді емес шешім қабыл-
дау үшін судьяның өз ісіне деген сенімі 
зор болуы керек. Аталған мемлекеттік 
органдар ақтау үкімін шығаруға кедергі 
жасап немесе шығарылған үкімді бұзуға 
барынша тырысады. Кей кезде ақтау 
үкімін шығарған судьяға күйе жағып 
жатады. Жас судьялардың көзі көріп тұр-
са да азаматтарды ақтаудан  қорқатыны 
сондықтан. Бұл оңай дүние емес» деген 
еді Мыятбеков. 

Тұрысбек Ерболғанұлының айтқанын 
сол тұста өзгертпестен газет оқыр манына 
ұсындық. Пікір айтушылар, лебізін біл-
дірушілер аз болмады. «Заң газетіне» үн 
қатқан оқырманның бірі – сот ардагері 
Құралай Салимова болатын. «Айна-
лайындар, кейіпкерді дұрыс тапқан 
екенсіңдер! Тұрысбек Ерболғанұлымен 
мен сот саласына алғаш келген кезінен 
таныспын. Ол жұмысын сот орындау-
шылықтан бастады. Одан кейін аға 
сот орындаушысы болды. Осы ортада 
жүріп соттың ішкі жұмысымен жете 
танысты. Табандылығымен, тындырым-
дылығымен көзге түсті. Айналасына 
деген жанашырлығында, ілтипатында 
мін жоқ. Көп балалы отбасынан шыққан-
дықтан болар Тұрысбектің тәрбиесі, 
көпшілдігі бірден көзге көрініп тұра-
тын еді. Жақсылықты әуелі жақыныңа 

«АЛМАС ҚЫЛЫШ 
ЖАТПАЙДЫ ҚЫН ТҮБІНДЕ»

жаса демей ме! Оның ата-анасын қалай 
сыйлайтынын, бауырларын қалай қадір-
лейтінін бәріміз көріп, сүйсінетінбіз. 
Анасын қолына алып, қартайғанша аялап 
бақты. Анасына деген махаббатында шек 
жоқ болатын. Сол кісіні риза қылсам, 
сол кісіге қуаныш сыйласам дейтін. 
Мұндай жарасымды жақындықты көр-
ген сайын бала болса, бауыр болса осы 
Тұрысбектей болсын деп армандайтын 
едік. «Баталы ер арымас» деген ғой. 
Көпшіліктің ықылас, батасын алғаннан 
шығар, әріптесіміз өсіп, биіктен көрініп 
жатыр. Әрқашан тілекшіміз» деп еді ар-
дагер судья шын көңілмен. 

Жақсыда 
жаттық жоқ

Зейнетке шықса да сот саласының 
ертеңіне алаңдап жүретін аға-апала-
рымыздың бары қандай ғанибет. Соны 
айтқанымызда Құралай Молдабайқызы: 
«Жақсының жақсылығын айту парыз. 
Шыны керек, ардагерлердің жағдайын 
біліп, халін сұрап тұратын басшы аз. 
Тұрысбек ол жағынан елгезек. Мейрам 
сайын хабарласып, жақсы тілегін айт-
қанда жүрегің жылып қалады. Бірде 
сөз арасында зейнетке шыққан әріп-
тесіміздің жағдайы төмен екенін, қина-
лып жүргенін айттым. Көп уақыт өткен 
жоқ, әлгі әріптесім маған хабарласып, 
Тұрысбек қол ұшын бергенін айтты. 
Арнайы келіп жағдайымды білді деп қу-
анып тұр. Дауысының дірілінен шексіз 
риза екенін бірден байқадым. Көрсетпей, 
байқатпай жақсылық жасау деген осы 
ғой» деді ағынан жарылып.

Мыятбеков туралы сұрасаң аға буын 
өкілдері де іркілместен жылы пікірін 
жайып салады. Сондай жақсы ағаның 
бірі – Әділ Құрықбаев. Талай жыл 

маты деп ұялмай көрсететін жігіт осы 
Тұрысбектей-ақ болар. Өйткені, аудан-
дық, қалалық соттың судьясы ретінде 
тәжірибе жинаған әріптесім кейіннен 
Алматы облысындағы Талғар аудандық 
сотына, Алматы қаласындағы Бостан-
дық, Жетісу аудандық №2 сотына төраға 
болып тағайындалып, ұжымды бастай 
алатынын, топқа жетекші бола алаты-
нын дәлелдеді. Кәсіби шеберлігін мой-
ындатқан маманның спорт алаңындағы 
жетістіктерінің өзі бір төбе. Бізде респу-
блика судьяларының басын біріктіретін 
спорт спартакиадасының өтетінінен 
хабарыңыз бар шығар. Осы додаларда 
Тұрысбек Алматы облысы мен Алматы 
қаласының волейбол командаларының 
сапында сұрапыл өнер көрсетті. Әр істі 
жанын салып істейтін Тұрысбек спорт 
сайыстарында да жасындай жарқылда-
ды. Командамен жұмыс істей білгенінің 
арқасында ол бастаған топтың жеңісті 
қолдан берген кезі жоқ. Көшбасшылық 
оның бойында бар» – дейді Әділ Жам-
басбайұлы.

Расында да, Алматы қалалық соты-
ның әкімшісі болып жүргенде Тұрысбек 
Мыятбеков талай игілікті істерге бас-
тамашылық етті. Осында басшылық 
еткен аз уақыттың ішінде қалалық сот-
тың 26 судьясына пәтер беріліп, сот 
төрағаларының бәрі қызметтік көлікпен 
қамтылған. Судьялардың отыратын бөл-
мелері талап қа сай жасалып, қауіпсіздік 
мәселесі толық шешімін тапқан еді. 

Ал енді кейіпкеріміздің спортқа, 
соның ішінде волейболға деген қы-
зығушылығы тіпті ерен. Өзі де алаңда та-
маша ойын көрсетеді, командасының да 
босаңсуына жол берген емес. Ол ортаға 
тастаған доптың тордан аспай қалған 
кезі жоқ. Төбеден ұршықша иірілген 
допты тосып алып, қарсы команданың 

лардың терезесінің тең болуына, үзеңгі 
қағыстырып қатар жүруіне жағдай жа-
сайды. Мыятбековтің бойындағы осы 
бір жақсы қасиетті ардагер судьяның бірі 
Моряк Шегенов: 

«Тұрысбектей азаматтардың өскені-
не қуанасың. Ол сот саласының бел 
баласы. Осы уақытқа дейін сот құрылы-
мының бүкіл өрлеу сатысынан өтті. Ал 
сатылап өскен маманға ешқандай жұмыс 
қиын емес. Тұрысбектің қай қызметке 
барса да жүрексінбей, тосылмай алға 
ұмтылуының сыры осында. Мұндай аза-
маттарды ешқандай қиындық мұқалта 
алмайды. Сәйкесінше, дәл Тұрысбектей 
азаматтарды ешқандай мансаптың да, 
атақ-даңқтың да өзгертпесі даусыз. Қай 
қызметте жүрсе де, қай жерден көрсек 
те ағалап тұратын оның бірқалыпты 
адами болмысы да тәнті етпей қоймай-
ды. Осындайда дала данышпандарының 
«Кісі болар баланың, кісіменен ісі бар. 
Кісі болмас баланың, кісіменен несі 
бар?» деген сөзі ойға оралады. Иә, оның 
кісілігінің өзі көпшіліктің көңілінен 
шығып, жұртпен ортақ тіл табыса ала-
тынында» – дейді. 

Кеңдік – кемелдіктің 
көрінісі

Тұрысбек Ерболғанұлы – жария-
лықтың, ашықтықтың жақтаушысы. Ол 
жетекшілік еткен сот ұжымына барып, 
ол төрелік еткен сот отырысына қа-
тысқанда бұл сөзіміздің дұрыстығына 
көз жеткізер едіңіз. Әсіресе, өзі қараған 
істі тараптарға түсіндірген кездегі ти-
янақтылығы таңғалдырмай қоймайды. 
Ой қорытуы, заңдарды сөйлетуі, сөз 
саптауы төрағаның өз ісінің шынайы 
шебері екенін айғақтай түседі. Кезінде 
Алматы қалалық сотында бірге қызмет 
етіп, бүгінде Жоғарғы Сотта төрелік 
етіп жүрген Лаура Ағыбаева да әріптесі 
жайында:

«Кәсіби маманмен жұмыс істеудің, 
тәжірибе алмасудың пайдасы ұшан-
теңіз. Тұрысбек Мыятбековпен аз ғана 
уақыт бірге қызмет еткенде бұған анық 
көзім жетті. Әріптесімнің өзгелерден 
ерекше бірнеше қасиетін атап өтсем 
артық болмас. Ең алдымен ол өте ең-
бекқор, ізденгіш жан. Алматы қалалық 
сотында судьялардың біліктілігін көтеру 
үшін неше түрлі құқықтық мәселелер 
таразы басына салынып, сан алуан 
сұрақтар талқыға түсіп жататын. Сонда 
Тұрысбек Ерболғанұлы өзге елдердің 
тәжірибесінен мысалдар келтіріп, мәсе-
ленің көпшілік мән бере қоймайтын 
тұстарын көрсетуімен ерекшеленетін. 
Жиынға дайындықсыз келе салу ол 
кісіге мүлде жат. Сондықтан болар, 
Мыятбековке сөз берілгенде әріптестің 
барлығы қандай жаңалық айтар екен, не 
ұсынуы мүмкін деп елеңдесіп қалатын 
едік. Екінші бір жан сүйсінтер қасиеті 
– өзгенің пікірімен санасуы. Өзімшілдік 
– білімді азаматтардың түбіне жететін 
қасірет. Ал Тұрысбек Ерболғанұлы өзін 
де тыңдата алады, өзгелердің де ойын 
бүкпесіз айтуына мүмкіндік береді. 
Айналасындағылардың пайымына, ұсы-
ныс-тілегіне қашанда құрметпен қарай-
ды. Тіпті даулы ұсыныстарды естігенде 
де біржақты қарсылық танытқанын көр-
меппіз. Кеңдігі – кемелдігінің көрінісі 
десек қателеспейміз. Кейде тек менікі 
жөн, менікі дұрыс дейтін азаматтар ай-

тылған сынды ауыр қабылдап, жүрегіне 
жақын алып жатады. Мұндай қораш ой-
дан да әріптесіміз әлдеқайда биік тұр. Ең 
бастысы, Мыятбеков өте білімді, терең 
ойлы жан. Бұл енді маман ретіндегі мен 
мойындаған қасиеттері» – дейді.

Ұстаз
Өзі төраға болған Талғар аудандық, 

Бостандық аудандық №2 соты мен Жеті-
су аудандық №2 сотында да Мыятбеков 
ұжыммен нәтижелі жұмыс жүргізудің 
үлгісін көрсетіп кетті. Тұрысбек Ер-
болғанұлы жетекшілік еткен тұста бұл 
соттардың барлығы биіктен көрінді. 
«Бір жағадан – бас, бір жеңнен – қол 
шығарып» әрекет етуге дағдыланған 
төрағаның жұмыс істеу, бірлікте ұстау 
тәсілі кімнің болсын көңілінен шығары 
талассыз. Біз пікірін сұраған Талғар 
аудандық сотының қазіргі төрағасы 
Мақсұт Текетаев та әріптес ағасы тура-
лы осындай жылы көзқараста.

«Тұрысбек Ерболғанұлы – қарауын-
дағыларды бейбіт басқаратын, ойын-
дағысын зекімей, ұрыспай орындататын 

ашық қалған тұсына дәл көздей білетін 
Мыятбековтің ойын өрнегін әріптестері 
үнемі аңыз етіп айтып жүреді. 

Басшы басқарады, 
көшбасы соңына ертеді

Спортта команданы жеңіске жете-
леудің сыры өзара сенімде болса керек. 
Ал сотта төраға болып, ынтымақты 
ұжым қалыптастырудың құпиясы неде? 
Қызметте сатылап өсіп, қатардағы қа-
зыдан төрағалыққа жеткен Тұрысбек 
Ерболғанұлының ерекшелігі айнала-
сына еркіндік беріп, ұжымын алға же-
телей білуімен байланысты секілді 
көрінеді. Осындайда АҚШ-тың 26-шы 
президенті Теодор Рузвельттің көшбас-
шы туралы айтқан тағылымды сөзі еске 
түседі. Көшбасы мен басшының айыр-
машылығы неде деген сауалға жауап 
іздеген Рузвельт «Көшбасы адамдарды 
соңына ертеді, ал басшы басқарады» 
деген екен. Шындығы солай, көшбасы 
адам өзгелердің өзінен озып кетуінен 
қорықпайды, керісінше, айналасындағы-

Жоғарғы Соттың судьясы болып, 
абыроймен зейнетке шыққан Әділ 
Жамбасбайұлын кейінгі буынның 
көпшілігі аға тұтады, қызметтегі 
ұстазы санайды. 

«Тұрысбекпен Алматы қала-
лық сотының әкімшісі кезінен 
таныспын. Аңқылдаған, ешкімді 
алаламайтын, жан адамды жаты-
рқамайтын жақсы азамат. Кісілік, 
кішілік қасиетімен бірге ол іскер-
лік қабілетінің жоғарылығымен 
де дараланып тұратын. Алматы 
қалалық сотының жұмысын үй-
лестіретін, судьялардың алаңсыз 
қызмет етуіне жағдай туғызатын 
соттар әкімшісі секілді жауап-
ты қызметтің тегін адамға сеніп 
тапсырылмайтыны белгілі. Бұл 
лауазым – сот жұмысының қозға-
ушысы, моторы іспеттес. Осы 
қызметте жүргенде де Тұрысбек 
ұйымдастырушылық қабілетінің 
мықтылығымен,  т іл  табыса 
білетін, жұрттың көңіліндегісін 
айтқыз бай ұғатын қағылездігімен 
ортасына жақты. Қазақтың аза-

басшы. Барлық істі ақылмен, парасатпен 
шешетін, кез келген шаруаның тетігін 
білетін адамды кім жақсы көрмесін. 
Ағамыздың ортасына сыйлы болуы 
да сондықтан шығар деп ойлаймын. 
Бұған қоса, ол кісі өте білімді маман.  
Оның шығарған үкімін балталап бұза 
алмайсың. Себебі, заңды жетік меңгер-
гендіктен, төраға қараған істерде қы-
лаудай кемшілік кездеспейтін. Жалпы, 
Мыятбековтей мықты судьяның тәлімін 
көріп, тәрбиесін алғанымды, тәжіри-
бесін үйренгенімді мақтаныш тұта-
мын. Бұл кісі  – менің сот саласындағы 
ұстазым. Ең алғаш сот құрылымына 
тәуекел етіп келгенімде ағамыз Алма-
ты қалалық сотының әкімшісі еді. Сот 
орындаушысы болып еңбек жолымды 
бастағанда, алғашқы бұйрыққа қол қой-
ған адам да осы Тұрысбек Ерболғанұлы 
еді. Одан кейін ағамыз бірнеше сотқа 
төрағалық етті, талай өмір иірімінен 
өтті. «Илегеніміз бір терінің пұшпағы» 
болғандықтан, сот саласындағы жолы-
мыздың түбінде бір түйісері заңдылық. 
Осылайша біздің төраға мен судья ретін-
дегі жемісті жұмысымыз Талғар аудан-
дық сотында жалғасты. Бір ұжымда 
еңбек еткен кезімізде төрағамыз дың 
жанашырлығын талай рет сезіндік. Қа-
рауындағылардың қиналып тұрғанын 
қабағынан білетін ағамыздың қолдауын 
әркез көрдік. Шыны керек, ағамыздың 
мәрттігінде шек жоқ. Майда-шүйдені 
елемейтін, бұрынғы қателіктерді қазба-
ламайтын әдеті де ағамызды ірі тұлға 
ете түсетін. Жастарға бағыт-бағдар 
беріп, жол көрсетуден жалықпайтын 
әріптесіміз қайырымдылық жасаудан 
қалыс қалған емес. Дәл қазір ол кісінің 
сауапты істерін санамалап беру өте 
қиын. Себебі, жақсылықты жасырын 
жасауға дағдыланған ағамыз ешқа-
шан өзінің ізгі амалдарын жария еткен 
емес. Бірақ, әрбір Ораза, әрбір Құрбан 
айт кезінде мешіт, медресеге барып, 
жетім-жесірге жәрдем беріп, ауызашарда 
көпшіліктің басын қосуды әдетке айнал-
дырған Тұрысбек Ерболғанұлы ізінен 
ерген біздерге жақсы өнегесін үйретіп 
кетті. «Алмас қылыш қын түбінде жат-
пайды» дейді ғой халық даналығы. Сол 
айтпақшы, сот саласының көшін алға 
сүйреп жүрген ағамыздың еңбегінің 
дер кезінде еленіп, Түркістан облыстық 
сотының төрағалығына тағайындалуы-
на бәріміз риза болдық. Сот жүйесінде 
өлшеусіз тәжірибе жинаған ағамыздың 
киелі өңір сотының да еңсесін биік, 
абыройын асқақ етеріне бек сенеміз», – 
деген Мақсұт Нысанбайұлының сөзінен 
ұстаз-төрағаға деген ыстық ықыласты 
аңғардық.

Аға буынның ризашылығына ие 
болып, әріптестерінің зор ілтипатына 
бөленген, жастардың жақынына ай-
налған Тұрысбек Мыятбеков биыл ал-
пыстың асқарына шығып отыр. Мерейлі 
жасқа үлкен жетістіктермен жеткен 
кейіпкеріміз бүгінде Түркістан облыс-
тық сотына төрағалық етуде. Мұндай 
биікке ол бір күнде жеткен жоқ. Бұл 
жетістік жылдар бойғы тынымсыз ең-
бектің жемісі. Кемеліне келген тұста 
киелі өңірге табан тіреп, төбе би атанған 
азаматтың абыройы аласармасын деп 
тілейміз!

Айнұр СЕМБАЕВА,
«Заң газеті»

Серік БАЙБАТЫРОВ,
ардагер судья, Жоғарғы Сот жанындағы 
Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссия-
ның мүшесі:

— Тұрысбек Мыятбековті 1996 жылдан бері білемін. 
Осы кезде Алматы қалалық сотына төраға болып ауысып 
келген едім. Бұрын басшым болған Зинаида Тұңғышбаева 
бір күні Тұрысбекті алып кірді. Еңбекқор, ізденгіш маман 
деп таныстырды. Бұл Тұрысбектің сот орындаушы болып 
қызмет етіп жүрген шағы екен, Кейіннен судьялыққа өтті. 
Осы аз уақыттың өзінде ұқыптылығымен, жауаптылығымен 
көзге түсті. 2001 жылы Сот жұмысын қамтамасыз ету 
комитеті құрылғанда Мыятбековті Алматы қалалық со-
тының әкімшісі болуға лайық деп таптық. Жаңа қызметті 
де Тұрысбек Ерболғанұлы ұршықша иіріп алып кетті. 
Іс тетігін білетінін көрсетті. Одан кейін біраз аудандық 
сотта төраға болды. Енді міне азаматқа Түркістан облы-
стық сотының төрағалығы сеніп тапсырылып отыр екен. 
Бұл дұрыс шешім. Өйткені облыстық сотқа саланың 
қыр-сырын жетік білетін, ұжыммен жұмыс істеуге төселген, 
қиындықтан қашпайтын, жаңашылдыққа үйір жандардың 
таңдалғаны орынды.  Сонымен қатар, әділ сот төрелігінде 
абыройлы болу үшін адалдық керек.

Ал енді мерейлі жасқа қадам басқан әріптесіме жаңа 
қызметте сәттілік тілеймін! Өзіне артылған сенімді ақтап, 
облыстық соттың беделін биіктете берсін!

Лебіз
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БЕЗБЕНПАЙЫМ

Үшінші билікті жаңғыртудағы басты мақсат – азамат-
тардың сот саласына деген сенімін нығайту екені белгілі. 
Соған орай бүгінге дейін сот саласы реформалардан кенде 
болған жоқ. 

Жаңғыртуларды сеніммен байланыстырудың терең мәні бар. 
Себебі, сенім – сапамен өзектес. Жұмысқа көңілі толғанда ғана 
азаматтардың сотқа деген сенімі қалыптасады. Сотты ха-
лыққа жақындатқан, екіжақты ашық диалогтың орнауына жол 
ашқан сәтті жобалар баршылық. Соның ішінде Жоғарғы Соттың 
бастамашылығымен қолға алынған «Сот актілерін түсіндіру» 
қанатқақты жобасының маңызы ерекше. Бұл жоба 2018 жылдың 
ақпан айында қолданысқа енгізілген болатын. 

Судьялардың өзі шығарған қаулысы мен шешімін, үкімін та-
раптарға түсіндіруі көптеген түйткілдің алдын алып, азамат-
тарға елеулі пайдасын тигізуде. Шындығында заң терминдерін 
тараптардың бәрі бірдей түсіне бермейді. Ал сот актісінің мәнін 
түсінбеу судьяның жұмысына, оның сот төрелігін атқарудағы қа-
білетіне деген күмәнді көбейтеді. Сондықтан судьялар сот актісін 
жариялап, тараптарға таныстырған кезде жалаң заң тілімен 

сөйлемей, істің ақ-қарасын, қорытындының мәнін барынша ұғы-
нықты жеткізуі шарт. 

Пилоттық жобаны жүзеге асыру барысында республика 
судьяларын оқыту, жаңа бастамаға дайындау жұмыстары 
жан-жақты жүргізілді. Оған психолог, шешендік өнер маманда-
ры, конфликтологтар тартылып, қазылардың жаңа қырынан 
танылуына серпін берілді. Уақыт өте келе судьялар өз уәжін то-
лыққанды жеткізуге әбден төселіп алды. Сонда байқалғаны, бас-
тама тараптардың да көңілінен шықты. Судьяның өз шешімін 
терең саралап, дәйектерді алға тарта отырып түсіндіруі аза-
маттардың құқықтық сауатын көтеріп қана қоймай, өздерінің 
қателіктерін сезінуіне, алдағы қадамдарын жоспарлауына жол 
ашты. Бұл өз кезегінде тараптардың жоғары сатыларға арыз-
дану оқиғаларын азайтты. Осының арқасында судьялар еңбегін 
бағалап, сот жұмысына сенім артатындар саны көбейгенін 
аңғару қиын емес.

Жанар АБДРАХМАНОВА,
Алатау аудандық сотының судьясы

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ

ҚАШЫҚТАН ІСКЕ ҚАТЫСУ 
ҚИЫН ЕМЕС

БАЛА ТӘРБИЕСІНЕ БЕЙЖАЙ 
ҚАРАУҒА БОЛМАЙДЫ

«АДАМ АЛАСЫНАН 
СӨЗ АЛАСЫ ЖАМАН»

Жала жапты, ар-намысыма тиді, іскерлік бе-
делімді түсірді – деп сотқа шағымданатындар қатары 
артпаса, кеми қойған жоқ. Адамның жеке басына тиі-
су, құқығы мен бостандығына нұқсан келтіру заңмен 
жазаланады. Әрбір адам ұлтына, жынысына, тіліне, 
діни сеніміне қарамастан теңдей қорғалуға тиіс. 

Алайда, ҚР Қылмыстық кодексінде жала жабу мен 
қорлау әрекеттері қаралатын арнайы бұл екі бап был-
тырғы жылға дейін бұқаралық ақпарат өкілдері, құқық 
қорғаушылар, халықаралық сарапшылар тарапынан 
жиі сынға ұшырап келген болатын. Жала жабу мен 
қорлауды әкімшілік құқық бұзушылық заңнама шең-
берінде де шешуге болатынын алға тартқан қоғам бел-
сенділері заң шығарушыларға өзгеріс жасау керектігін 
айтып, ұсыныстарын алға тартқан. Соның нәтижесінде 
былтырғы жылы енгізілген өзгерістер мен толықтыру-
ларға сәйкес Қылмыстық кодекстегі жала жабу бойын-
ша даулар Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс 
аясында реттелетін болды. Ал Қылмыстық кодекстің 
131-бабы бұрынғыдай «Қорлау» әрекеттеріне баға 
беріп, үкім шығарады.

Қылмыстық кодекстің 131-бабының 1-бөлімі-
не сай, қорлау, яғни басқа адамның абыройы мен 
қадiр-қасиетiн әдепсiз түрде кемсiткен айыптыларға 
100 айлық есептiк көрсеткiшке (АЕК) дейiнгi мөл-
шерде айыппұл салынып не сол мөлшерде түзеу жұ-
мыстарына не 120 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық 
жұмыстарға тарту жазасы беріледі. Ал осы баптың 
2-бөлігіне сай көпшiлiк алдында немесе бұқаралық 
ақпарат құралдарын, телекоммуникациялар желілерін 
пайдалана отырып жасалған дәл осы іс-әрекет үшін 
200 айлық АЕК-ке дейiнгi мөлшерде айыппұл салу 
немесе сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не  180 
сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тарту 
жазасы көзделген.

Өкінішке орай, дәл осы баппен жазаға тарту 
мәселесіне азаматтар әлі де болса салғырт қарайды. 
Сонымен қатар, біздің қоғамда өзін қорлағаны тура-
лы сотқа арыз жазып, құқығын қорғайтындарға теріс 
көзқарас қалыптасқан. «Ашумен артық сөз айтқан 
болар, онда тұрған не бар? Сол үшін қылмысты бола 
ма?» деп сауал тас тайтындардың көптігі сөзіміздің 
дәлелі. Өзгенің атына лас сөз айтпас бұрын әрбір 
адам ойлануы, әрекетінің салмағын бағамдауы керек. 

Сауатты адам ешқашан заңның бұзылуына, өзінің 
де, өзгенің де  құқығының  тапталуына жол бермей-
ді. Ал азаматтардың білім-білігі, сондай-ақ, ортаға 
құрметі, тәртіпке бағынуы отбасында қалыптасады. 
Жоғарғы Сот төрағасы Жақып Асановтың «Тәртіп пен 
заң өзгерсе де, отбасылық құндылықтар өзгермейтін 
киелі әрі мәңгілік құндылықтар. Барлық жақсылық 
атаулы отбасынан бастау алады. Көшеде, қоғамдық 
орындарда орын алатын қатігездіктің түп-тамыры 
отбасында болған жағдайлардың көрінісі» деуі «Ұяда 
не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» деген бабалар да-
налығын толықтырып тұрғандай.  

Тәжірибеде көз жеткізгеніміздей, даулы мәсе-
ленің басым бөлігі құқықтық сауаттың төмендігінен 
туындап жатады. Соның салдарынан азаматтар өз 
құқығын сот арқылы қорғауға мәжбүр болады. Қа-
рапайым  мысал, қандай тауар сатып алса да азамат-
тар сатушыдан кассалық түбіртек талап етуі керек. 
Себебі, тауар сапасыз болған жағдайда түбіртексіз 
дәл сол жерде сауда жасағанын дәлелдей алмайды. 
«Тұтынушылар құқығын қорғау туралы» заң тала-
бына сай, тұтынушы азық-түліктен өзге заттарды 14 
күн ішінде ауыс тыра алады. Яғни, бұл норма аталған 
заңның 14-бабымен «Кепілді мерзім ішінде тауардың 
сапасы өзіне сай болмаса, тұтынушы сатып алынған 
бағасын мөлшерлес азайтуды, тауардың кемшілік-
терін ақысыз алып тастауды немесе тиісті сапасы бар 
тауарға ауыстыруды, шығынның орнын толтыру тура-
лы келісім-шартты бұзуды талап етуге құқылы» деп 
көрсетілген. Тауарды ауыстырғысы келмесе, төлеген 
ақшасы қайтарылуы керек. Мұндай мәселеде, әрине, 

сатушылардың құқықтық жауапкершілігі  жоғары 
болуы тиіс. 

Бүгінде құқықтық білімді жетілдіруге барлық 
мүмкіндік бар. Құқықтық ақпараттар, өзгертіліп, 
толықтырылып жатқан заңдар әлеуметтік желілер  
арқылы халыққа қолжетімді. Мәселен, былтыр Аза-
маттық процестік кодекс жаңартылып, соттар қосым-
ша өкілеттіктерге ие болды. Қазіргі күні судья іске қа-
тысатын адамдардың құқығы мен міндетін түсіндіріп 
қана қоймай, процестік әрекеттерді жасаудың немесе 
жасамаудың салдары туралы да айтады. Мұның бәрі 
азаматтардың құқықтық сауатын жетілдіруге ықпал 
етеді.

Тағы бір айта кетерлігі, 2020 жылды Жоғарғы Сот 
«Коммуникация жылы» деп жариялады. Соған орай, 
барлық соттар инстаграм, фейсбук, т.б. парақшала-
рында ел азаматтарының құқықтық сауатын артты-
руға атсалысуда. Көптеген  азаматтар көкейіндегі 
сұрақтарға жауап тауып, білімін кеңейтуде. Бұл үрдіс 
қазіргі күні де қарқынды жалғасып отыр. Егер жұрт-
шылық заманауи технологиялар жетістігін тиімді 
пайдаланса, онда олар мәселені шешумен емес, оның 
алдын алумен айналысар еді. 

Құқықтық сауаты жоғары жан айқай-шу, ашу-ыза-
мен ештеңе бітпесін біледі. Құзырлы органдарға ба-
рып мәселесін ретімен шешуге кіріседі. Сондықтан, 
біз насихат жұмыстарын үздіксіз жүргізіп, халыққа 
үнемі бағыт-бағдар беріп отыруға міндеттіміз. 

Ғалия ОҢЛАНБЕКОВА,
Бостандық аудандық сотының судьясы

Бала тәрбиесіне бейжай қарауға болмайды. 
Бақылау әлсіресе, оның зардабын алдымен 
ата-ана тартады. 

«Неке мен отбасы, ана мен әке және бала 
мемлекеттің қорғауында болады. Балаларына 
қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу – 
ата-ананың етене құқығы әрі міндеті» екені 
еліміздің Ата Заңы – Конституцияның 27-ба-
бында белгіленген. Ал «Неке және отбасы ту-
ралы» кодекстің 70-бабына сәйкес, ата-аналар 
өз баласының денсаулығына көңіл бөлуі тиіс. 

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ко-
декстің 12-тарауымен кәмелетке толмағандар-
дың құқығына қол сұғатын әкімшілік құқық 
бұзушылықтар белгіленген. Атап айтар болсақ, 
ата-ана немесе басқа да заңды өкiлдер бала 
тәрбиелеу жөнiндегi мiндетін орындамағаны 
үшін ӘҚтК-нің 127-бабымен жауаптылыққа 
тартылады. Осы баптың 1-бөлігіне сәйкес, 
ата-ананың немесе басқа да заңды өкiлдердiң 
кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеу 
және оларға білім беру, олардың құқықтарын 
және мүдделерін қорғау жөнiндегi, сондай-ақ 
оларға күтім жасау және күтіп-бағу жөнiндегi 
мiндеттердi орындамауы – 10 АЕК мөлшерiнде 
айыппұл салуға алып келеді. Ал осы баптың 
бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза 
қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап 
жасалған іс-әрекет – 15 АЕК мөлшерiнде ай-
ыппұл салуға не бес тәулікке дейінгі мерзімге 
әкімшілік қамаққа алуға алып келеді.

127-баптың 3-бөлігі де ата-ана жауаптылығын 
еселей түседі. Соған сай аталмыш баптың бірін-
ші бөлігінде көзделген, ата-ананың немесе 
осы мiндеттер жүктелген өзге де адамның, сол 
сияқты педагогтің білім беру, денсаулық сақтау 
ұйымының тәрбиелеу және білім беру жөніндегі 
міндеттер жүктелген басқа да жұмыскерінің жа-
саған, кәмелетке толмаған адамның алкогольдік 
ішімдіктерді, есірткі, психотроптық заттарды, 
сол тектестерді тұтынуына не қаңғыбастықпен 
немесе қайыршылықпен айналысуына не оның 
қылмыс тық, әкімшілік құқық бұзушылық бел-
гілері бар қасақана іс-әрекет жасауына алып 
келген іс-әрекеті – 20 АЕК мөлшерінде айыппұл 
салуға не он тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік 
қамаққа алуға алып келеді.

Ата-аналар «Білім туралы» заңда мiндет-
терді бұзған жағдайда, мысалы, мектепалды 
даярлықты қамтамасыз етпегені немесе баласы-
ның дәлелсіз себептермен сабаққа жүйелі түрде 
қатысуын қадағаламағаны үшін жауаптылығы 
ӘҚтК-нің 409-бабының 2-бөлігі бойынша бел-
гіленген. Аталған заңнамалардың басты мақса-
ты, ата- аналардың кәмелетке толмаған балала-
рын оқыту мен тәрбиелеу үшін жауапкершілігін 
күшейту, сонымен қатар балалардың құқықтары 
мен мүдделерін қорғау болып табылады. 

Нұрбол МҰҚАНОВ
Денисов аудандық сотының төрағасы

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ

Сот реформасындағы нәтижелі әрі табысты 
жобалардың бірі де бірегейі – смарт сот немесе 
«IT сот төрелігі». Соттардың қызметіне ақпа-
раттық технологияның жаңа әдістерін енгізу 
арқылы қолданысын кеңейткен жоба былтырғы 
пандемия ның кезінде аса тиімділігін көрсетті.

Әуелден-ақ сот залдары жаңа заманға сай, 
сапалы дыбыс-бейнежазба жүргізуге арналған 
техникамен жабдықталған. Соңғы жылдары сотқа 
жүгінушілер өз талап арызы мен өтініш-шағы-
мын үйінен шықпай-ақ, Жоғарғы Соттың интер-
нет ресурсындағы «Сот кабинеті» сервисі арқылы 
тапсыруда. Ол арқылы электронды арыз-шағым-
ның 90-нан аса түрін жолдауға болады.  

Былтыр сәуір айынан бастап елімізде ен-
гізілген карантиндік шектеулер аясында барлық 
азаматтар сотқа онлайн жүгінетін болды. Қазіргі 
кезде де процес тер жүз пайыз онлайн режимде 
өтуде. Әр сот залына дыбыс-бейне камера ор-
натылды. Тараптар іске Watsapp, Skype, Zoom 
секілді бағдарламалар арқылы қосылуда. «Сот 
кабинетінің» мобилдік қосымшасы қолданыста. 

Сот процестерін қашықтан өткізу дәл қазіргі 
уақытта үлкен жаңалық емес. Дегенмен, сот ғима-
раттарын сапалы интернетпен қамтамасыз ету, әр 
залға қажетті құрылғыларды орнату (республика 
бойынша 200-ге тарта дыбыс-бейнеконференц 
байланыс құрылғысы орнатылды), олардың 
байланыс сапасын бақылау Соттар әкімшісінен 
бастап, арнайы мамандардың жоспарлы жұ-
мысының нәтижесі. Ал сотқа қатысушыларға 
интернет пен смартфон болса болды. Содан соң, 
сот хатшылары тараптарды онлайн процес ке 
шақыру, хаттама дайындау секілді ұйымдас-
тырушылық жұмыстар жүргізеді. Әрі қарай әр 

ҚҰҚЫҚТЫҚ САУАТ

ДАУ АШУМЕН ЕМЕС, 
АҚЫЛМЕН ШЕШІЛЕДІ

«Сөз сүйектен өтеді», «Адамның өзі жетпеген жер-
ге сөзі жетеді», «Адам аласынан сөз аласы жаман, 
Оттың шаласына сөз таласы жаман» дегенді баба-
ларымыз тегіннен тегін айтпаған. 

Лайықсыз сөз адамның жанын жаралайды, 
қадірін кетіреді. Бұрын ауыздан шыққан сөзді көпке 
жеткізбей тоқтатуға болатын еді. Қазіргідей әлеумет-
тік желі әл бермей тұрған заманда сөздің, ақпараттың 
жылдамдығына ілесу мүмкін емес. Бір минут бұрын 
жазған сөзіңіз миллион аудиторияға демде жетеді. Ал 
оқыған сөзін сүзгіден өткізіп, ақ пен қараны ажыра-
тып отыратын салиқалы оқырман аз. Көпшілігі ақпа-
рат қалай бар, солай қабылдайды. Осының өзі ай-
тылған сөзге жауаптылық керектігін алға шығарады. 
Статистикалық деректер көрсеткендей 2019 жылы 
Қазақстан соттарына қорлау бабы бойынша 5816 
арыз түсіп, оның 253-іне қатысты сот үкімі шыққан. 

Мұндай істердің туындауы көбінесе халықтың 
құқықтық мәдениетінің төмендігімен байланыс ты. 
Ал құқықтық мәдениет отбасындағы тәрбие ден 
бастау алады. Өзін ғана емес, ортасын сыйлауды, 
жан-жағына құрметпен қарауды үйренген адам 
ешқашан біреудің ар-намысына тиетін сөз айтпай-
ды. Тәрбиелі адам мәселені ақылмен шешсе керек. 

А.ТІЛЕПОВА,
Алматы қаласы Жетісу аудандық 

№2 сотының судьясы

адамның талап-тілегін камераның ар жағында 
отырып тыңдау, оны қорыту, дұрыс шешім 
қабылдау, қабылданған шешімді тараптарға 
онлайн түсіндіру, ол шешімнің орындалуын 
қадағалауға  дейінгі жұмыс судьяның еншісін-
де. Сонда бір процесс үшін қаншама адам мен 
қаншама технология жұмылдырылған. Уақыт 
пен қаражат шығынын үнемдейтіні тағы 
бар. Сондықтан да, соттар карантин кезінде 
дауласуды кейінге қалдыруды немесе дауды 
бітімгершілікпен шешуді насихаттады. Тіпті 
«Сот кабинеті» сервисінде бітімгер-медиатор-
лардың тізімін де қолжетімді етіп қойды. 

Жақында ғана біздің аудандық сот жаңа-
дан салынған еңселі ғимаратқа көшті. Мұнда 
бірнеше аудандық және мамандандырылған 
соттар орналасқан. Заман талабына сай жаб-
дықталған сегіз қабатты ғимаратта көпшілікке, 
соның ішінде мүмкіндігі шектеулі адамдарға 
арналған лифт, бақылау-өткізу бекеті, күту 
залы, рұқсаттама бюросы бар. Бірінші қабатта 
фронт-кеңсе жұмыс істейді, медиатор мен ад-
вокат кабинеті де қарастырылған. 

Сотқа жүгінген әрбір азаматқа қолайлы 
жағдай жасау, оның үміті мен сенімін ақтау 
жауапты іс. Елімізде сапалы сот төрелігін жүр-
гізуге техникалық та, материалдық та жағдай 
толық жасалған. Дегенмен, бұл азаматтардың 
даумен сотқа жүгінуін арттыруға сеп болмау 
керек. Керісінше, жылдам әрі сапалы қызмет 
дауласушылардың мәселесін дер кезінде ше-
шуге бағытталған. 

Ануар ДАУРЕШОВ,
Байқоңыр аудандық сотының судьясы

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ
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zangazet@mail.ru

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

«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 

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

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

ЖАРНАМА
МҰРАГЕРЛІКТАРАТУ

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 бөлiмiне хабарласыңыз 

немесе zanreklama@mail.ru 
электронды поштасына жолдаңыз.

ТЕЛЕФОН: 292 29 27, 8 747 200 22 58, 
87474282610 Райымбек.

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

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

8(702)839-90-86.

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

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

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

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

Қалиасқаров Нұрлан Нұрғисынұлы ЖК, 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), ди-
ректоры 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-Фара-
би 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, 
Қазақстан Конституциясы көшесі, 28-үй, 1-қабат. 
Тел.: (87152) 46-74-77, 8-777-228-64-13.

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

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

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

БАНКРОТТЫҚ

2. «Энергомонтажналадка» ЖШС, БСН 990540005240, өзінің тара-
тылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Сәтпаев көшесі, 30 
А/3, кеңсе 138.

8. «Ruslanoff и К» ЖШС, БСН 200940024675, өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылдана-
ды: Қазақстан, Атырау облысы, Махамбет ауданы, Махамбет ауылы,  
Қ.Мырзағалиев көшесі, 19-үй. Тел.: 87789258935.

9. Мүгедектерді еңбекпен оңалту орталығы ЖШС-і (БСН 
120240006109) өзінің таратылатындығы туралы хабарлайды. Талап-ша-
гымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 (екі) ай мерзім 
ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қызылорда облысы, Шиелі 
кенті, Абай Құнанбаев көшесі 79 үй.

10. «Мейір» мүгедектер қоғамдық бірлестігі (БСН 111040002249)  
өзінің таратылатындығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі 
кенті , Абай Құнанбаев көшесі, 79 үй. 

ТҰЛҒА

3. Алматы қаласының МАЭС 03.02.2021 жылғы ұйғарымымен «ANB 
ОIL» ЖШС-не банкроттық іс қозғалды» 

12. Қарағанды облысының МАЭК-ның 2021 жылғы 9 ақпандағы ұйға-
рымымен «Арай фирмасы» ЖШС-не, БСН 920840000674, қатысты ақтау 
рәсімдерін қолдану туралы азаматтық іс қозғалды. Барлық сұрақтар 
бойынша мына мекенжайға жолығулары сұралады: «Арай фирмасы» 
ЖШС, Жезқазған қаласы, Степная көшесі, 2-үй немесе Қарағанды облы-
сы бойынша МАЭК, мекенжайы: Қарағанды қаласы, Б.Әшімов көшесі, 
16-құрылыс.

6. 24.02.2019 ж.қайтыс болған Есентаев Полат Алхановичтің мүл-
кіне мұралық іс ашылды.Мұрагерлер Түркістан қ-ның нотариусы 
Ш.А.Тилеубергеноваға хабарлассын:Түркістан қ.,Тауке хан к-сі, 246 Б. 
Тел.87755080642.

7. 22.11.2009 ж. қайтыс болған Умаров Закирдің мүлкіне мұралық іс 
ашылды. Мұрагерлерге нотариус Е.Е. Байсбаевке хабарласуды сұрай-
мыз:Түркістан қ.,1 Мөлтек ауданы,С.Ерубаев көшесi,12-үй, 26-пәтер. 
Тел.87017314766.

СОТ СӨЙЛЕСІН

11. «ГРК «Казахстанские Минеральные Ресурсы» ЖШС, БСН 
080540018728, барлық мүдделі тұлғаларға жарғылық капиталдың азай-
ғаны туралы ескертеді. Қосымша кепілдіктер және серіктестіктің тиісті 
міндеттемелерді орындауы және/немесе мерзімінен бұрын қысқартуы және 
шығындарды өтеуі туралы талап-шағымдар жазбаша түрде мына мекенжай-
да қабылданады: ҚР, Алматы қаласы, Бағанашыл ықшамауданы, Грушовая 
көшесі, 18, тел.: 87077145314.

13. 2021 жылы 11 ақпан күні шыққан Қазақстан Республикасы Қаржы 
нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының №22 қаулысымен 
«AsiaCreditBank» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) банктік және 
өзге де операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығындағы 
қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиясынан айырылды.

Агенттік төрағасының 2021 жылы 11 ақпан күні №51 бұйрығымен 
шыққан Банктің барлық органдарының өкілеттігі берілген уақытша 
әкімшілік тағайындалды.

Барлық сұрақтар бойынша Аль-Фараби даңғ, 17/1 үй, 5 «Б» (Бизнес-Ор-
талығы «Нурлы Тау») тел 8 (727) 330-88-11, 8(727)355-05-35 мекенжайы 
бойынша Банктің уақытша әкімшілігіне хабарласуға болады.

4. Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Төле би көшесі, 302 мекенжайында«Жетісу аккуму-
ляторлары» саудаүйі ЖШС, БСН 120240002730, Алматы облысы, Талдықорған қаласы, 
Медеу көшесі, 1мекенжайында тіркелген және орналасқан «ZHERSUPOWER» ЖШС,Б-
СН000540003205, қосылу арқылы өзінің қайта ұйымдастырылатыны туралы хабарлайды. 
Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Төле би көшесі, 302

5. Талдықорған қаласы, Медеу көшесі,  1 мекенжайында орналасқан 
«ZHERSUPOWER» ЖШС, БСН 000540003205, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Төле 
би көшесі, 302 мекенжайында тіркелген және орналасқан «Жетісу аккумуляторла-
ры»саудаүйі ЖШС-не, БСН 120240002730, қосылу арқылы өзінің қайта ұйымдасты-
рылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішіндемына мекенжайда қабылданады: Алматы облысы, 
Талдықорған қаласы, Медеу көшесі, 1

Жедел жәрдем кешігуінен немесе 
көлік жүргізушінің оқиға орнынан 
кетіп қалуы салдарынан соңы қай-
ғылы аяқталып жататын жол көлік 
оқиғалары жетерлік. Әсіресе, Алматы 
қаласында соңғы жылдары жауап-
кершіліктен қашып, көлігін де тастап 
жол көлік оқиғасы орын алған жер-
ден тезірек кетіп қалуды жөн көретін 
жүргізушілер көбейіп барады. Атап 
айта кетерлік жайт, жол көлік оқиғасы 
орын алған жерден кетіп қалу жауап-
кершіліктен құтқармайды, керісінше 
жауапкершілік жүгін ауырлата түседі. 
Көп жағдайда кейін табылған жүр-
гізушілер заңды білмегенін айтып 
ақталып жатады. Бірақ заңды білмеу 
жауапкершіліктен құтқармайды.Көлік 
жүргізушінің жауап кершілігіне қатыс-
ты ҚР Үкіметінің 2014 жылғы 13 қа-
рашадағы №1196 қау лысымен бекітіл-

ген Жол жүрісі қағидаларына сәйкес 
жол-көлік оқиғасы кезінде оған қаты-
сы бар жүргізушінің жауапкершілігі 
611-баптың «Жүргізушінің жол-көлік 
оқиғасына байланысты міндеттерді 
орындамауы» бөлімінде айқындалған. 

Жүргізушінің жол жүрісі қағида-
ларын бұзып, өзi қатысушы болып 
табылған жол-көлiк оқиғасы болған 
жерден кетiп қалуы 50 АЕК мөлшерін-
де айыппұл салуға не бір жыл мерзімге 
көлік құралдарын басқару құқығынан 
айыруға алып келеді. 

Әкімшілік құқық бұзушылық тура-
лы кодекстің 611-бабына сәйкес зардап 
шегушiге медициналық көмек көрсе-
туге байланысты жол-көлiк оқиғасы 
болған жерден кетiп қалған адам осы 
бап бойынша жауаптылықтан босаты-
лады. Яғни зардап шегушіні тезірек 
медициналық мекеме орнына жеткізіп, 

ЗАҢДЫ БІЛМЕУ 
ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН 

ҚҰТҚАРМАЙДЫ

БӘРІМІЗ ЗИМАНОВТЫҢ 
ШӘКІРТІМІЗ

Қазақ заң ғылымының атасы атанған Салық Зиманов-
тың туғанына биыл 100 жыл толмақ. Тәуелсіз елдің 

құқықтық қадамдарын анықтауда, отандық заңнама базасының 
толығуына Зимановтың сіңірген еңбегі өлшеусіз. Жастық шағы 
Ұлы Отан соғысымен тұстас келген ғалымның ғылымға деген 
қызығушылығы зор болған. Майдан даласынан оралып, қиын 
шақты басынан кешірсе де, Зиманов ғылыми зерттеулерден қол 
үзген жоқ. Заң саласының бүге-шігесін зерделеп, құқықтық қы-
рын тануда аянбай еңбек етті. Ел мойындаған, Кеңес Одағына 
белгілі академик болды. 

Зиманов өзінің ғана бі-
лімін жетілдіріп қойған жоқ, 
ол сонымен бірге білгенін 
шәкірттерімен бөліскен 
ұлағатты ұстаз. Бүгінде заң, 
құқық саласында еңбек етіп 
жүрген мамандардың бар-
лығы Зимановтың тәрбиесін 
алып, мектебінен өткенін 
мақтанышпен айтып оты-
рады. Жанашыр ұстаз әр 
шәкіртінің өсуіне, биіктен 
көрінуіне барынша көмегін 
тигізген. 

Кеңес Одағы кезінде Қа-
зақстаннан шыққан санаулы 
академиктің бірі болған Зи-
манов 1990 жылдың 25 қа-
занында қабылданған «Мем-
лекеттің егемендігі туралы» 
декларациясын дайындауға 

қатысқан. Сонымен бірге заңгер ағамыз «Қазақстан Республикасының Мем-
лекеттік тәуелсіздігі туралы» Конституциялық заңын қабылдауға да белсене 
араласты. 1993 жылы қабылданған алғашқы Конституцияда да Зимановтың 
қолтаңбасы анық байқалады.

Осындай артына өлмес мұра қалдырған ұстаз, ғалым, қайраткер тұлғаны ел 
есінде қалдырып, атын жаңғыртып отыру шәкірттерінің парызы.

Назерке АСАНОВА,
Қармақшы ауданаралық 

Әділет басқармасының басшысы 
Қызылорда облысы

ӘРБІР ЖҮРГІЗУШІ РӨЛГЕ ОТЫРҒАН КЕЗДЕ ӨЗ ӨМІРІ 
ЖӘНЕ ЖОЛАУШЫЛАР МЕН ЖАЯУ ЖҮРГІНШІЛЕРДІҢ 
ӨМІРІ ҮШІН ҮЛКЕН ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖҮГІН АРҚА-
ЛАЙДЫ.  ЖОЛДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕСІН САҚТАП 
ҚАНА ҚОЙМАЙ, ЖОЛ-КӨЛІК ОҚИҒАСЫ ОРЫН АЛҒАН 
ЖАҒДАЙДА ЖАРАҚАТ АЛҒАН АДАМҒА АЛҒАШҚЫ 
МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ, ЖОЛ-ПАТРУЛЬДІК 
ПОЛИЦИЯ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ ХАБАРЛАУ СЕКІЛДІ 
МАҢЫЗДЫ МІНДЕТТЕРДІ АТҚАРУЫ КЕРЕК. ӨЙТКЕНІ 
ЖОЛ АПАТЫ КЕЗІНДЕ КӨРСЕТІЛЕТІН АЛҒАШҚЫ МЕ-
ДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК, МАМАНДАРДЫҢ ЖЕДЕЛ ЖЕТУІ  
ӨТЕ МАҢЫЗДЫ. 

оған жедел медициналық көмек көр-
сетілуін қалағандықтан оқиға орнынан 
кетіп қалған адам жауапкершіліктен 
босатылады. 

Жол көлік оқиғаларының көбеюіне 
орай соңғы жылдары жол жүру ере-
жесі біршама қатаңдатылды. Көше-
лерде бейнеқондырғылар көбейтіліп, 
көлік жүргізушілерінің әрбір қадамын 
бейнеқондырғылардың көмегімен 
бақылап отыру мүмкіндігі туды. Қазір 
көшелерде жол полиция қызметкер-
лері көлік жүргізушінің жағдайын қа-
дағалау үшін тоқтатпай-ақ, бейнеқон-
дырғылар арқылы жылдамдықты 
арттыруын, жол көлік оқиғасын туын-
датпауын бақылап отырады. Осы 
орайда, заманауи технологиялардың 
көлік жүргізушілерінің жауапкершілі-
гін арттыруда оң ықпалы болғанын 
атап өту керек. 

Р.ЖАМАЛБЕКОВ, 
Алматы қаласы мамандандырылған 

ауданаралық әкімшілік сотының 
судьясы
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(Жалғасы бар)

ШЫТЫРМАН
– Атыңды қалай дәл қойған, – деді 

Қарлығаш құрбысының інжу моншағын 
тағып, айнаға қарап тұрған қалпы, – шір-
кін, Ханшайым десе, Ханшайымсың ғой! 
Ертегілердегі ханның қызындай сұлусың, 
білімді әрі дарындысың және осынша-
лықты байсың. Жұрттың бәрі сен секілді 
өмір сүруді армандайтын шығар.

– Қойшы, Карла. Бақытты әркім өзінше 
түсінбей ме?! – деді Ханшайым.

– Құпия болмаса, мына моншақтың 
құны қанша?

– Марқұм әкем 18-ге толғанымда сый-
лаған. Кейін бағасы 700 мың доллар екенін 
білдім, – деді Ханшайым мұңайып. Бес 
жыл бұрын қайтыс болған әкесі есіне 
түсіп, жүрегін сағыныш-мысығы тырнап 
өткен еді.

Құрбысының көңіліне кірбің ұялаға-
нын, жанды жеріне тиіп кеткенін түсінген 
Қарлығаш әңгімені басқа арнаға бұруға 
тырысты:

– Расында, қатты қызығып тұрмын. 
Мен ондай бағаға әшекей сатып ала алмай-
мын. Маған бір салтанатты кешке тағып 
баруға берші, – деп кәмпит дәметкен ба-
ладай қиыла сұрады. Үнемі жұртқа көмек-
тесіп жүретін үй иесі оның көңілін қимай, 
«Ала ғой» деді. Осы сәтте Ханшайымның 
ұялы телефоны шыр етті.

– Алло. Иә. Гүлназ, сәлем! … Менде 
бәрі жақсы. Өзің қалайсың? Нұр-Сұлтанға 
келдім дейсің бе? Иә, иә, үйдемін, кел. Сені 
сағындым, күтемін.

– Ол кім? – деп сұрады Қарлығаш, Хан-
шайым тұтқаны қойған соң.

– Бала кезден бірге өскен досым ғой. 
Қазір Алматыда тұрады, астанаға келіпті. 
Кішкенеден соң үйге келмек.

Шамамен 1 сағат өткеннен кейін, қыз-
метші есікті қағып, рұқсат сұрап, ішке кірді 
де, қонақ келгенін жеткізді. Үй иесі мен 
Қарлығаш есік алдына шығып, Гүлназ ды 
қарсы алды. Гүлназбен танысқаннан кей-
ін Қарлығаш жұмысы бар екенін айтып, 
кетіп қалған. Ішке кіріп, амандық-саулық 
сұрасып, біраз шүйіркелескен соң, Гүлназ 
шаруаға көшті:

– Ханшайым, саған бір өтінішпен 
келдім. Болашақ күйеуім Асланға жұмыс 
керек, – сүйіктісі жайлы айта бастағанда, 
Гүлназдың жүзі бал-бұл жанды, –  Ол өте 
дарынды, ұйымдастырушылық қабілеті 
мықты. Саған қолғабысы тиер еді.

– Солай ма? Тамаша ғой. Біздің ком-
панияның Алматыдағы бөлімшесін жүргі-
зетін менеджер жақында зейнетке шығып, 
орнына басқа адам іздеп жүр едім. Осында 
әкеліп, болашақ жарыңды таныстыра ғой. 
Бәлкім, Асланды тағайындармыз.

–  Жәрдемдесетініңді біліп едім! – деп 
Гүлназ қуанғаннан құрбысын құшақтай 
алды.

***
Бұл кездесуден бір апта бұрын ғана, 

жұмыстан шыққан тергеуші Қыранбек 
Нұржанұлы Алматыдағы дәмханалардың 
бірінде кешкі асын ішіп отыр еді. «Мен 
сені сүйемін, жаным. Бұйырса, жақында 
үйленеміз де, бал айын Жерорта теңізінде 
өткіземіз. Менің жинаған қорым бар, – деп 
басталған әңгімені детективтің еріксіз 
құлағы шалды. Мұны айтып отырған қара-
ма-қарсы үстелдегі кең иықты, сұңқар тұр-
патты, сымбатты жігіт болатын, – Бірақ ал-
дымен жұмысқа орналасып алайын. Кейін 
бәрі бірте-бірте бола жатар». Бойжеткен 
ғашығына махаббатқа мас болған кейіпте 
көз алмай қарап отырды да: «Аслан, мен 
үшін, ең бастысы, екеуміз бірге болсақ, 
болды. Жұмыс табылар. Менің ірі компа-
нияны жүргізіп отырған құрбым бар, соған 
барып өтініш жасап көремін» – деді.

–  Жарайды, – деді жігіт, – мен сен үшін 
бәрін істеймін, екеуміз дүниедегі жұрт қы-
зығар ең бақытты жұп боламыз!

«Паһ! – деп сүйсінді ішінен детектив, – 
бүгінгінің Қозы Көрпеші мен Баян сұлуы». 
Талай қылмысты ашқан әккі тергеуші қыз 
бен жігіттің бір-біріне деген сезімі бұлақ 
суындай мөлдір әрі шынайы екенін қапы-
сыз аңдаған еді. Қанды қылмыстарды тер-
геп, баскесерлерді табудан әбден санасы 
шаршап, іштей қажыған Қыранбек жүрек 
қылын қозғар мұндай пәк, әсерлі көрініс-
терге куә болуды жақсы көретін. 

*** 
– Менің болашақ жарым – Аслан, – деді 

құрбысына жігітін таныстырған Гүлназ.
Қыр мұрынды, қалың қабақты, тұнық 

көзді Асланды бір көргеннен Ханшайым 
өзгеше күйге енді. Жүрегі балық ойнатқан 
қармақтың қалтқысындай дір етіп, оны 
ұнатып қалды. Жігітке тесіле қарап, сәл 

үнсіз тұрып қалғанына ыңғайсызданған 
қыз: «Есімім – Ханшайым», – деп, әдемі 
жымиып қолын созды. Мән-жайды тым 
ұзақ тәптіштеп сұрап жатпай-ақ, Асланды 
жұмысқа қабылдайтынын кесіп айтты. 

*** 
– Ханшайым Аслан есімді жігітке тұр-

мысқа шығып, бал айын өткізуге 7 шілдеде 
Анталияға бармақ екен, – деді Қанат Ер-
мекұлы көмекшісіне, – Біз Түркия қаласы-
на одан бұрын жетуіміз керек! Тез жинал!

Лондонда тұратын Қанат Ермекұлы 
Ханшайымның марқұм әкесінің ескі досы 
еді. Әкесі көз жұмардан бұрын қызын осы 
кісіге тапсырып кеткен. Қанат мырза Хан-
шайымның компаниясының іс-қағаздары 
мен құжаттарын, кіріс есебін қадағалап, 
жүргізеді. Сонымен бірге жас қыздың не 
істеп жүргенін сырттай жіті бақылап, алыс-
та болса да, бәрін естіп-біліп отырады.

  
***

Анталияға демалуға келген қазақтар 
шипажай дәмханасына түскі ас ішуге 
жиналды. Бір үстелде – Аслан мен Хан-
шайым. Келесісінде – жұмыстан шаршап, 
демалысқа шыққан әйгілі детектив Қы-
ранбек Нұржанұлы отыр. Іште қартайған 
анасымен келген Дәулет Бектемірұлы да 
бар. Кенет дәмханаға Қанат Ермекұлы 
көмекшісімен кіріп келгенде, Ханшайым 
таңданысын жасыра алмай, орнынан атып 
тұрды.

– Қанат аға! – деп айғайлап жіберді ол.
– Ә, Ханшайым! Сендер де осында ма 

едіңдер? Мәссаған! Не деген сәйкестік!
– Иә, қатты таңғалып тұрмын. Біз Қа-

зақстаннан, ал сіз Англиядан…
– Біз демалуға келгенбіз. Ұшақтан 2 

сағат бұрын ғана түстік. Айтпақшы, жуыр-
да тұрмысқа шыққаныңды естігем. Бақыт-
ты болыңдар, айналайындар! Қасыңдағы 
күйеу бала ғой?

–  А, иә. Бұл – жұбайым Аслан. Ал Қа-
нат аға – әкемнің досы, өз әкемдей болып 
кеткен адам.

Осылай басталған әңгіме іштегі қазақ-
тардың бір-бірімен танысуымен жалғас ты. 
Сүт пісірім уақыттан соң дәмханаға бір 
бойжеткен енді. Жалғыз өзі шеткерірек ба-
рып, Аслан мен Ханшайымға қарама-қар-
сы үстелге жайғасты да, оларға тесіліп 
қарап отырды. Гүлназды көрген жас жұ-
байлардың өңі бұзылып, бір-бірімен сы-
бырласа бастады.

– Қыр соңымыздан қалмай қойды 
ғой, – деді бұлқан-талқан болып ашу-
ланған Аслан жауар бұлттай қабағы қарс 
жабылып.

– Енді соңымыздан қалмай Түркияға 
да ұшып келгені несі?! – деп қоштады 
Ханшайым.

– Бұл қыз бізді жынды қылатын шығар! 
Өткен оралмайтынын қалайша ұқпайды!

– Бал айымыздың күл-талқанын шыға-
ратын болды.

***
Ертеңіне Аслан мен Ханшайым Стам-

бұлға ұшу үшін әуежайға барамыз деп 
такси шақырғанмен, кемеге отыру үшін 
портқа келді. Гүлназдан құтылудың жалғыз 
амалы осы дескен. Бір қызығы, шипажай-
дағылардан Қыранбек Нұржанұлы, Қанат 

Ермекұлы мен көмекшісі және қартайған 
анасы Ажар ханыммен бірге Дәулет Бек-
темірұлы да осында болып шықты. Олар 
да Испанияға саяхаттамақ екен. Қазақтар 
сапарлас болғанына таңғалып, қауқыл-
дасып тұрғанда, бортта Гүлназ көрінді. 
Сықылықтап күліп жіберген ол:

– Мен сендерді Стамбұлға баратын 
шығар деп ойласам, сендер де осында 
екенсіңдер ғой! Бұл қалай болғаны?

Ханшайымның көзі шарасынан шыға 
жаздап, сусын ішіп тұрған стаканы қо-
лынан түсіп кетті.

– Аслан, енді не істейміз? Түсіп қала-
мыз ба кемеден?

–  Сүйіктім, шегінерге жол жоқ. Жоспа-
рымызды бұзбайық, – деді Аслан қанша 
ашу қысса да, сабыр сақтауға тырысып.

*** 
«Гези» кемесі айдын бетін сызған 

аққудай теңізді қақ жарып, жүзіп келеді. 
Испанияға жеткенше әлі бірнеше күн бар. 
Бір реті келгенде Қыранбек Ханшайымға 
Алматыдағы дәмханада Аслан мен Гүл-
назды көргенін, екеуі үйлену тойынан 
кейін бал айын Жерорта теңізінде өткізуді 
жоспарлап жүргенін әңгімелеп отырғанын 
айтты. Детектив Ханшайымнан:

– Неге Анталияға, Жерорта теңізіне 
келдіңдер? Сенің байлығың анағұрлым 
алыс әрі тамаша жерлерге, мысалы, Маль-
див не Гавай аралдарына баруға жетеді 
ғой, – деп сұрады.

– Қыранбек мырза, біз бал айын менің 
қаражатыма емес, Асланның жинаған 
қорына өткізіп жатырмыз. Ол менің ақша 
шығарғанымды қаламай, өзінің шамасы 
жететін осы өлкеге әкелді. Мәселе қаржы-
да емес қой. Маңыздысы, біз бір-бірімізді 
сүйеміз. 

*** 
Екінші қабаттағы дәмханада ауқатта-

нып отырғанда, Қыранбек Ажар ханымды 
әңгімеге тартқысы келді.

– Ажар ханым, негізі қай жақтансыз-
дар?

– Түбіміз Қостанайдан. Бірақ қазір Ал-
матыда тұрамыз.

– Менің нағашыларым Қостанайдан, – 
деді детектив.

–Сені сырттай жақсы танимыз. Небір 
адам шошырлық қылмыстарды ашып, 
кінәлілерді тапқаныңа ризамыз. Аман жүр, 
балам, қашан да!

– Рақмет, апай.
Осы кезде әңгімеге Ажар ханымның 

ұлы Дәулет араласты:
– Апа, жақын танымайтын бейтаныс 

адамдарға сыр ашып қайтесіз!
Жас жігіттің мұндай дөрекілігінен кейін 

детектив оларды мазаламайын деп шешті.
Бір уақытта тамақтанып отырған Аслан 

мен Ханшайымның қасына Қанат Ермек-
ұлы жайғасты.

– Ханшайым, айналайын, сенің бал ай-
ыңның шырқын бұзып, ресми сапарға ай-
налдырғым келмейді. Бірақ компанияның 
шетелдердегі мәселелеріне қатысты мына 
құжаттарға шұғыл қол қоюың керек, – деді 
ол бір бума қағаз ұсынып.

– Жарайды, ештеңе етпес, – Ханшайым 
құжаттарды мұқият оқи бастады.

– Бәрін оқып, әуре болып қайтесің. 

Белгі тұрған тұстарға қол қоя берсеңші, 
– деді Қанат мырза қалта орамалымен 
маңдай терін сүртіп жатып.

– Маған әкем қол қоймастан бұрын әр 
құжатпен егжей-тегжейлі танысуды үйрет-
кен, – деп жауап берді Ханшайым.

Осы сәтте сөзге Аслан араласты:
– Сенің орныңда болсам, заңгерлерім 

қол қой деген жерге қол қоя берер едім. 
Соның бәрін оқуға қалай ерінбейсің, – деді 
ол есінеп.

Бірақ Қанат Ермекұлы «жарайды, бұл 
шаруаларды кейін тындырармыз» деп құ-
жаттарды алып, кетіп қалды.

*** 
«Гези» кемесі жол-жөнекей ежелгі қала 

Эфеске тоқтады. Жолаушылар байырғы 
шаһардың орнын, мыңдаған жыл бұрын 
салынған ғимараттардың қабырғаларын 
тамашалап, мол мағлұмат алды. Кенет 
найзағайдың гүріліндей әлдебір зор дыбыс 
естілді де, Ханшайымның тура қасына бір 
кісінің құшағына зорға сыяр қойтас құлады. 
Аслан оны өзіне қарай тартып үлгермегенде, 
не боларын кім білсін! Көне ғибадатхананы 
көруге ішке кіріп кеткендер «гүрс!» еткен 
алапат дыбысты естіп, сыртқа жүгіріп 
шықты. Арасында Қыранбек Нұржанұлы 
да болды. Не болғанын лезде ұққан ол жоға-
рыға жалт қарап еді, әлдекім кілт бұрылып, 
жалтарғанын аңғарғандай болды. «Айналам-
ның бәрі маған қастық қылғысы келетіндей, 
мен қорқамын, қорқамын!» деп күйеуінің 
кеудесіне басын қойып, солқылдап жылады 
Ханшайым.

– Құдай біледі, бұл – Гүлназдың ісі! 
Осыдан қолыма түссін! – деп кіжінді 
Аслан.

Болған істен сең соққан балықтай 
есеңгіреп қалған топ кемеге қайтып кел-
генде, Гүлназ сыртқа енді ғана шығып 
келе жатқанын көрді. Бұған жұрттың бәрі 
таңғалды. Тіпті, Асланның өзі «Демек, тас-
ты төменге әдейі итерген Гүлназ болмаға-
ны ғой. Онда кім?.. Әлде бұл кездейсоқ 
жағдай ма?..» деген екіұшты ойға қалды. 

*** 
Аспанда еркін қалықтаған құстай 

«Гези» кемесі Жерорта теңізінде Испания-
ға қарай жүзіп келеді. Ханшайым – ой-
ыншық берсең алданып қалатын баладай 
ақкөңіл жан. Құдай сақтап, бір ажалдан 
қалғанын тез ұмытты. Бұған ертеңгі туған 
күні әсер етсе керек. Туған күн кешін «Ге-
зидің» дәмханасында көңілді өткізбек. Күн 
батқан соң, ол каютасынан тотыдай тара-
нып, сандуғаштай сыланып, құлпырған 
кейіпте шықты. Мойнына түнгі аспандағы 
жұлдыздай жарқыраған моншағын да 
тағып алыпты. Бүгін оған жұрттың бәрі ақ 
тілекті жауындай жаудырды. Дәмханадағы 
отырыста Қыранбек мырза туған күн иесін 
құттықтаумен бірге, моншағыңыз да өзіңіз 
сияқты өте әдемі екен деп лебіз білдірді.

–  Ә, иә, рақмет. Марқұм әкем осыдан 
5 жыл бұрын туған күніме сыйлаған. Иә, 
дұрыс айтасыз. Жұрттың бәрі қызығады. 
Кей жақын құрбым салтанатты кешке 
тағып барып келейін деп сұрап та алады, – 
деді Ханшайым.

Бұл кеште кеме дәмханасында ештеңе-
ге араласпай, бір шетте жалғыз өзі көңілсіз 
отырған тек Гүлназ еді.  Қыранбек мырза 

оның тоқтаусыз шарап ішіп отырғанын 
байқады.

Туған күні болса да, біраз уақыттан соң, 
Ханшайым қатты шаршап тұрғанын айтып, 
каютасына ұйықтауға кетті. Аслан шарап 
ішіп, сәлден кейін баратынын айтып, дәм-
ханада қалды. Қыранбек мырзаның да көзі 
жабысып қалардай қатты ұйқысы келді. Ол 
да жатуға бөлмесіне барды. Өзге жолаушы-
лар да тарап, түнгі аспанда сүттей аппақ ай 
көрінген бұл кезде дәмханада санаулы кісі 
қалған еді. Атап айтқанда, Аслан, Гүлназ 
және ерлі-зайыпты түріктер Хакан бей мен 
Севда ханым. Бір уақытта Гүлназ мұңлы бір 
ән шырқай бастады:

Әтттең-ай, әттең-ай,
Дүние неткен тәтті ең-ай!
Жарасқаны қинайды,
Дәм-тұзыңның жатпен-ай!
Беріліп шырқағаны сонша, ән естіген 

жанның алпыс екі тамырын шымырлатып, 
көңілін баурап алар еді. Мұны жақтырмай 
қалған Аслан оқты көзімен ата қарады. 
Кенет Гүлназ қолсөмкесінен «Type 67» 
тапаншасын шығарып, Асланға кезенді:

– Сенің өзгемен бірге бақытты өмір 
сүруіңе жол бергенше, өз қолыммен өлтір-
генім артық!

Аслан отырған орындығынан атып 
тұрып:

– Гүлназ, ақымақ болма! Сен массың! 
Есіңді жи! – деп жанұшыра айғайлаға-
нымен, бәрі кеш еді. Гүлназ шүріппені 
басты да, Аслан еденге «жалп» етіп құлап, 
қолымен санын басып жата қалды. Қолы 
мен шалбары қып-қызыл қан болды.

Хакан бей мен Севда ханым шошып 
кетіп, орындарынан атып тұрды. Екеуі не 
істерін білмей, абдырап қалған.

– Мен не істедім, мен не істедім! Ма-
хаббатымды өз қолыммен өлтірдім! Не 
істедім! Ақымақсың, Гүлназ! Енді өмір 
сүргім келмейді! Өмір сүруге құқым жоқ! 
– деп Гүлназ шыр-пыры шығып, жылай 
бастады. Қолындағы тапаншасы жерге 
түсіп кетті де, аяғымен диванның астына 
қарай теуіп жіберді.

– Бәріне мен кінәлімін, – деп ыңырси 
қинала тіл қатты Аслан Хакан бейге қа-
рап, – Хакан бей, бұрын Гүлназ екеуміз 
үйленеміз деп сөз байласқанбыз, ал мен 
оны тастап кетіп, басқаға үйлендім. Иттік 
жасадым. Оны кінәламаңыздар, Хакан бей. 
Мен айыптымын. Хакан бей кеме дәрігерін 
шақырыңызшы.

Өңі бозарып, тілі байланып қалғандай 
үндемей тұрған Хакан бей енді ғана сөзге 
келді:

– Иә, иә, қазір дәрігерді шақырып 
келеміз.

– Ал сіз, Севда ханым, – деді Аслан, 
– Гүлназды каютасына апарып, ешқайда 
кетпей, қасында болыңызшы. Тек жалғыз 
қалдыра көрмеңіз. Өзіне қол салып жүр-
месінші. Бәріне мен айыптымын. Тек 
өтінемін, бұл жәйтты ешкімге айта көр-
меңіздер. Шулатудың қажеті жоқ. Гүлназ 
кінәлі емес.

Севда ханым Гүлназды сүйеп, жатын 
бөлмесіне алып кетті. Ал Хакан мырза 
дәмханадан шыққан соң, осылай қарай 
асығып келе жатқан даяшыны көрді. Әл-
дебір опыр-топырды естіп, секем алыпты 
ол. «Бәрі дұрыс, бармай-ақ қойсаңыз бо-
лады» деп даяшыны қайтарып жіберген 
Хакан мырза дәрігермен бірге Асланды 
көтеріп, арнайы бөлмеге апарды. Онда 
Аслан Хакан бейге:

– Мана Гүлназ тапаншаны диванның 
астына қарай теуіп жіберген еді. Соны 
алып келіңізші, ел-жұрт естіп жүрмесін, 
– деп өтінді.

Хакан бей дәмханаға жүгіріп кеткен-
мен, лезде қайтып келді.

– Диванның астында тапанша жоқ! – 
деді ол.

– Қалайша жоқ?! Сонда қайда кетті?! 
Кім алды қаруды?! – деп сұрағанмен, 
әлсіреп бара жатқан Асланның одан әрі 
қазбалауға шамасы жеткен жоқ.

Дәрігер жаралының қанын тоқтатты. 
Кейін арнайы дәрі егіп, ұйықтатты да, 
аяғына шұғыл ота жасап, оқты алып тас-
тады. 

Таңертең бұл жайсыз хабарды кемеде-
гілердің бәрі естіді. Сонымен қатар, тағы 
бір қаралы хабар бар еді. Таңертең бөлме 
тазалауға кірген қызметші әйел Аслан 
мен Ханшайымның каютасында Ханшай-
ымның жансыз денесін көріпті. Әлдекім 
ұйықтап жатқанда, қақ маңдайынан атып 
кетіпті. 

Алпамыс ФАЙЗОЛЛА

ЖЕРОРТА ТЕҢІЗІНДЕГІ 
ӨЛІМ


