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БҮГІНГІ АТҚАРЫЛҒАН ІС – 
ЕРТЕҢГІ КҮННІҢ КЕПІЛІ

АЖЫРАСУ: 
ҰРЛАНҒАН БАЛАЛЫҚТЫҢ 

ҚҰНЫКЕРІ КІМ?

ҚР СУДЬЯЛАР ОДАҒЫНА – 25 ЖЫЛ

Жолдасбек НҮСЕНОВ, Caspian University 
ректоры, Қазақ ұлттық жаратылыстану 
ғылымдары академиясының академигі, 
заңгер:

– Бізде Роман Подопригора деген белгілі заң 
ғылымдарының докторы, профессор бар.  Сол 
кісі жақында фейсбуктегі парақшасында осы 
мәселеге қатысты өзінің пікірін жариялады. 
Мен соған толығымен қосылам. Шынында 
да мемлекет оларды қорғауға дайынбыз деп 
жатса, діни емес және дінге қарсы нанымдағы 

Өмірәлі ЖАЛАИРИ, Д.Қонаев атындағы Еуразиялық 
заң академиясының ректоры, заң ғылымдарының 
докторы, Қазақстан  педагогика ғылымдары акаде-
миясының академигі:

– Заңнамаға «Дінге сенбейтіндер құқығы» деген жаңа 
түсінік енгізуге қазір қандай қажеттілік барын мен 
түсінбеймін. Дінге сенбеді деп біздің елімізде кімді жауап-
кершілікке тартып жатыр екен? Сіз мұндайды естідіңіз 
бе, мен естіген жоқпын. Сондықтан қолданыстағы 
заңнамаға қазір ондай өзгеріс енгізуге еш қажеттілік 
жоқ деп санаймын. 
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ЗАҢҒА «ДІНГЕ СЕНБЕЙТІНДЕР ҚҰҚЫҒЫ» ТҮСІНІГІН ЕНГІЗГЕН ЖӨН БЕ?

Дінге сене ме, сенбей ме, ол – әр адамның өз құқығы. Ешқашан құқық 
қорғау органында ешкім ол туралы айтпайды. Дінге сену, сенбеуіне байла-
нысты ешкім ешкімді кінәлай алмайды. Конституцияда барлық адамның 
құқы тең. 

Жақында ҚР Ақпарат және 
қо ғамдық даму министрлігі

нің Дін істері комитеті төрағасы 
заңнамаға «дінге сенбейтіндер 
құқығы» деген жаңа түсінікті ен
гізгісі келетінін жариялады. Жұрт
шылық арасында пікірталас ту
дырған бұл мәселеге қатысты 
біз сарапшылардың да пікірін 
сұраған едік.
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(Соңы 5-бетте)

азаматтарға үлкен қауіп төніп тұр екен деген түсінік пайда болуы 
мүмкін.  

Жалпы, бізде қазір дінге сенбейтіндердің құқы бұзылып жатыр деу 
қате. Бұл бүгінгі таңда біздегі күрделі мәселе де емес. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Мемлекет 
басшысының 
бастамасымен 
қыркүйек айында 
елімізде Отбасы 
күні аталып өтілді. 
Мерейлі мереке 
тұсында ажы
расқан отбасы
лардың мәселесі 
де көлденеңдейді. 
Соңғы статистика 
бұл көрсеткіштің 
күн санап артып 
бара жатқанын 
көрсетіп жүр. Ера
заматқа да, әйел 
адамға да басқа 
өмірлік серік 
табылады, ал, 
баланың мәселесі 
кімге маңызды? 
Оның психология
лық жарақатын, 
өмірлік қиын
дықтарын, ұр
ланған бақытты 
балалығын  ертең 
кім түгендейді?  
Өкінішке қарай, 
бүгінде, керісін
ше, баланы алға 
тартып, өз ұпайын 
түгендеумен жүр
ген ерлізайыпты
лар көп. 

Бұл – әркімнің құқықтары мен бостандықтары-
на, заңды мүдделеріне нұқсан келтiретiн немесе кез 
келген заңсыз шешімдері мен іс-қимылдарына сот 
арқылы қорғауға кепілдік беретін орган. Сондықтан 
сот алдында сот төрелігін сапалы атқару, әділ шешім 
шығару аталған құрылымдық жүйенің қоғам тала-
бына сай үнемі жетіліп, оның ілгерілеуіне заманауи 
тетіктер арқылы кешенді сот реформаларын жүргізу 
қажеттілігін туындатты.

Атап айтқанда, сот жүйесінің алдында маңыз-
ды мемлекеттік-құқықтық мәселелерді шешудегі 
ұстанымдарын анықтау мақсатында республикалық 
деңгейде қоғамдық бірлестік құру мәселесі тұрды. 
Көп кешікпей 1996 жылы осы мақсатқа орайласты-
рылған «Қазақстан Республикасы Судьяларының 
одағы» республикалық қоғамдық бірлестігі құрыл-
ды. Аталған бірлестік судьялар қауымдастығының 
мүддесін қорғауды және оларды іске асыру үшін 

ҚОҒАМДЫҚ ТАЛҚЫНЫ 
ҚАЖЕТ ЕТЕТІН ТАҚЫРЫП
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(Соңы 2-бетте)

Назира ТОҒЫЗБАЕВА, 
Алматы қаласы әлеуметтік 
әлауқат басқармасының 
бастығы: 

«130 МЫҢНАН 
АСА ТҰРҒЫН 
ӘЛЕУМЕТТІК 

ҚОЛДАУҒА ИЕ»

– Назира Асылбекқызы, Алма-
ты сияқты ірі мегаполисте еңбек 
қатынастары саласындағы мем-
лекеттік бақылау қалай қамта-
масыз етілуде? 
Еңбек қатынастарын бақылауды 

мемлекеттік еңбек инспекторлары 
қамтамасыз етеді. Осы уақытқа дейін 
2 мыңнан астам өтініш қаралып,  аза-
маттардың еңбек құқықтарын қорғау 
бойынша 207 жоспардан тыс тексеру 
жүргізілді. Соның нәтижесінде 197 ең-
бек заңнамасы нормаларының бұзылуы 
анықталып,  68 заңды тұлға әкімшілік 
жауапкершілікке тартылды. 

Сот жүйесі жылдар керуенін артқа тастап, жүргізілген тегеурінді рефор
ма аясында биік асуларды бағындырды. Сот жүйесінің негізгі мақсаты 

азаматтар мен ұйымдардың құқығын, бостандығы мен заңды мүддесін қорғау
ға және ел Конституциясының, заңдарының, өзге де нормативтiк құқықтық 
актiлерiнiң, халықаралық шарттарының орындалуын қамтамасыз ету болып 
табылады. 

ауқымды шараларды жүзеге асыруды қолға алды. 
Мәселен, 1996 жылы 1 қарашада Алматыда өткен 
Судьялар қауымдастығының құрылтай конферен-
циясында Судьялар одағының басшы құрамы сай-
ланып, 19 желтоқсанда республика судьяларының 
І съезі өткізілді. Онда сот реформасын жүргізу, 
яғни сот процесінің жарыспалылығы, тараптардың 
теңдік қағидаларының толық дәрежеде жүзеге ас-
пауы, апелляциялық институттың енгізілмеуі, сот 
приставы институтын құру және өзге де мәселелер 
кеңінен көтерілді.

Сот реформасының көкжиегін кеңейту мақ-
сатында Судьялар одағы жарғысының, Судьялар 
қауымдастығының филиалдары туралы ереженің 
және Судья этикасы кодексінің жобалары жасалды. 

«ЖАРЫЛҚАУДЫҢ» 
ЖАҢА ТҮРІ
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(Соңы. Басы 1-бетте) БҮГІНГІ АТҚАРЫЛҒАН ІС – 
ЕРТЕҢГІ КҮННІҢ КЕПІЛІ 

Полиция органына қылмыс немесе оқиға болғандығы туралы арызбен 
шағымданған кезде, арызды тіркеумен қатар жедел кезекші бөлімі өтініш берушіге 
хабарлама-талонын береді. Хабарлама-талон екі бөліктен тұрады: қылмыстық қуда-
лау органында қалатын хабарлама және талонның артқы жағында өтініш берушіге 
берілетін ескерту талоны.

Ескерту-талонының артында: http://service.pravstat.kz интернет-ресурсының ме-
кенжайы, 1012 (SMS қызметі), 8-800-080-7777 (қалалық телефоннан), 1414 (ұялы те-
лефоннан, және өтінішті қабылдаған қылмыстық қудалау органының телефон нөмір-
лері көрсетілген. Өтініш беруші сол арқылы өзіне керекті ақпаратты ала алады. Егер 
сіз полиция бөліміне келген болсаңыз және қандай да бір себептермен олар өтінішті 
қабылдаудан бас тартса немесе сізді мекенжайыңыз бойынша басқа полиция бөліміне 
жіберген болса, басқа орган немесе басқа бөлім осындай қылмыстарды тергеп жатыр 
немесе уақыт жағынан ерте шағымдану керек, жұмыс күні аяқталды және өтінімдер 
бүгін қабылданбайды деген жағдайда мына мәселелерді білуіңіз қажет.         

Яғни, полиция қызметкерлерінің әрекеттері ҚР Бас прокурорының 2014 жылғы 
19 қыркүйектегі №89 «Қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы мәлімдемелерді, 
хабарламаларды немесе баянаттарды қабылдау және тіркеу, сондай-ақ сотқа дейінгі 
тергеудің бірыңғай тізілімін жүргізу ережесін бекіту туралы» бұйрығымен реттеледі. 
Қылмыстық құқықбұзушылық туралы арыздар мен хабарламаларды немесе кез кел-
ген жасалған немесе дайындалып жатқан қылмыс туралы басқа ақпаратты, олардың 
жасалу орны мен уақытына, аумақтылығына, сондай-ақ хабарланған мәліметтің то-
лықтығына қарамастан, қабылдауды полиция органының кезекші бөлімі тәулік бойы 
жүзеге асырады. Кезекші бөлім қызметкерлеріне тіркеуге тиісті шараларды қабылдау 
үшін, өтініштерді «Qamqor.gov.kz» интернет-ресурсы арқылы жіберу мүмкіндігі де 
қарастырылған.

Егер сіздің өтінішіңіз қараусыз қалдырылса, сізге себебі түсіндірілген жазбаша 
түрдегі хабарлама келуі қажет. Сондай-ақ сіз өтінішіңізді пошта арқылы жібере 
аласыз, бұл жағдайда ол, кіріс хат-хабардың жалпы ережелеріне сәйкес, полиция 
бөлімінде тіркеледі, содан кейін 24 сағат ішінде ақпаратты есепке алу кітабында 
қайта тіркелуі керек.

Орындаушы қабылданған шешім туралы өтініш берушіге жазбаша түрде хабар-
лауға және сонымен бірге оған қабылданған процессуалдық шешімге шағымдану 
құқығын түсіндіру міндетті. Осылайша сіз осы құқық бұзушылықты кім қарасты-
руы қажеттігіне қарамастан, өтінішіңізді кез келген полиция басқармасына немесе 
бөліміне бере аласыз.

Егер өтініш қабылданбаса, полиция бөлімі орналасқан аумақтық  прокуратураға 
немесе Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және 
арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің жергілікті басқармасына жүгінуіңіз ке-
рек (Алматы қаласы бойынша телефон номері +7 727 2614688, 87001117080). Бұл 
жағдайда, егер мүмкін болса, жауапты тұлғалардың бас тарту жағдайын растайтын 
куәгерлердің болуы немесе осы фактінің бейне- немесе аудиожазбасы болғаны жөн. 
Прокуратура органдары өтінішті қабылдаудан бас тарту фактісін анықтаған кезде, 
прокурор тарапынан тиісті шара қолданылады. Өтінішті қабылдаудан бас тартқаны 
үшін полиция қызметкері тәртіптік жазаға тартылады және тағы қайталанған жағдай-
да, қызметкерді ішкі істер органдарынан босатуға дейін шешім қабылданады.

Г.ТУЛЕУБАЕВ,
ҚСжАЕА комитетінің Алматы қаласы бойынша 

басқарма прокуроры 

Аталған тың бағыттарда қарқын-
ды жұмыс жүргізу үшін Судьялар 
одағының бастамасымен сан салалы 
құқықтық тақырыптарға арналған 
кездесу, ауқымды басқосулардың ой 
елегінен өткізіліп, сот тәжірибесінен 
алынған өлшемдердің арқасында 1996 
жылдың 19 желтоқсанында «Қазақстан 
Республикасының Судьялар одағы» 
республикалық қоғамдық бірлестігінің 
жарғысы қабылданды. 2011 жылы 
Қазақстан Судьялар одағы әлемдік 
судьялар қауымдастығының құрамына 
енді. Бұған дейін бақылаушы ретінде 
қатысып келген еді.

Араға үш жыл салып, Алматыда 
республика судьяларының ІІ съезі өтті. 
Съезге қатысушы делегаттар 1997 
жылғы 23 желтоқсанда қабылданған 
«Орталық Азия елдері судьяларының 
халықаралық қауымдастығын құру 
туралы декларациямен танысып, осы 
қоғамдық бірлестікке кіру туралы 
шешімге қол қойды. Яғни 1999 жылы 
өткізілген съезд сот-құқықтық рефор-
маның екінші кезеңінің бағытын ай-
қындады. Олар Жоғарғы Сот сатысына 
заң шығарушылық бастамасы және 
заңдарға тәуелді актілерді түсіндіру 
құқығын қайтару, аумақтық соттардың 
құзыреті институтын енгізу және су-
дьяларды белгілі мерзімге тағайындау 
мәселелерін көтерді. Ал, 2001 жылы ІІІ 
съезд өткізілді. Бұл дәстүрлі бастама 
сот жүйесіне тың да тегеурінді серпіліс 
берді. Сот алдына жүктелген міндет-
терді жүзеге асыру Мемлекет басшы-
сының 2002-2009 жылдарға арналған 
құқықтық сая сат тұжырымдамасында 
көрініс тапты.

2005 жылы Астана қаласында Мем-
лекет басшысы Н.Назарбаевтың қаты-
суымен судьялардың ІV съезі өтті. Осы 
форумда Президент сот саласының қол 
жеткен жетістіктеріне баға берді. Оның 
жұмысын оңтайландыру мақсатында 
нақты тапсырма жүктеді. Яғни, заңна-
маға өзгерістер енгізіліп, судьялыққа 
кандидаттарды тек конкурс арқылы 
іріктеу, оларды тағылымдамадан өткізу 
белгіленді. Сонымен бірге барлық сот 
процестерін бейне және аудиотаспаға 
жазу шараларын қолға алу тапсырыл-

ды. Бұл сот процесінің жариялылығын, 
ашықтығын, судьяның сот процесіне 
кереғар ықпал жасауына тосқауыл 
қою мақсатында жүзеге асырылуда. 
Барлық жазбалар орталықтандырылған 
«Төрелік» сот органдары жүйесі мен 
«Сот кабинеті» онлайн-сервисінде 
сақталады.

Съезден съезге дейінгі аралықта сот 
жүйесі белгілі бір даму заңдылығын 
басынан кешірді. Демек, бүгінгі күннің 
жемісі ертеңгі күннің өркеніне айнал-
ды. Бұған Елбасымыздың 2009 жылы 19 
қарашада өткен V cьезде сөйлеген сөзі 
дәлел. Ел Көшбасшысы сот қызметін 
таразылай келе, оған «Қазақстанда сот 
билігі үшін көп іс атқарылды. Халық 
судьялар корпусынан соттың заң мен 
әділдіктің әрқашан сенімді тірегі бо-
латындай жұмыс істеуін талап етуге 
құқылы» деп атап көрсетті.

Он төрт жылдан соң өткізіліп отыр-
ған судьялар съезі сот дауларын ше-
шудің баламалы тәсілдерін енгізу ту-
ралы мәселені алға тартты. Осыған 
байланыс ты медиация туралы заңна-
маны қолданысқа енгізу күн тәртібіне 
қойылды. Яғни дау мұраты тараптарды 
бітістіру, олардың шиеленіскен мәсе-
лелерін бейбіт жолмен шешу болып 
табылады. Бүгінде осы даңғыл жол 
жанданып, оның биік тұғыры нығая 
түсті. Елімізде «Медиация туралы» заң 
дүниеге келді.

ХХІ ғасырда орнықты дамуды 
жалғас тыру міндеті қойылып отыр. 
Бүгінде сот жүйесінің темірқазығына 
айналған «Судьялар одағы» республи-
калық қоғамдық бірлестігінің арқа-
сында маңызы жоғары әділдік, ізгілік 
қағидасына бағытталған құжаттар 
дүниеге келді. Соның бірі – 2009 жылы 
18 қарашада Қазақстан судьяларының 
V съезінде қабылданған Судья әдебінің 
кодексі. Құжат судьялардың адамгер-

шілік және моральдық-әдептік бейнесі-
не жоғары талаптар қойды. VІ съезд 
судьялардың жалақысы мен зейнетақы-
сын мөлшерін көбейтіп, әлеуметтік 
жағдайын жақсарту мәселесін көтерді.

2016 жылы 21 қарашада астанада 
Қазақстан судьяларының VII съезі 
өтті. Төрт жылда бір өтетін бұл жиын-
да «100 нақты қадам» Ұлт жоспа-
рында көрсетілген міндеттерді іске 
асыру нәтижелері сарапталып, сот 
өндірісін жаңғыртудағы жетістіктер 
айшықталды. Сондай-ақ, келешекке 
жоспар түзіліп, сот жүйесін дамыту 
жолдары қарастырылды. Бұдан бөлек, 
судьялардың Әдеп кодексі жаңартылған 
мазмұнда қабылданды. 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев-
тың қатысуымен онлайн режимде өткен 
VІІІ съездің көтерген тақырыбы ауқым-
ды, талқыланатын мәселелері өзекті 

болды. Судьялар одағы мұрындық 
болған бұл съезде «Қазіргі сот жүйесі 
қай бағытта дамуда? Судьялардың жа-
уапкершілігі мен тәуелсіздігін қалай 
арттырамыз?» деген төңіректе әңгіме 
өрбіп, нақты шешімдер қабылданды. 
Иә, мұның барлығы да съезд көтерген, 
орындалуға тиіс мәселелер болатын.

Ал, жалпы Судьялар одағының жа-
сап отырған тіршілігі көңілге қуаныш 
ұялатады. Ардагер судьяларға мате-
риалдық көмек көрсетіп, марапаттап, 
сый-сияпат жасап, әр мереке күндеріне 
байланысты іс-шаралар ұйымдастыры-
лады. Соңғы жылдары елімізде ата-ана 
қамқорлығынсыз қалған балаларды 
баспанамен қамтамасыз етуге қатысты 
бағдарламалар аясында арнайы іс-ша-
ралар жоспарланып, тиісті жұмыстар 
жүзеге асырылуда.

Президентіміздің дана саясаты-

ның, оның тұрақты қамқорлығы мен 
ықыласының арқасында республика-
мыздағы балалар үйлерінде отбасыға 
жақындатылған жағдай жасалған. 2018 
жылдың қорытындысы нәтижесінде, 
Шымкент қаласы соттарының судья-
лары қамқорлыққа мұқтаж балаларды 
баспанамен қамтамасыз етуге бағыт-
талған жұмыстарды жүргізуге бастама 
көтеріп, 2019 жылдан бастап әр тоқсан 
сайын судьялардың бір күндік еңбек 
ақысын Шымкент қаласының №4 бала-
лар үйінің тәрбиеленушілеріне аударуға 
бірауыздан шешім қабылдады. Осы-
лайша, қалалық сот судьялары балалар 
үйінің тәрбиеленушілерін өз қамқор-
лықтарына алды. «Тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкінен» тоқсан сайын жалақы 
есебінен қаражат салып отыру мақса-
тында балалардың атына жеке депозит 
ашылды. Атап айтсақ, Шымкент қаласы 
бойынша қалалық, аудандық және оған 
теңестірілген соттардың судьялары 
2019 жылы 81 балаға, 2020 жылы 69 ба-
лаға, 2021 жылдың бірінші тоқсанында 
69 балаға «Тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкіне» қаражат аударды. Бұл дегеніңіз 
жасы 18-ге толып, балалар үйінен 
шығар кезде, олардың жеке шотында 
үй алуға қажетті қаражат болады деген 
сөз. Судьялар одағының Шымкент қа-
ласындағы филиалы мүшелерінің бұл 
игілікті ісі алдағы уақытта да  жалғасын 
таба бермек.

Алдағы съездерде де қазіргі қоғам-
ның талабынан шығатын тұщымды 
ой-пікірлер айтылып, биік мақсаттар 
қойылады деп сенеміз, өйткені бұл 
маңызды іс-шарада көтерілген мәсе-
лелер сот жүйесін жандандыра түсері 
даусыз.

С.ТОҚБЕРГЕНОВ,
Қазақстан Республикасы 

Судьялар одағы Шымкент 
қаласы филиалының төрағасы 

МІНБЕР

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯ СОТ 
ЖҰМЫСЫНА ЖАҢА ЛЕП БЕРДІ

ҚҰҚЫҚТЫҚ САУАТ

ПОЛИЦИЯ АРЫЗЫҢЫЗДЫ 
ҚАБЫЛДАМАСА, 
НЕ ІСТЕУ КЕРЕК?

Биыл еліміздің Тәуелсіздік алғаны-
на 30 жыл толмақ. Егемендіктің сүйін-
ші хабары жеткен кезде дүниеге келген 
ұрпақ бүгінде ой тоқтатар, шешім 
қабылдар, орда бұзар жаста екен Отыз 
жылда атқарылған іс, қол жеткен биік 
аз емес. Осы аралықта азат елдің 
шекарасын шегелеп, бағыт-бағдарын 
белгілеп, өркениетті мемлекеттер қа-
тарына қосу үшін қарқынды жұмыстар 
жүргізілді. Әлемнің әр түкпіріндегі 
жұртпен дос тық байланыс орнатып, 
барыс-келісі көбейген Қазақстан бү-
гінде дамудың даңғыл жолына түскен, 
татулық пен тыныштық орнаған, қа-
уіпсіз мекен ретінде мойындалып 
отыр. Мұндай жағымды пікір – жас 

мемлекетте атқарылған игі істер мен оң 
нәтижелердің жемісі. Елімізге қатысты 
жақсы пікірдің орнығуына сот саласы 
да өз үлесін қосып келеді.

Тәуелсіздік сот саласын жаңғырт-
ты, түлетті. Аға буынның сот жұмы-
сына қатысты айтқан естеліктеріне 
қарап, бүгінгі сот жүйесінің адам та-
нымастай өзгергенін байқау қиын емес. 
Бүгінгі сот – ашықтықтың, жария-
лықтың, жеделдіктің, қолжетімділіктің 
айқын үлгісі. Мемлекет тарапынан 
тұрақты қолдаудың көрсетілуі сала-
дағы кемшіліктерді аз уақыт ішінде 
шешіп, жаңа заманға, жаңа талапқа сай 
келетін қуатты құрылым жасақтауға 
мүмкіндік туғызды. Осы уақыт ішінде 
отандық заңнамаларды сауатты, са-
палы әзірлеп, құқықтық шешімдерді 
халықаралық заңнамаларға жақындату 
бойынша пәрменді шаралар қолға 
алынды. Судьялардың тәуелсіздігін 
нығайту, соттардың құзырлы орын-
дарға қаржылық тәуелді болуына жол 
бермеу, сот шешіміне ықпал ету тетік-
терін жою мәселесі де бүгінге дейін 
толық шешімін тапты. 

Соның ішінде жаңа технологияның 
сот жұмысына жаңа леп, соны серпін 
әкелгенін айта кеткеніміз жөн. Мем-
лекеттің өзге құрылымдары арасын-

да заманауи құрылғылар жетістігін 
алғаш пайдаланған да сот жүйесі еді. 
Сот мәжіліс залдарының дыбыс, бей-
нежазба құрылғыларымен жабдықта-
лып, істердің компьютер көмегімен 
судьяларға автоматты түрде бөлінуі 
саладағы жаңашылдықтың басы бол-
ды. Бұл халықтың сотқа деген сенімін 
нығайтатын пәрменді тетік. Істердің 
таспаға жазылуы сот отырысына 
қатыс ушылардың жауаптылығын кө-
теріп, негізсіз пікірге тосқауыл қойды. 
Таспаны кез келген уақытта сұратып, 
қайталап көруге болатындықтан, сот 
жұмысына, судьялар қызметіне қатыс-
ты арыз-шағымның да айтарлықтай 
азайғаны белгілі.  

«Сот кабинеті» бірыңғай сер-
висінің іске қосылуы да азаматтарға 
қолайлы жағдай туғызып, әуре-сар-
саңнан арылтқан болатын. Бұрын 
сотқа талап арыз, өтініш беру үшін 
азаматтардың кезек күтіп, жұмы-
сынан сұрануына тура келетін. Бір 
арызға қажетті құжат, анықтамалар-
ды жинақтау үшін бірнеше рет сот 
ғимаратына бару да азаматтардың 
сотқа деген өкпе-ренішін көбейтетіні 
жасырын емес еді. Жаңа технология 
игілігі осы мәселені «Сот кабинеті» 
сервисі арқылы тиімді, ыңғайлы, 

тез реттеуге жол ашты. Бүгінде сотқа 
жүгінген азаматтарға жол жүріп, жұ-
мысынан сұранып, шаруаларын кей-
інге ысырудың керегі жоқ. Өз үйінде, 
кеңсесінде отырып-ақ талап- арызын, 
сұранысын «Сот кабинетіне» жылдам 
жібере алады. Азаматтардың, әсіресе, 
сотпен қоян-қолтық жұмыс істейтін 
мамандардың бұл сервиске қатысты 
пікірі жоғары.

Жаңа технология коронавирус ин-
фекциясына байланысты орын алған 
төтенше жағдай кезінде де сот жұмы-
сының өз ырғағымен жүзеге асуына 
септігін тигізді. Заманауи құрылғы-
ларды жетік меңгерген сот қызмет-
керлері карантин кезінде де жұмысын 
тоқтатқан жоқ. Бүгінде істер қашықтан 
жаңа технология көмегімен қаралуда. 
Мұның барлығы азаматтар денсау-
лығын сақтап, індеттің таралуына 
тосқауыл қою үшін жасалғандықтан, 
соттағы жаңа жұмыс форматына аза-
маттар да түсіністікпен қарауда. Ең ба-
стысы, сот жұмысын барынша жедел, 
ашық, қолжетімді еткен жаңа техноло-
гия игілігіне жұртшылық риза.

Ғабит БАСТАУБАЕВ,
Маңғыстау облыстық сотының 

судьясы
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ЗАҢҒА «ДІНГЕ СЕНБЕЙТІНДЕР ҚҰҚЫҒЫ» ТҮСІНІГІН ЕНГІЗГЕН ЖӨН БЕ?

ҚОҒАМ

Жолдасбек НҮСЕНОВ, Caspian University ректоры, Қазақ ұлттық 
жаратылыстану ғылымдары академиясының академигі, заңгер: 

– Дінге сенбейтіндердің құқығы бұзылатындай көшеге шығып, шеру 
жасап, ұйым құрып жатқан жоқ қой. Сондықтан біздің ғалымымыз 
«егер сіз дәйекті болсаңыз, онда барлық сенушілер мен сенбейтіндердің 
теңдігін қамтамасыз ету үшін, сенушілер сияқты бірлескен атеистік 
іс-шаралар үшін мемлекеттік тіркеуден кейін ғана жиналуға бола-
ды; көпшілікке атеистік сенімдерді нандыру мемлекеттік тіркеуден 
кейін ғана; атеистердің кездесулері мен жиналыстарын мемлекет 
белгілеген орындарда ғана өткізу; атеистік әдебиетті және өзге де 
материалдарды тек мемлекеттік рұқсат бойынша, сондай-ақ бөлін-

ген орындарда және т. б. таратуға құқылы дегенді тіркеу керек. Сонда теңдік тек құқықтарда ғана 
емес, міндеттер мен тыйымдарда да болады.  Мүмкін бізге бұл мәселені шешудің қажеті жоқ шығар 
ол жоқ жерде?» деп жазуы сондықтан. Сол себепті менің ойымша, жоқ жерден өзімізге өзіміз жұмыс 
іздеп тапқанша, дінге сенбейтіндердің емес, ең алдымен, дінге сенетін адамдардың құқығын қорғауға 
көбірек ден қою керек шығар. 

Өмірәлі ЖАЛАИРИ, Д.Қонаев атындағы Еуразиялық 
заң академиясының ректоры, заң ғылымдарының 
докторы, Қазақстан  педагогика ғылымдары 
академиясының академигі: 

– Оларды діни сеніміне байланысты бөліп-жаратын еш-
теңе болмағандықтан, заңға «Дінге сенбейтіндер құқығы» 
деген өзгеріс қажет емес. Ал басқа елдерде мұндай түсінік-
тің заңнамада бар-жоғын мен қазір нақты айта алмаймын. 
Бұл туралы дінтанушылар айта жатар. Өз басым заңгер 
ретінде оған түбегейлі қарсымын. Егер  заңнамаға  қандай 
бір өзгерістер енгізгісі кеп жүргендер болса, алдымен тағы 
бір рет Конституцияны оқып шыққаны жөн. Сондай-ақ, кейбіреулер айтып жүргендей, бұл 
халықтың назарын басқа жаққа аудару үшін әдейі жасалып отыр дегенмен де келісу қиын. 
Оған тіпті мән берудің де қажеті жоқ.

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Осы мәселеге орай адвокат Кәрібай 
Тасшабаев: «Әкесі алимент төлеген 
жағдайда баласын көрсетіп, алимент 
есепшотқа түспей қалған айларда аяқ 
асты баласын әкесіне жібермей қояды. 
Оны өзара ұрыстарына куәгер етіп, тіпті 
баланы бір-бірінен ұрлап, алып қашып, 
ажырасу кезінде баланы ойыншық 
ететіндер де бар. Өз балаларын өзімшіл-
діктің құрбаны ететін ата-аналар да аз 
емес. Сот процесі кезінде ажырасушы-
лардың осындай әрекеттеріне жиі куә 
болып жатамыз», – дейді. Расында да, 
ерлі-зайыптылар отбасылық өмірде ке-

ліспеген жағдайда, мәселені барынша 
түсіністікпен шешетін, балаларын өзара 
басараздықтарының құрбаны етуден 
қашатын отбасылар елімізде өте сирек. 
Соның дәлелі ретінде соңғы бірнеше 
жылда қазақ қоғамын дүр сілкіндірген 
оқиғаларды айта аламыз. Ажырасқан 
соң бірнеше жылдан соң ер адамның 
өзінің бұрынғы әйелін пышақтап кетуі, 
аңдып келіп бензин шашып өртеп жібе-
руі, балаларының көз алдында әйелін 
пышақтап, ауыр жарақаттаған оқиға-
лардан-ақ елімізде ажырасу мәдение-
тінің әлі қалыптаспағанын аңғарамыз. 
Ажырасу оқиғаларының көбеюімен 
бірге осындай жағдайлардан зардап 

шегетін балалардың да артуы мәселенің 
өзекті болып отырғанын аңғартады. 

Отбасылық жанжалдармен көбірек 
ұшырасатын, адвокат Камиша Есмұ-
хамбетқызы: «Ажырасу кезінде ерлі-за-
йыптылар балаларын бір-біріне қарсы 
қоюға көп пайдаланып жатады. Бұл өте 
сорақы нәрсе. Бізде ата-аналар балала-
рын қауіпті жерге тастап кетіп, не дұрыс 
тәрбие бермесе ғана жазаланады. Ал 
ажырасу кезіндегі оларға қысым көр-
сетпеу мәселесі заң жүзінде қарасты-
рылмаған. Шындығында, ол баланың 
болашағына қатты әсер ететін маңызды 
мәселе. Елімізде ажырасу оқиғалары-
ның көбейіп кетуіне орай осы бағыт-
тағы заңнамаларымызды жетілдіруіміз 
керек. Ата-ананың арасында не болға-
нын жете түсінбеген, бірақ әке-шешесі 
тарапынан қысымға ұшыраған бала-
лар күйзеліске түсіп, үйінен қашып, 
көшедегі бұзақыларға қосылып кетіп 
жатады. Сондықтан ерлі-зайыптылар-
дың екеуі де мүмкіндігінше ажырасу 
кезінде балалардың психологиясына 
зақым келтірмеуге тырысуы керек. Не-
гізі әлі ақыл-ойы толық қалыптаспаған, 
үлкендердің мәселесін жете түсінбеген 
бала үлкендердің ықпалымен түрлі 
жағдайға ұшырауы мүмкін. Балаға жа-
маншылықты үйретпеу, ата-аналардың 
бір-бірін жамандап, қарсы қоймауға 
шақыратын заң жобасы басқа елдерде 
бар. Солардың тәжірибесіне сүйене 
отырып, сәбилердің балалық шағының 
алаңсыз өтуін қарастыратын арнайы заң 
керек. Әсіресе, бұл заңның біздің еліміз 

АЖЫРАСУ: 
ҰРЛАНҒАН БАЛАЛЫҚТЫҢ 

ҚҰНЫКЕРІ КІМ?

(Соңы. Басы 1-бетте)
Маргарита ӨСКЕМБАЕВА, балалар 

психологы: 
– Ажырасу кезінде балалардың көбірек 

зардап шегетіні рас. Алайда ерлі-зайыпты-
лар өзімшілдікпен оған мән бере бермейді. 
Сондықтан мүмкіндігінше ажырасудың 
алдын алып, ата-ананың жауапкершілігін 
көтеруге тырысу керек. Ажырасу кезіндегі 
күйзелістен балаларды арашаламасақ, отба-
сы құндылығын түсінбейтін, қатігез ұрпақ 
көбейеді. Ерлі-зайыптылардың небір қаті-
гездіктері балалардың көз алдында өтуде. Сондықтан ажырасу кезіндегі 
бала құқығына қатысты заңнаманы жетілдіру керек. 

үшін маңызы зор. Ажырасу кезінде 
әке мен шеше балаларына жабысып 
қалады. Бір-бірін жамандап, перзентін 
барынша өзіне жақ қылып, тіпті күш 
көрсету жағдайларына да балаларын 
куә етіп жатады. Не әкесі, не анасы 
баланың өміріне ажырасуларының 
әсер етпеуін ойламайды. Бұл олардың 
ата-аналық жауапкершілігінің де төмен-
дігінен болса керек. Көбіне отбасына 
қатысты істерде сот отырыстарына қа-
тысатындықтан, мұндай жағдайға жиі 
куә боламын. Бұл мәселеге тиісті орын-
дар араласуы керек. Әйтпесе, жағдай 
ушығып барады», – дейді.

Ресми деректерге сенсек, бүгінгі 
таңда елімізде әрбір үшінші неке ажы-
расумен аяқталуда. Олардың 83%-ының 
ортақ балалары бар. Сондай-ақ 400 
мың ана балаларын жалғыз тәрбиелеп 
отырса, 60 мың жалғызбасты әке бар 
екен. Осы статистикаға қарап-ақ ажы-
расу салдарынан қаншама баланың 
психологиялық соққы алып жатқанын 
аңғару қиын емес. Өкінішке қарай, 
зорлық-зомбылықтың шамамен 50%-ы, 
ұру мен зорлауды қоса алғанда, бала-
лардың көзінше жасалады. 

Отбасы институтын зерттеу орта-
лығының деректеріне көз жүгіртсек, 

2020 жылы Қазақстанда 128,8 мың 
неке тіркелсе, 48 мыңнан астам отбасы 
ажырасқан. Ал 2019 жылы 139 мыңнан 
астам неке қиылып, 60 мыңға жуық жұп 
бөлек кеткен екен. Бұл көрсеткіштер 
алдыңғы жылмен салыстырғанда сәл 
азайған. Дегенмен жағдайдың еш оңал-
мағаны көрініп тұр. Биыл да жағдай 
мәз емес. Жыл басталмай-ақ жатып, 
бұрынғы «әдет» жалғасын тауыпты. 
Мәселен, алғашқы 3 айда 32 мыңнан 
аса жұп некеге тұрып, соның 4 600-
ге жуығы ажырасып кеткен. Көрші 
елдермен салыстырғанда да біздегі 
ахуал күрделі. Өзбекстанда 2020 жылы 
296 мыңнан астам неке тіркеліп, ажы-
расқандар 28 мыңның айналасында 
шектеліпті. Ал Ресейде 770 мың жұп 
қосылып, 564 мыңнан астамы ажыра-
сып тынған. Қазақ қоғамында ажырасу-
дың, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың 
қалыпты жағдай болып бара жатқаны, 
көп жағдайда ерлі-зайыптылардың 
бір-біріне шамалары жетпеген кезде 
бауыр еті баласына күш көрсетуі, оны 
есеп айырысу құралы етіп отырғаны 
жүректі ауыртады. Өз әке-шешесінен 
мұндай қысым көрген баланың ертеңі 
қалай қалыптасады? Ең қорқынышты-
сы да осы...

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ, 
«Заң газеті»

мемлекеттердің, АҚШ, Қытай, 
БАӘ, Ресей, Тәжікстан, Өзбек-
стан және Қырғыз Республика-
сының тәжірибесі зерделенгені 
айтылған. Онда дін саласын-
дағы мемлекеттік саясаттың 
мақсаттары мен міндеттері 
ретінде мемлекеттік құрылы-
стың за йырлы қағидаттарын 
ілгерілету; азаматтардың діни 
сенім бостандығына және діни 
бірлестіктермен өзара іс-қи-
мылын жасауда құқықтарын 
сақтау; қазақстандық қоғамда 
конфессияаралық келісім мен 
тұрақтылықты сақ тау; діни са-
лада ұлттық қауіпсіздікті қамта-
масыз ету көрсетілді. Сондай-ақ 
бұқаралық ақпарат құралдары 
мемлекет дамуының зайырлы 
қағидаттарын, конфессияара-
лық бейбітшілік пен келісімнің 
қазақстандық моделін ілгеріле-
туге, діни экстремизмнің алдын 
алуға, сондай-ақ діни алауыздық 
пен ксенофобия ға жол бермеу-
ге, діншілдікті насихаттамауға 
ықпал етуі тиіс екені де көр-
сетілді. Қалай десек те, дін тақы-
рыбы қоғам тарапынан толықтай 
зерделенуді талап етеді.

 
Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,

          «Заң газеті»

ПІКІР ҚОҒАМДЫҚ ТАЛҚЫНЫ 
ҚАЖЕТ ЕТЕТІН ТАҚЫРЫП

Еліміздегі белгілі дінтанушы 
ғалым, философия ғылымдары-
ның докторы Бақытжан Сатер-
шинов: «Алғаш естігенде, біз де 
мұнысы несі екен дедік. «Дінге 
сенбейтіндер құ қын қорғау» 
деу үшін шариғат секілді діни 
заң бойынша шешім қабыл-
данатын мемлекет болсақ, бір 
сәрі. Дін істері комитеті төраға-
сы оны қандай оймен, қандай 
мақсатпен айт қанын білмей-
мін. Естуімше, соның алдында 
АҚШ-қа барып дін істерімен 
айналысатын бір комитетпен 
меморандумға отыр ған көрі-
неді. Азшылықтың құқын қорғау 
деген бар ғой батыста. Соған 
еліктеп айтып тұр ма екен деген 
де ой бар. Жалпы, Конститу-
цияның 1-бабында «Қазақстан 
Республикасы өзін демократия-
лық, зайырлы, құқықтық және 
әлеуметтік мемлекет ретінде 
ор нықтырады, оның ең қымбат 
қазынасы – адам және адам-
ның өмірі, құқықтары мен бос-
тандықтары» екені жазылған.  
14-бапта заң мен сот алдында 
жұрттың бәрі тең екендігі, те-
гіне, әлеуметтік, лауазымдық 

және мүліктік жағдайына, жы-
нысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, 
дінге көзқарасына, нанымына, 
тұрғылықты жеріне байланысты 
немесе кез келген өзге жағдаят-
тар бойынша ешкімді ешқандай 
кемсітуге болмайтыны нақты 
көрсетілген. Енді көзді бақырай-
тып қойып «дінге сенбейтіндер  
құқы» деп зайырлы мемлекетте 
мүлде ақылға сыймайтын нәрсе 
айтты», – деп отыр.

Бұл пікірді жақтаушылар да 
бар. Олардың ойынша, «зайыр-
лы қоғамда кез келген азамат-
тың құқығы заңмен қорғалады. 
Ол Конституцияда ашық жа-
зылған. Барлық зайырлы қоғам 
өз азаматтарының құқығына 
қол сұқпайды. Ендеше, бізде де 
«дінге сенбейтіндердің құқығы 
заңмен көрсетілуі тиіс. Өйткені 
соңғы кездері дінге сенетіндер 
тарапынан дінге сенбейтіндерді 
күстаналау, қаралау, айыптау, 
оларды жек көру көзқарастары 
қатты байқалады, әлеуметтік 
желілерде ашық айтылып та 
жүр. Ендеше, дінге сенбейтін-
дер де барлық азаматтармен 
тең құқылы, өз наным-ұста-

ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі Дін 
істері комитетінің төрағасы Ержан Нүкежа-

нов қыркүйектің алғашқы онкүндігінде Нұр-Сұлтанда 
өткен брифингте әлемдік тәжірибеге сүйене оты-
рып, «дінге сенбейтіндер құқықтары» деген ұғымды 
енгізу жоспарларланып отырғанын мәлімдеді. Бұл 
қоғамдағы қызу пікірталасқа түрткі болуда. 

басқа адамдардың құқықтары 
мен бостандықтарын бұзбауға, 
конституциялық құрылыс пен 
қоғамдық имандылыққа нұқсан 
келтірмеуге тиістігі де қарасты-
рылған. Осыған қарамастан, 
Дін істері комитетінің бұл ұсы-
нысы осындай еркіндіктер мен 
бостандықтарды толерантты 
деңгейде қарастырып отыр ма? 
Қоғам осындай азаматтық өз-
геріс ұстанымдарға дайын ба? 
Дінге сенетіндер мен дінге сен-
бейтіндердің арасындағы пікір-
лер қайшылығы қоғамға қауіп 
төндірмей ме? Мәселе осында. 
Аудиторияның бұл ұсынысқа 
алғашында аса сақтықпен, аз-

даған күдікпен қарағаны да 
осындай сұрақтардың толық 
қоғамдық талқыдан өтпегені-
нен. Заңгерлер мен дінтанушы-
лар, саясаттанушылар, әлеу-
меттанушылар алқалы жиын 
барысында айтылған мәселені 
жан-жақты талдаған кезде ғана 
қарапайым халық мәселенің 
дұрысы мен бұрысына өзіндік 
баға береді. 

Қазақстан Республикасының 
дін саласындағы мемлекеттік 
саясатын іске асыру жөніндегі 
2021-2023 жылдарға арналған 
іс-шаралар жоспары қабыл-
данған кезде оны әзірлеу бары-
сында Еуропалық Одаққа мүше 

нымымен өмір сүруі 
керек» дейді.  

Б Ұ Ұ  д е ң г е й і н -
де қабылданып, оған 
Қазақстан қол қойған 
Адам құқықтарының 
жалпыға бірдей де-
кларациясында  әр 
адамның ой-пік ір , 
ар-ождан және дін бо-
стандығына құқығы 
бары, ол өз дінін не-
месе наным-сенімін 
өзгерту еркіндігін, өз 
дінін, наным-сенімін 
жеке өзі немесе басқа 
адамдармен бірігіп 
тұтып, жария түрде немесе жеке 
жолмен уағыздау, құдайға құл-
шылық ету, діни салт-жора-
ларын орындау бостандығын 
да қамтитыны жазылған. Сон-
дықтан ҚР Конституцияның 
12-бабында адам құқықтары мен 
бостандықтары әркімге тумы-
сынан жазылғаны және  олар аб-
солютті деп танылатыны, олар-
дан ешкім айыра алмайтыны, 
заңдар мен өзге де нормативтік 
құқықтық актілердің мазмұны 
мен қолданылуы осыған қа-
рай анықталатыны көрсетілген. 
Онда сондай-ақ, адамның және 
азаматтың өз құқықтары мен 
бостандықтарын жүзеге асыруы 

Маман не дейді?
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ҰЛЫ ДАЛА ЗАҢЫНЫІҢ ТҰҒЫРЫ – 

ӘР СЪЕЗДІҢ КӨТЕРГЕН ЖҮГІ АУЫРСудьялар одағының ұйымдасты-
руымен төрт жылда бір рет республика 
судьялары астана төрінде бас қосып, 
келелі құрылтай өтеді. 2016 жылы 
республика судьяларының VII съезіне 
делегат ретінде қатыстым. Съезд жұ-
мысының басталар алдында Мемлекет 
басшысына электронды сот төрелігінің 
жетістіктері, сондай-ақ Қазақстандағы 
сот билігінің қалыптасу тарихы туралы 
көрме таныстырылған еді. Басқа басқо-
сулардан бұл съездің бір  ерекшелігі 
осында болды.

Бүгінде еліміздің сот саласы заман 
талабына сай қарқынды дамып келеді. 
Құрылғанына 25 жыл болған Судьялар 
одағы бүгінге дейін 8 съезд өткізді. 
Съезд өткізудің мақсаты және ерекше 
стратегиялық маңызы – еліміздегі сот 
жүйесін дамыту, оны қазіргі заманға 
лайық құқықтық және демократиялық 
елдердегі әлемдік стандартқа сәйкес-
тендіру. Съездің әрқайсысында сот-
тардың соңғы төрт жылында атқарған 
жұмысы қорытындыланып, алдағы 
уақытта атқарар меже белгіленеді. Әр 
съезд сот жұмысындағы, соның ішінде 
заңнамалардағы өзекті мәселелерді тал-
дап, оларды шешуге мүмкіндік береді. 

Биыл – ел Тәуелсіздігінің 30 жыл-
дығы. Бұл мемлекетіміз бен халқы-
мыз үшін ең басты әрі құнды мереке. 
Еуразия жүрегінде, өркениеттердің 
ұштасқан орталығында талай ұлт пен 
ұлыстың құтты мекеніне айналған Ұлы 
дала қойнауындағы тарихы бай, тамы-
ры терең Қазақ елі үшін Тәуелсіздіктен 
асқан қастерлі құндылық жоқ.

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығын 
мерекелеуге дайындық жөніндегі мем-
лекеттік комиссияның отырысында 
Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев: 
«Тұтас мемлекетті қамтитын ауқымды 
іс-шараларды өткізген кезде айқын 
көзқарас, нақты ұстаным болуы шарт. 
Тәуелсіздіктің 30 жылдығын тек мерей-
той деп санауға болмайды. Ең алдымен, 
бұл тарихи оқиғаға идеологиялық 
тұрғыдан қарауымыз керек», – деген бо-
латын. Шын мәнінде, Тәуелсіздіктің 30 
жылдығы – маңызды тарихи дата. Бізге 
ысырапшылдықпен той тойлаудың 
емес, керісінше, төл тарихымыздың 
құндылықтары мен руханиятымызды 
түгендеп, ой толғаудың кезеңі келді. 

Кез келген өркениетті, кемелденген 
мемлекет өз тарихын қастерлеп, оны 
ұрпақ санасына қалыптастыруға жағдай 
жасайды, өйткені тарих – халықтың 
мың жылдап жинаған тәжірибесі. 

Ел Конституциясының 1-бабында 
көрсетілгендей, Қазақстан Респуб-
ликасы – демократиялық, зайырлы, 
құқықтық, біртұтас мемлекет. Ал ұлт-
тық құқықтық жүйедегі әдет-ғұрып 
құқығы демократиялық, құқықтық 
мемлекеттің дамуының маңызды фак-
торларының бірі болып танылады. 
Елімізде жүзеге асырылып жатқан 
саяси және құқықтық реформаларды 
жүргізу барысында халықтың дәстүрлі 
билік танымы мен құқықтық танымын 
ескерудің маңызы зор.

Тарихқа үңілетін болсақ, ортағасыр-
лық қазақ қоғамының бүкіл құқықтық 
әлемінде негізгі билік – Дала заңының 
билігі болды. Дәстүрлі қазақ қоғамында 
билер сотының қызметі мемлекет тара-
пынан бекітілген жол-жоралғылар тара-
пынан да және қазақ ішінде кең тараған 
мақал-мәтел түріндегі құқықтық ұста-
нымдар тұрғысынан да реттеліп оты-
рған болатын. Көп жағдайда дәстүрлі 
қазақ қоғамындағы құқықтық нормалар 
билер сотының қызметін жүйелі түрде 
жеке-дара реттеген жоқ. Билер сотының 
қызметі дәстүрлі құқықтық жүйеде көбі-
несе құқықтық қағида, құқықтық тыйым 
сипаты ретінде реттеліп отырды. 

Қазақ әдет құқығы – жазылмаған 
құқық. Әдет-ғұрып нормаларының 
қайнар көзіне «Қасым ханның қасқа 
жолы», «Есім ханның ескі жолы» және 
Тәуке ханның «Жеті жарғысы» жатады. 
«Жарғы» сөзінің қазақша мағынасы 
әділдік, шешім дегенді білдіреді. Түп-
кі мәні «дәл әрі әділ» деген сөзден 
шыққан. Дауды әділ, тура шешкен би-

Сот саласындағы ең өзекті, ең түйткілді 
мәселелер де осы жерде талқыға салы-
нады.

Сот жүйесінің дамуы тоқтап қалатын 
құбылыс емес, оны үздіксіз жетілдіріп 
отыру керек. Сол себепті әр съездің 
көтерген жүгі ауыр, тақырыбы да сан 
алуан. Бүгінге дейін сот тәуелсіздігі мен 
судьялар мәртебесі айрықша бекітілді, 
сот құрылымы мен сот ісін жүргізуде 
түбегейлі өзгерістер орын алды. Төрелік 
соттарды тарату нәтижесінде құрылған 
шаруашылық істер жөніндегі алқаларды 
қосу жолымен Жоғарғы Сот пен облы-
стық соттар қайта құрылды. Кейінірек 
ТМД-ның басқа елдері Қазақстанның 
осы тәжірибесін басшылыққа алды. 
Соттарды мамандандыру үрдісі іске асы-
рылды, республиканың барлық өңірінде 
мамандандырылған ауданаралық эко-
номикалық (2002), әкімшілік (2004), 
қылмыстық істер жөніндегі (2010), 
сондай-ақ кәмелетке толмағандар ісі 
жөніндегі соттар (2012) құрылып, тиімді 
жұмыс жасап келеді.

2000 жылы Қазақстан ТМД ел-

дерінің ішінде алғаш болып сот ісін 
жүргізуге ақпараттық технологияларды 
енгізуді бастады. Нәтижесінде тәуел-
сіздік жылдары қоғамда заңдарымыз 
жұмыс істеп, әрбір адамның құқықтық 
негізде өз мүддесін қорғауға деген 
сенімі нығайды. Азаматтардың соттарға 
жүгіну көрсеткішінің жыл сайын артып 
отырғандығы осыған айқын дәлел.

Бүгінде республикадағы барлық 
сот отырысы залдары дыбыс-бейнетір-
кеу жүйесімен толық жабдықталды, 
нәтижесінде судьялардың іс-әрекетіне 
қатысты шағымдар екі есеге қысқарды. 
Жалпы алғанда, жаңа технологияларды 
енгізу сот қорғауына қолжетімділікті 
жеңілдетті.

VII съезде жария-құқықтық қаты-
настарда сот арқылы қорғану жүйесін 
жетілдіру мақсатында жаңа Әкімшілік 
рәсімдік-процестік кодексті әзірлеуді 
аяқтау және халықаралық стандарт-
тарға сай келетін толыққанды қазіргі 
заманғы әкімшілік юстицияны құру 
туралы айтылған еді. Сөйтіп, 2021 
жыл, жаңа онжылдық, сот жүйесін 

одан әрі реформалаудың жаңа маңызды 
кезеңімен басталды. Әкімшілік әділет 
құрылымы іске кірісті. Әкімшілік сот 
алқасы құрылды. Жаңа кодекс, жаңа 
соттың маңызды әрекеті – татуластыру 
мүмкіндігі қаралған.

Жалпы, съездің барлығында кө-
терілетін тақырыптың бірі – дауды 
сотқа дейін және соттан тыс реттеу 
мәселелері. Бұған дейін азаматтық істер 
бойынша тараптардың бірі мемлекеттік 
орган болса, істі татуласу рәсімімен 
қарауға жол берілмейтін. Енді жеке 
және заңды тұлғалар мен мемлекеттік 
орган арасындағы дау татуласу арқылы 
аяқталуы мүмкін. Бұл туралы ел еге-
мендік алғаннан бері айтылып келсе де, 
арнайы «Медиация туралы» заң 2011 
жылы қабылданды.

Осы он жыл ішінде табиғаты жа-
нымызға жақын болса да, атауы жаңа 
заңды ел ішінде түсіндіру, насихаттау 
жұмысы қарқынды жүргізілді. Меди-
ацияның дауды шешуде тиімді тәсіл, 
ұтымды заңнама екендігін уақыт көр-
сетті. Өз өміршеңдігін дәлелдеген заң 

аясында 2015 жылы жалпы азаматтық 
істің 1,5 пайызы ғана қаралса, 2020 
жылы мұндай істер 10 пайыздан асты.

2018 жылдан бастап соттарда «Тату-
ластыру: сотқа дейін, сотта» пилоттық 
жобасы бастау алды. Жоба аясында әр 
сотта татуластырушы-судья бекітілді. 
Сотқа түскен істердің белгілі бір ка-
тегориясы татуластырушы судьяның 
қарауына бөлінеді.

Маңғыстау облысында бірнеше 
татуласу орталығы, медиатор кабинеті 
ашылды. Кез келген дау-жанжалды қос 
тараптың пайдасына бірдей шешіп, 
бітістіріп отырған бұрынғы билердің ісі 
бүгінде ел заңдарында жарқын көрініс 
табуда. Әлі де соттар әділдік іздеген әр 
адамды дау алаңынан келісімге келтіріп 
шығаруға тырысуда. Міне, бұл сонау 
съезден бүгінгі съезге дейінгі аралықта 
көтерілген мәселелердің бір нәтижесі!

Гауһар МЕТЕРКУЛОВА,
Маңғыстау облысының 

мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының судьясы

лерді халық: «Қара қылды қақ жарған» 
деп мадақтайды. Ол заманда «бас кес-
пек болса да, тіл кеспек жоқ» деген 
қағида басымдыққа ие болатын.

Дала заңының ділмары hәм билері 
қандай болған немесе қандай болуы 
тиіс еді?! Ақ пен қараны дәлелдеуде, 
өзінің хақын алуда бидің әділдігіне, 
төрелігіне қараша халықтың еш күмәні 
мен шүбәсі болмаған. «Тура биде туған 
жоқ, туғанды биде иман жоқ» деген 
нақыл сөз содан қалса керек-ті.

Әділеттің ақ туын желбіретер биге 
табиғат берген қасиеттерден бөлек ше-
шендік, ақыл-парасат, қызыл тілде еш-
кімге дес бермеу және «Қасым ханның 
қасқа жолында», «Есім ханның ескі жо-
лында», әз-Тәукенің «Жеті жарғысын-
да» көрініс тапқан Дала заңының негізгі 
қағидалары мен нормаларын жатқа 
білуі, өзіне дейінгі атақты билердің үлгі 
сөзінен нәр алу секілді негізгі талаптар 
қойылатын болған.

Қазақ мемлекетінің өмірінде би-
лердің орны мен рөлі қашанда жоғары, 
олардың мемлекеттік істерді атқа-
рудағы рөлі, билер сотының негізгі 
мәртебесі процессуалдық және инсти-
туционалдық тұрғыда реттелген деп 
айтуға болады. Ал бүгінгі «билер» яки 
соттардың мәртебесі құқықтық тұрғыда 
айқын, қызметі дербес, жалпы, сот ре-
формасының жаңа заманауи формасы 
қаланған.  

Тәуелсіздік алғаннан кейінгі сот 
саласының айырмашылығы баршылық. 
Техника мен өркениеттің дамыған за-
манына тұспа-тұс келген біздің егемен-
дігіміз қарыштап дамуда. Алға қарай 
ілгерілеу мақсатында судьялар мен сот 
мамандарына қажетті жағдай жасалып, 
сот мәжілістері заманауи техникамен 
жабдықталып өткізіледі.

Ата заңымызда соттың мемлекеттік 

биліктің дербес тармағы ретіндегі мәр-
тебесі бекітілді, заңның үстемдігі сот 
билігінің негізгі міндеті екендігі, аза-
маттар мен ұйымдардың құқықтарын, 
бостандықтары мен заңды мүдделерін 
қорғау басымдығы айқындалды, соттар-
дың істерді қараған кезде ҚР Конститу-
циясының ережелерін тікелей қолдануы 
алға қойылды.

2020 жылы 23 қазанда ҚР судьяла-
рының VIII съезіне қатысқан Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев баян-
дамасында судьялардың кәсіби деңгейі 
мен сот ісінің сапасына тоқтала келіп, 
бірқатар басымдықтарды алға қойды:

1. Судьялардың кәсіби біліктілігін 
тұрақты түрде жетілдіріп отыру, жұмыс 
тәсілдерін дамытып, жаңа талаптарға 
бейімделу, халықаралық тәжірибені 
ұдайы ескеріп, шеберліктерін шыңдау. 
Адамның құқықтары мен бостандықта-
рын судья басты назарда ұстауы тиіс.

2. Қоғамдық, бұқаралық ақпарат 
құралдарының, блогерлер мен журна-
листердің қысымы сот шешімін өзгерту 
құралы ретінде қолданылмауы керек.

Әлемді шарпыған пандемия кезеңін-
де еліміздегі шағын және орта бизнес, 
медицина, әлеуметтік сала және сот 
қызметі де үлкен сынақтан өткені бел-
гілі. Мемлекеттік қызметтің көпшілігі 
цифрландырылып жатқанда, сот саласы 
да осы үрдістен сырт қала алмайды. 
Сот процестерін жедел және қашықтан 
ұйымдастырудың оңтайлы тұсы басым 
екендігін ескеруіміз қажет.

Бүгінгі соттардың мәртебесі биік, 
абыройы асқақ болсын десек, кешегі әз 
Тәуке бабамыздың «Жеті жарғысын» 
заманауи үлгіде қайта жандандыруы-
мыз тиіс. «Жеті жарғыда» отбасы және 
неке заңы, жер дауы, жесір дауы, қыл-
мыс пен құн дауына, ұрлық-қарлық, 
тонаушылыққа және куәлік ету мен 

ант беру рәсімдеріне орай қалыптасып, 
тұжырымдалған қазақтың ұлттық әдеп-
ғұрып заңдары көрініс тапқан.

«Жеті жарғының» негізгі реттеген 
мәселелері туралы мына бір ой-тұжы-
рымға тоқталып кеткіміз келеді: «Бірінші 
һәм негізгі сала – жер дауы. Қыс қыстау, 
жаз жайлау, қоныс, құдық – мал баққан 
елдің атадан балаға мирас қып қалды-
ратын еншісі. Сондықтан көшпелілер 
үшін жерден киелі ештеңе жоқ. Жер 
дауынан қиын дау да жоқ. Жер дауы бү-
гінгі таңда да өзектілікке ие. Қазақстан 
Республикасының Конституциясына 
сәйкес, меншіктің екі түрі көзделген. 
Яғни мемлекеттік және жеке меншік. 
Жер – әрдайым мемлекеттің меншігі. 
Ал, шетелдік тұлғаларға жер учаскелері 
жалға да, жекеменшікке берілмеуі тиіс. 

Екінші сала – үйішілік тірліктегі сый-
ластық, байланыс, әке мен бала, ене мен 
келін арасындағы қарым-қатынас, үлкен 
мен кіші арасындағы сыпайыгершілік, 
ата-анаға деген құрмет, жастарды тәр-
биелеу, баулу сияқты имандылық шара-
лары. Бүгінгі таңда отбасы қатынастары 
«Неке және (ерлі-зайыптылық) отбасы» 
кодексінің нормаларымен реттеледі. 
Десек те, ана мен бала құқықтары мем-
лекет тарапынан әлі де жіті қорғалуды 
талап етеді.

Үшінші тармақ ұрлық пен қарлыққа, 
барымта мен қарымтаға кедергі қо-
йып, бұқараны адалдыққа шақырып, 
еңбекпен күнелтуге бейімдеген заңдар 
тізбегін қамтиды. «Арам жемейік, адал 
өлейік» дейтін пікір де сол кезде қалып-
тасса керек.

Жарғының төртінші бабы ел мен 
ел, халық пен халық, ру мен ру арасын-
дағы дау-дамайды әділдікпен шешуге 
арналған. Ынтымақ тілеген ел дауды 
бүлікпен емес, билікпен тындыруды 
көздегені ақиқат. Бұл тармақтың қазақ 
даласы үшін де, қазақ баласы үшін де 
мәні зор екені даусыз. 

Бесінші бап ел бірлігін сақтау, Ота-
нын қорғау, сыртқы жауға тойтарыс 
беру, жасақ құру, сардар сайлау тәрізді 
жаугершілік кезіндегі мемлекеттік ірі 
оқиғаларды қамтыған ереже-қағидалар 
шоғырын түзсе керек.

Алтыншы тармақ түгелдей құн да-
уына бағытталған. «Қанды кек», «қан-
ды мойын құныкер», «ежелгі дұшпан», 
«ескі жау» ұғымдары қалыптастырған 
қаталдық пен қатігездікті жұмсартып, 
онсыз да оңай желпілдегіш түндігіне 
одан сайын жел үрлемей, жаттан емес, 
жақыннан жау тапқызатын қатқыл-
дықты иітуге барын салған билер дана-
лығы маңызға ие.

Қазақтың әдет-ғұрып нормаларын-
да, «Жеті жарғыда» арнайы жазылған 
«қылмыс» деген сөз жоқ, бірақ оның 
орнына «жаман қылық», «жаман іс» 
деген сөздер қолданылған, яғни «жаман 
қылық» қылмыстың түсінігін берген. 
Қылмыстың материалдық анықта-

масында қылмыстың негізгі сапасы 
оның қоғамға қауіптілігімен анықтала-
ды. Сондықтан Қылмыстық кодекстің 
9-бабының 1-бөлігінде «Қылмыстық 
кодекс те жазалау қатерімен тыйым 
салынған, айыпталатын, қоғамға қауіп-
ті әрекет не әрекетсіздік қылмыс деп 
танылады» деп көрсетілген. Әдет-
ғұрып нормаларында қоғамға қауіптілік 
сипаты мен дәрежесіне байланысты 
қылмыс тың ішіндегі ауыр қылмыстар 
туралы арнайы анықтама жоқ.

Енді «Жеті жарғының» ең соңғы 
жетінші тармағына көшелік. Бұл тармақ 
тұтастай жесір дауынан құралады. Әри-
не, ол тұста ру мен руды, ауыл мен ауыл-
ды әрі біріктіретін де, әрі бөлектейтін де 
жесір дауы болғаны рас. Билер сотында 
татуластыру рәсімдерінің айқын мыса-
лы бидің ең басты мақсаты дау ласқан 
тараптарды татуластыру және залалдың 
орнын толтыру болды. «Дау мұраты – 
бітім» дейді қазақ. Бүгінде бұл үрдіс 
«Медиация туралы» заңмен бекітілген. 
Сондай-ақ, сот қызметінің халыққа қол-
жетімділігін арттыруда 2021 жылдың 
1 шілдесінен қолданысқа енгізілген 
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексін 
де атауға болады.

Қазақстанның бүгінгі сот жүйесі 
әлемнің ең озық мемлекеттерінің ха-
лықаралық деңгейде танылған стан-
дарттарына сәйкес келеді. Сот жұ-
мысының сапасы, оның әділдігі мен 
ашықтығы – кез келген мемлекеттің 
демократиялық дамуының басты фак-
торы. Сондықтан сот жүйесін модерни-
зациялау мен заманауи тетіктерді пай-
далану оның барлық деңгейінде өзекті 
болып қала береді.

 «Малым – жанымның садағасы, 
жаным – арымның садағасы» деген 
көне билер өсиетін ұран етіп, соттардың 
әділдігін арттырып, азаматтардың сотқа 
деген сенімін нығайту – басты міндет 
болуы тиіс. Ел сенімі бәрінен қымбат.

Азаматтардың құқығын қорғау, 
білікті мамандарды жұмылдыру, сот-
тың тәуелсіздігі, сот қызметін халыққа 
қолжетімді қылу, соттың әділ және 
тазалық принциптеріне берік болуы 
үшін қоғам мен мемлекет бірлесе күш 
жұмсауы қажет. Сонда ғана біз та-
рихымызды жаңартып, рухани жаңғы-
рудың жаңа белесін бағындырамыз. 
Төл тарихын білетін, бағалайтын және 
мақтан ететін халықтың болашағы зор. 
Өткенін мақтан тұтып, бүгінін нақты 
бағалай білу және болашаққа оң көзқа-
рас таныту – еліміздің табысты болуы-
ның кепілі. Сондықтан тарихымызды 
ұмытпайық, өткеніміз бен бүгінімізді 
бағалай білейік! Ел Тәуелсіздігінің 30 
жылдығы құтты болсын!

Әсет ЕЛШІБАЕВ,  
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Заң 

және құжаттармен қамтамасыз ету 
департаментінің директоры
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масыз етілді. Сондай-ақ, басқарма аз 
қамтылған, көп балалы отбасыларға, 
жалғызбасты зейнеткерлерге, мүгедек 
балалары бар отбасыларға қайырым-
дылық көмек көрсету бойынша демеу-
шілермен, меценаттармен және қоғам 
қайраткерлерімен белсенді жұмыс 
істейді. Жыл басынан бері 130 мыңға 
жуық отбасына қайырымдылық көмек, 
киім, аяқ киім, тұрмыстық техника, 
кресло-арба, спорт секцияларына або-
немент, ыстық тамақ, т.б берілді.

– Мүгедектігі бар адамдарды 
әлеуметтік қорғау және мұқтаж 
азаматтарға арнаулы әлеуметтік 
қызметтер көрсету қаншалықты 
жолға қойылған?
–  Алматы қаласында 53,7 мыңнан 

астам мүмкіндігі шектеулі адам бар. 
Жеке оңалту бағдарламасына сәйкес, 
мүгедектігі бар адамдар оңалтудың 
техникалық көмекші құралдарымен 
және әлеуметтік қызметтермен тегін 
қамтамасыз етіледі. Биыл әлеуметтік 
қызметтер порталы енгізілді, онда мү-
гедектер бүкіл республика бойынша 
өнім берушілерден қажетті тауар мен 
қызмет түрін өз бетінше таңдай алады. 
Жалпы, жыл басынан бері барлығы 
17 мыңға жуық мүгедек қамтамасыз 
етілді. Жүріп-тұруы қиын адамдарды 
және балаларды тегін тасымалдау үшін 
«Инватакси» қызметі ұсынылады. Ай 
сайын бұл қызметті 1,5 мың мүмкіндігі 
шектеулі ересек жан және 357 мүгедек 
бала пайдаланады. Оларға қызметті 
«Оңай» жүйесі орнатылған 39 «Инва-
такси» автокөлігі көрсетеді. Сондай-ақ, 
қалада нысандарды паспорттау мен бе-
йімдеуді қамтитын мүгедектердің әлеу-
меттік инфрақұрылымға қол жеткізуін 
қамтамасыз ету бойынша жұмыстар 
жүргізілуде. Жыл басынан бері 180 ны-
сан паспортталған болса, соның ішінде 
150 нысан бейімделді.

Мүгедек жандарды қолдау үшін 
«TenQogam» әлеуметтік қолдау ор-
талығы жұмыс істейді. Оған 18 бен 
65 жас аралығындағы азаматтар өз 
өтініштерімен, арыз-шағымдарымен 
жүгіне алады. 1 мыңнан астам адам 
құқықтық, психологиялық, әлеумет-
тік-педагогикалық, білім беру мәселе-
лері бойынша кеңес алды. 181 тренинг 
және 20 вебинар өткізілді.

Мүгедектікке байланысты қорқы-
ныш пен белгісіздікті жеңуге, өзін-өзі 
бағалауды арттыруға және мақсат қою 
дағдыларын қалыптастыруға және 
өз өмірін жоспарлауға бағытталған 
«Тәуел сіз өмір мектебі» жобасын іске 
асыру жалғасуда. 96 мүгедек адам  
6 жаттықтырушының қатысуымен  
7 күндік курстан өтті. Курстар аяқтал-
ған нан ке йін кеңседе 21 күндік шебер-
лік сыныптары жалғасын табады. Бұл 

дердің жалпы санына ара қатынасы 
99%-ды құрайды.

Бізде сондай-ақ этникалық қазақ-
тарға қандас мәртебесін беру және 
ұзарту бойынша да жұмыс жүргізілуде. 
Биыл бұл мәселе бойынша 1,9 мыңнан 
астам этникалық қазақ жүгінді, оның 
ішінде 550 адамға қандас мәртебесі 
берілді және ұзартылды. Шетелде тұра-
тын этникалық қазақтар қатарындағы 
туыстарын Қазақстанға көшіру үшін 96 
адамға шақыру берілді. 

– «Еңбек» мемлекеттік бағдар-
ламасы қалай жүзеге асырылып 
жатыр?
– Бұл бағдарлама бойынша жыл 

соңына дейін 24 мыңнан астам адам-
ды жұмыспен қамту жоспарланған 
еді. Халықты жұмыспен қамту орта-
лығына 8 айдың ішінде  32 243 адам 
жүгінді. Жұмыспен қамтуға жәрдем-
десудің белсенді шараларына 25 300 
адам тартылып, 22 312 адам жұмысқа 
орналастырылды. Оның ішінде 9913 
жан  тұрақты жұмыс тапса, 1 092 жұ-
мыссыз әлеуметтік жұмысқа, 6760 
адам қоғамдық жұмысқа тартылды, ал 
1 487 түлек «Жастар практикасына» жі-
берілді. Біліктілігін жоғалт қан немесе 
мамандығын ауыстыр ғысы келетіндер 
үшін қарастырылған қысқа мерзімді 
курстарда 1 мыңнан астам адам 34 оқу 
ұйымында 41 мамандық бойынша қайта 
оқытудан өтуде.

Өзіңіз білетіндей, еңбек нарығында 
жас түлектердің бәсекелестік деңгейі 
көбінесе төмен болып келеді. Осыған 
орай, жастардың қажетті еңбек дағды-
ларын игеруіне және алғашқы жұмыс 
орнына бейімделуіне бағытталған «Бі-
рінші жұмыс орны» жобасы іске қосыл-
ды. Жоба аясында жоспарланған 212 
адамның 116-сы жұмыс істеуде.

Қала тұрғындары мен жұмыс іздеп 
жүрген азаматтар жұмысқа орналасу 
үшін халықты жұмыспен қамту ор-
талығына жүгіне алады, сондай-ақ 
enbek.kz электрондық еңбек биржасы 
порталында бос жұмыс орындарының 
тізбесімен өз бетінше таныса алады. 
Өз кәсібін іске асыру үшін биыл 760-
қа жуық адам 200 АЕК, яғни 583 мың 
теңгеге дейін өтеусіз гранттар алды. Өз 
ісін ашуға ниет білдіргендер негізінен 
тігіншілік, тамақ дайындау, маникюр, 
шаштараз және басқа да қызметтерді 
таңдады.

– Аз қамтылған азаматтар-
ды қолдау бойынша әлеуметтік 
төлем алғандардың саны қанша?
– Сегіз айда 55 мыңнан астам адам 

ай сайын, тоқсан сайын, жарты жылда 
бір рет, бір жолғы әлеуметтік төлем-
дердің 17 түрімен қамтылды.  Атаулы 
әлеуметтік көмек (АӘК) ақшалай қол-
дау түрлерінің бірі болып табылады. 

мектептің ерекшелігі – сол мәселелерді 
еңсерген мүгедек жандардың өздері 
жаттықтырушы болып табылады. Сон-
дай-ақ мүгедектерге, мүгедек бала-
ларға, зейнеткерлерге және өмірде қиын 
жағдайға тап болған адамдарға стацио-
нарда, күндіз үйде қызмет көрсету және 
уақытша арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету саласында жұмыс жүргізіледі.

Жоғарыда көрсетілген қызмет-
терді ұсыну үшін 9 ведомстволық 
бағыныс ты медициналық-әлеуметтік 
мекеме жұмыс істейді. Олар әлеумет-
тік-тұрмыстық, әлеуметтік-психоло-
гиялық, әлеуметтік-экономикалық, 
әлеуметтік-құқықтық, әлеуметтік-ме-
дициналық, әлеуметтік-педагогикалық, 
әлеуметтік-еңбек, әлеуметтік-мәдени 
деген арнаулы әлеуметтік қызметтердің  
8 түрін көрсетеді.

– Бұл мекемелер стационар ре-
жимінде қызмет көрсете ме?
– Иә.  Мәселен, «Сенім» орталығын 

алсақ, онда психоневрологиялық па-
тологиясы бар және тірек-қимыл ап-
параты бұзылған 115 бала тұрады. 
Мұнда күрделі жөндеу жүргізу және 
жеке корпус салу жоспарлануда. Онда 
қажетті оңалту жабдығын сатып алып, 
бейнекамералар орнатылады. 

«Демеу» орталығының жобалық 
қуаттылығы 500 адамға есептелген. 
Қазір мұнда 18 жастан асқан психонев-
рологиялық аурулары бар 688 мүгедек 
тұрады. Осы ауыртпалықты ескере 
отырып, оның жанынан қызмет алушы-
лар дербес өмір сүруге және қызмет 
көрсетуге бейімделетін дербес тұратын 
үй салынуда. Бұл тәжірибе жаңа фор-
маттағы оңалту орталықтарын ашуға 
бастау болды.

Стационарлардағы орын мәселе-
сін шешу үшін «Самал» пансионатын 
психоневрологиялық аурулары бар 35 
жасқа дейінгі белсенді жастар үшін 230 
орындық «Алатау» әлеуметтік қызмет-
тер орталығына қайта бейіндеу жұмыс-
тары жүргізілуде. Жөндеу жұмыстары 
аяқталған соң, орталықтың ашылуы 
қыркүйек айының соңында жоспарла-
нуда. Сондай-ақ, жобалық қуаттылықты 
500-ден 800 адамға дейін арттыру мақ-
сатында 18 жастан асқан психоневро-
логиялық аурулары бар адамдар үшін 
«Демеу» орталығын күрделі жөндеуден 
өткізу жоспарлануда. Жобалық-смета-
лық құжаттаманы әзірлеу 2022 жылға 
жоспарланған.

«Шаңырақ» әлеуметтік қызмет көр-
сету орталығында  1 және 2 топтағы 
288 мүгедек және қарт адамдар тұрады. 
Мұнда күндізгі режимде (жартылай ста-
ционар) қызмет көрсетеді.  «Шапағат» 
әлеуметтік қызмет көрсету орталығы 
және Бостандық ауданындағы 2 маман, 
Наурызбай және Түрксіб аудандарын-

Назира ТОҒЫЗБАЕВА, 
Алматы қаласы әлеуметтік әл-ауқат басқармасының бастығы: 

«130 МЫҢНАН АСА ТҰРҒЫН 
ӘЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУҒА ИЕ»

дағы 4 бөлімше 1,5 жастан 18 жасқа 
дейінгі психоневрологиялық патоло-
гиясы бар 355 балаға көмек көрсетеді. 
«Аяла» және «Парасат» әлеуметтік 
қызмет көрсету орталықтары 18 жастан 
асқан 408 психоневрологиялық аурула-
ры бар мүгедекке және 1 және 2 топ-
тағы мүгедек балаларға кәсіби көмек 
ұсынады.

Жартылай стационарлар мен олар-
дың жүктелуі мәселелерін шешу мақ-
сатында Қонаев көшесі, 122 мекенжа-
йында орналасқан бұрынғы әлеуметтік 
әл-ауқат басқармасының ғимаратын 
көпсалалы 8 сағаттық оңалту орта-
лығына қайта жаңарту жоспарлануда. 
Ғимараттың бірінші қабатында Болат 
Өтемұратов қорының көмегімен аутизм 
сырқаты бар балаларды қолдау орта-
лығын ашу жоспарлануда. Онда 600-ге 
жуық баланы қамту көзделуде. Екінші 
және үшінші қабаттарда тірек-қимыл 
аппараты бұзылған және психоневро-
логиялық аурулары бар 18 жастан асқан 
мүгедек адамдарға арналған бөлімше 
орналасады. Бүгінде ғимаратта жөндеу 
жұмыстары жүргізілуде.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйы-
мының жариялаған бағалауларына сәй-
кес, әлемдегі әрбір үшінші әйел (30%) 
өмір бойы күйеуі немесе басқа адам дар 
тара пынан дене жарақатын алады не 
жыныстық зорлық-зомбылыққа ұшы-
райды. Тұрмыстық зорлық-зомбылық 
мәселелерін шешу үшін қалада «Жан 
Сая» мемлекеттік дағдарыс орталығы 
жұмыс істейді. Ағымдағы жылдың  
8 айын да 282 адам дағдарыс орталығы-
ның көмегіне жүгінді.

Белгілі тұрғылықты жері жоқ адам-
дар үшін «Пана» әлеуметтік қызметтер 
орталығы жұмыс істейді. Ол жыл ба-
сынан бері 556 адамды уақытша пана-
латты. Мұнда әртүрлі жағдайлармен 
құжатсыз жүрген азаматтарға жеке ба-
сын куәландыруға қажетті құжаттарды 
рәсімдеуге де көмек көрсетеді. 

Сонымен қатар елімізде ашылған 
бірегей «Қамқор» әлеуметтік үйі ту-
ған-туысқандарының қамқорынсыз 
қалып, өз баспаналарын мемлекет 
кірісіне беріп, өздері осы үйге көшіп 
келетін егде жастағы ерлі-зайыпты-
ларға арналған. Жан-жағы қоршалған 
көп пәтерлі үйде бүгінде 50 адам тұрып 
жатыр. Олар барлық кепілдендірілген 
әлеуметтік қызметтермен қамтылады, 
үнемі мекеме қызметкерлерінің бақы-
лауында болады.

2021 жылғы 6 шілдеден бастап «Ип-
потерапия» бейімделген ат спорты» 
бірегей және жаңашыл жобасы іске 
асырылуда. Оның шеңберінде мүгедек-
тігі бар балалардың аурудың бастапқы 
сатыларында сәтті емделуге мүмкіндігі 
бар. Жоба психоневрологиялық ауру-
лары, тірек-қимыл аппараты бұзылған, 

оның ішінде балалардың церебралды 
сал ауруы, Даун синдромы, аутистік 
спектрдің бұзылысы бар 18 жасқа де-
йінгі мүгедек балаларды қолдауға және 
оңалтуға бағытталған. Бүгінгі таңда бұл 
жерде 100 бала емделуде.

–  Әлеуметтік жобаларды іске 
асыру барысы қалай?
– Қалада 24 426 көп балалы отбасы 

тұрады. Көп балалы және аз қамтылған 
отбасыларға жан-жақты көмек көрсету 
мақсатында қала бойынша 9 «Бақытты 
отбасы» орталығы жұмыс істейді. Оған 
күн сайын 725 адамға дейін келеді. Ор-
талықтарда 5 мыңға жуық адам тіркел-
ген, 35 мың адам ақпараттық-консульта-
циялық және ресурстық қолдау алды, 4 
мың адамға әдістемелік және құқықтық 
көмек көрсетілді, 5 мың адам базалық 
тренингтерден, тағы 5 мыңға жуық 
адам оқыту курстарынан өтті.

«Бақытты отбасы» орталықтарымен 
қатар Алатау ауданының аз қамтылған 
отбасылары үшін Дәстүрлі қолөнерді 
дамыту орталығы жұмыс істейді. 
Оның негізгі мақсаты халықтың салт-
дәстүрін, әдет-ғұрпын, қолөнерін да-
мытуда ғасырлар бойы жалғасып келе 
жатқан ұрпақтар сабақтастығы болып 
табылады. Бұл орталыққа осы уақытқа 
дейін 541 адам жүгініп, 1,8 мың адамға 
ақпараттық кеңес беріліп, тиісті қолдау 
көрсетілді. Психологтың, заңгердің, 
әлеуметтік қызметкердің көмегін 700-

Жүргізілген шаралар 127 кәсіпорын-
да жалақы бойынша берешекті өтеуге, 
сол арқылы 1,6 мыңнан астам жұмыс-
кердің еңбек құқықтарын қорғауға 
мүмкіндік берді.

– Еңбек қызметін жүзеге асы
руда шетелдік жұмыс күшін 
(ШЖК) тартуға рұқсат беру және 
ұзарту бойынша жұмыстарды да 
сіздер  жүргізесіздер ғой?
– Иә, биылғы жылға 2 915 бірлік 

квота бөлінді. Оның 476-сы – 1-катего-
риядағы бірінші басшылар және олар-
дың орынбасарлары, 1158-і – 2-катего-
риядағы құрылымдық бөлімшелердің 
басшылары, 1181-і – 3-категориядағы 
мамандар, 100-і – 4-категориядағы 
білікті жұмысшылар. Алайда жыл ба-
сынан бері 867 рұқсат берілді. Оның 
111-і –бірінші,  397-сі – екінші, 3239-ы 
– үшінші, 20-сы – төртінші категория-
дағылар. Бұл рұқсатты жоғары білімі, 
кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі болу 
сияқты талаптарға сай келетін жоға-
ры білікті шетелдік мамандар ғана 
алады. Осы ретте білікті кадрлардың 
үлес салмағы 97,7%-ды құрайды, ал 
қазақстандық қызметкерлердің ШЖК 
тартатын ұйымдарда жұмыс істейтін-

Бұл көмек отбасының бір мүшесі-
не шаққандағы табысы ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің 70%-ынан (27 112 
теңге) аспаған жағдайда төленеді. Не-
гізінен АӘК алушылардың басым бөлігі 
көп балалы отбасылар, жалақысы төмен 
азаматтар, зейнеткерлер, мүгедектерді 
бағып отырған отбасылар және басқа да 
аз қамтылған адамдар болып табылады.

АӘК негізгі міндеті – жұмысқа ор-
наластыру және қиын тұрмыс жағдайы-
нан шығу. Сондықтан еңбекке қабілетті 
көмек алушылар жұмыспен қамту ор-
талығына жіберіліп, ол жерде жұмысқа 
орналасуға көмек береді, ал бұл өз ке-
зегінде олардың қаржылық жағдайын 
жақсартуға мүмкіндік туғызады.

– 1 жастан 6 жасқа дейінгі 
балалары бар АӘК алушыларды 
гигиеналық құралдар, тұрмыс
тық химия және балалар тағамы 
кіретін кепілдік берілген әлеумет-
тік пакетпен (МБЖ) қамтамасыз 
ету қалай жүзеге асуда? 
– Бұл 2020 жылдан бастап жүзеге 

асырылып келеді. Бүгінде онымен 5,5 
мыңнан астам бала қамтамасыз етіл-
ді. Бұған қосымша АӘК алушылар 
теледидар приставкаларымен және 
газ жабдығымен қамтамасыз етіледі. 
Ал 27 мыңға жуық адам әлеуметтік 
төлемдердің басқа түрлерімен қамта-

ден астам адам пайдаланды. Киім 
дизайны, кірпікті ұзарту, маникюр, 
құрақ көрпе тігу, люневиль, тігін ісі, 
массаж курстарында 690 адам оқиды. 
Баланың бойындағы шығармашылық 
қабілеттерін шыңдайтын домбыра, ак-
терлік шеберлік, би, қолөнер, орыс және 
ағылшын тілдері, вокал, хореография 
үйірмелеріне 13000 бала қатысады және 
жеке өсу, отбасылық құндылықтар, 
көшбасшылық, балаларды тәрбиелеу 
бойынша негізгі тренингтерден өтті.

2019 жылдан бастап аналарды 
«Бастау бизнес» бағдарламасы бойын-
ша кәсіпкерлік негіздері курстарын-
да, сондай-ақ «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасы бойынша қысқа мерзімді 
курстарда оқытуға бағытталған «Іскер 
Ана» бағдарламасы бекітілді. Сонымен 
қатар мұнда болашақта өз бизнесін 
ашқан кәсіпкер аналарға қолдау көр-
сетілмек.

Бүгінде комиссия 757 адамның 
грантын мақұлдады, оның ішінде 225 
адам – аз қамтылғандар, 80 адам – көп 
балалы отбасылар. Қарт адамдарды 
қолдау үшін қалада Белсенді ұзақ өмір 
сүрудің тоғыз орталығы жұмыс істей-
ді. Күн сайын 1056 адам келетін бұл 
орталықтарда 25 мыңнан астам зейне-
ткер тіркелген, 274,8 мың адамға түрлі 
қызметтер көрсетіледі. Егде жастағы 
азаматтарды белсенді және салауатты 
өмір салтына тарту мақсатында емдік 
йога, скандинавиялық жүріс, шахмат, 
би, IT-сауаттылық, смартфонды пай-
далану, ағылшын, қазақ тілдері, т.б 
бойынша сабақтар өткізіледі. Әсіресе, 
орталықтарда танымалдылығы жоғары 
ЕДШ сабақтарына бүгінгі таңда 13,5 
мыңға жуық адам қамтылған. 

Қарт азаматтардың ұтқырлығын 
арттыру мақсатында қала бойынша экс-
курсиялар өткізіледі. Сондай-ақ онлайн 
форматта гериатор, психолог, медбике 
қашықтан қызмет көрсетеді. 

Сонымен қатар, қалада 2020 жыл-
дан бастап «Шыңға өрлеу» әлеуметтік 
клубы» жобасы іске асырылуда. Онда 
өмірде қиын жағдайға тап болған аға 
ұрпақ мектеп оқушыларымен кездесу-
лер барысында бар саналы ғұмырында 
жиған-терген тәжірибесімен, білімімен 
және дағдыларымен бөліседі. Қазіргі 
таңда клубтың 11 бөлімшесі ашылды. 
Онда ағымдағы жылдың мамыр айынан 
бастап аз қамтылған және көп балалы 
отбасылардан шыққан 2 216 балаға 
зейнеткерлер мен мүмкіндігі шектеулі 
жандардан жасақталған 191 кәсіби пе-
дагог авторлық сабақтарын ұсынады.

– Сұхбатыңызға рақмет!

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті»

(Соңы. Басы 1бетте)
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АЛАЯҚҚА АДАМИ СЕЗІМ ЖАТ
КЕСЕЛ

Қоғам қылмыссыз болған 
емес. Дамыған, өркени-

етті елдердің өзі қылмыстан 
сақтандырылмаған. Соның 
ішінде заман өзгерген сайын, 
қоғам алға жылжыған сайын 
алаяқтық қылмысының түр-
леніп, олардың қақпанына 
тү сетін жандардың азаймай 
отыр ғаны алаңдатады. 

Алаяқтарда ар, ұят, аяушылық деген 
болмайды. Мұндай адами сезімдер қыл-
мыскерлерге мүлде жат. Олардың мақсаты 
аңқауларды сөзіне сендіріп, ақшасын алу. 
Қылмыскерлер халықты алдау үшін жаңа 
жоспар құрып, өзгеше дүние ойлап тауып 
жатқан жоқ. Әлі күнге дейін «Жеңілдікпен 
үй алып беремін, арзан бағада жер алуға 
көмектесемін, жақсы жұмысқа тұруға ықпал 
етемін» деген жылтыр сөзге сенетіндер ара-
мызда аз емес. Кейінгі жылдары «қомақты 
мөлшерде несие рәсімдеп беремін, шетел-
ден ақысыз оқуға түсуге, жұмыс табуға қол 
ұшын созамын» деп қызметіне ақша алуды 
көздейтін, қаржы қалтасына түскен соң, 
ізім-ғайым жоғалатын жандар көбейді. 

Қарапайым халықты алаяқтардың қақпа-
нына түсірмес үшін құқықтық сауатты көте-
ру, қылмыстан сақтандыру мақсатында түрлі 
түсіндіру жұмыстары жүргізіліп келеді. 
Бұқаралық ақпарат құралдары бұл істен шет 
қалған емес. Бірақ содан сабақ алатындар 
сирек. Мұның себебі неде?

Біріншіден, алаяқтық қылмысының етек 
алуына азаматтардың заңнан хабарының 

болмауы, өз құқығын білмеуі себеп болуда. 
Екіншіден, алаяқтықтың не екенін білсе де, 
көп азаматтар өзін ешкім алдай алмайды, 
ақшасын бермей қоюы мүмкін емес деген 
пікірде. Үшіншіден, алаяқтық қылмысты 
өршітетін арзанға қызығушылық, елдің 
қолы жетпеген дүниеге көлденең жолмен 
ие болсам деген тоғышарлық. Төртіншіден, 
бәрін таныс арқылы шешуге болады деген 
теріс көзқарастағы азаматтар да делдалдың 
көмегіне жүгінемін деп алаяқтарға алданып 
қалып жатады.

Елімізде бұл қылмыспен күрес ешқашан 
тоқтаған емес. Азаматтарға сабақ болсын, 
еңбегімен тапқан табысын алаяқтың алақа-
нына салып бермесін деген жанашырлықпен 
түсіндіру, қылмыстан сақтандыру бойынша 
іс-шаралар жүйелі қолға алынған. Бұқа-
ралық ақпарат құралдарында алаяқтарға 
берілетін жаза туралы, жеңіл жолмен табыс 
табуды көздейтіндердің жымысқы әрекеті 
туралы барынша мол мәлімет ұсынылады. 
Құзырлы орындар бұл қылмыстың өсуі мен 
алаяқтардың әдіс-тәсілдері, алаяқтықтың 
түрлері туралы талдау жұмыстарын жүр-
гізіп, онымен күресу жолдарын талқылап 
отырады. Алайда қылмыс тыйылмай отыр. 
Соның кесірінен құқық қорғаушылардың 
ескертпесіне құлақ түрмейтіндер кейіннен 
өз ақшасын қайтарту үшін құқық қорғаушы-
лардан көмек сұрайтын жағдайлар жиі орын 
алады.

Алаяқтарға алданған сот арқылы құқығын 
қорғай алады. Қылмыстық кодекстің 190-ба-
бына сай: «алаяқтық, яғни бөтеннің мүлкін 
жымқыру немесе алдау немесе сенімді теріс 
пайдалану жолымен бөтен мүлікке құқықты 

иемденгендер мүлкі тәркіленіп, бір мың 
айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшер-
де айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу 
жұмыстарына не екі жылға дейінгі мерзімге 
бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге 
бас бостандығынан айыруға жазаланады». 
Қылмыс бірнеше рет немесе адамдар тобы 
болып жасалған жағдайда, қылмыс деңге-
йіне байланысты бас бостандығынан айыру 
жазасы заң аясында он жылға дейін созылуы 
мүмкін. Жеңіл жолмен күн көруге бейімдел-
ген алаяқтарға жазаның мұндай қатаңдығы 
да ықпал етпей отыр. Қылмысқа мақсатты 
түрде баратындықтан, мұндай жандар өз 
атына ешбір жылжитын, жылжымайтын 
мүлікті рәсімдемейтінін, банктерде өз атына 
шот ашпайтынын да ескеруіміз керек. Олар 
қылмысы әшкереленген жағдайда жинаған 
мал-мүлкінің тәркіленетінін білгендіктен, 
осындай қадамға барады. Соның кесірінен 
алаяққа алданғандардың ақшасын қай-
тарту қиындау. Тіпті қылмыскер жазасын 
өтеп шыққаның өзінде жәбірленушілердің 
қаржысын өндіріп беруі екіталай. 

Сондықтан, қаржыны біреуге берер кезде 
міндетті түрде құжаттарға сақ қарау керек. 
Арзан дүние, мол ақша, көп игілік туралы 
айтылған ұсыныстарға бірден бас шұлғып, 
қаржы беруге болмайды. Көреген халқымыз 
айтқандай, «тегін ірімшік тек қақпанда» 
болатынын ешқашан жадымыздан шығар-
мағанымыз орынды.

А.ЕШЕЕВ,
Алмалы аудандық сотының 

төрағасы
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

ЖЕЛІДЕГІ  «ӘЛІМЖЕТТІК»

КӨКЕЙКЕСТІ

Қылмыстық кодекстің 5-бөлімі қылмыстық жауаптылық 
пен жазадан босатуға арналған. Оның ішінде шынайы өкiнуiне 
байланысты, қажеттi қорғаныс шегiнен шығу кезінде, процестік 
келісімнің талаптары орындалған кезде және татуласуға байла-
нысты қылмыстық жауаптылықтан босату көзделген. Енді осы 
68-баптағы татуласуға байланысты қылмыстық жауаптылықтан 
босату туралы тарқата айтар болсақ, осы баптың 1-бөлігіне сай, 
жеңілдік қазаға ұшырату жағдайы орын алмаған, онша ауыр емес 
немесе ауырлығы орташа қылмыс жасаған адамдарға қолданы-
лады. Бірақ сотталушы жәбірленушімен, арыз берушімен тату-
ласып, оның ішінде медиация тәртібімен татуласып, келтiрiлген 
зиянды қалпына келтіруі керек. Сонымен бірге, кодексте жаза 
мен жауапкершіліктен босатудың кепiлгерлік белгілей отырып 
жазадан босату, жағдайдың өзгеруiне байланысты қылмыстық 
жауаптылықтан босату, ескіру мерзімінің өтуiне байланысты 
және жазаны өтеуден шартты түрде мерзiмiнен бұрын босату 
деген түрлері қарастырылған.

Тараптарды татуластыру институтын дұрыс қолдану жәбір-
ленушiнiң қылмыстық процестегі рөлi мен белсенділігін артты-
руға, оның бұзылған құқықтары мен бостандықтарын тез қалпы-
на келтiруге жәрдемдеседi, сонымен бiрге қылмысты жасаған, 
соңынан жәбiрленушiмен татуласу және зиянның есесiн толтыру 
түрiнде байқалатын оң тәртiбiмен танылған адамдарға адамгер-
шiлiкпен қарауға бағытталған. Сондықтан қылмыстық процесті 
жүргізуші орган қылмыс жасаған адамға және жәбірленушіге 
Қылмыстық кодекстің 68-бабына сәйкес татуласу құқығын, 
тәртібін түсіндіруге міндетті. 

Адамгершілік тұрғысынан қарайтын болсақ, кез келген 
қылмыс жасаған адамға қылмыскер ретінде ғана қарамай, оның 
мүмкіндігінше түзелуіне, тура жолға түсуіне қоғам болып ықпал 
етуіміз керек. Заң негізінде бұл әсіресе кәмелетке толмаған ба-
лаларға қатысты. Қылмыстық жауаптылықтан босату кезінде 
адамға тәрбиелік ықпалы бар мәжбүрлеу шаралары қолданыла-
ды.  Жәбiрленушi кәмелетке толмаған (он төрт жасқа жетпеген), 
сондай-ақ әрекет қабiлетi жоқ деп танылған азамат болса, олар-
дың құқықтарын, оның iшiнде татуласу құқығын толық көлемiн-
де заңды өкiлдер жүзеге асырады. 

Тараптардың арасында зиянның көлемi туралы даудың болуы 
татуласпағандықты бiлдiредi және қылмыс жасаған адам бұл 
жағдайда жауапкершіліктен босатылмайды. Сол үшін зиянның 
есесiн толтыру тараптардың татуласуы мен қылмыс жасаған 
адамды қылмыстық жауапкершiлiктен босату туралы шешiм 
қабылдаудан бұрын шынайы түрде жасалуы керек. 

Сот барысында татуласу үшін жәбiрленушi қылмыс жасаған 
адамға қарсы қозғалған қылмыстық iстi тоқтату туралы сотқа 
өтінiш береді. Жәбірленуші айыпталушыға материалдық талап-
тың болмауына байланысты жазаны жұмсарту туралы өтініш 
түсірген жағдайда, қылмыстық процесті жүргізуші орган та-
раптар арасында татуласудың болғанын және ҚК-нің 68-бабын 
қолдану үшін қажетті өзге де негіздердің бар екенін анықтауға 
міндетті. Егер бірінші немесе апелляциялық сатыдағы сотта ҚК-
нің 68-бабын қолдануға негіз болатын мән-жайлар анықталып, 
бірақ сот осы заңды заңсыз немесе негізсіз қолданбаған жағдай-
да, кассациялық сатыда осы заң негізге алынып, қылмыстық 
жауапкершіліктен босату қарастырылған. 

Республика соттарында медиативтік рәсімді, араағайын-
дықты насихаттау барынша жолға қойылған. Қылмыстық істер, 
егер олар аса ауыр болмаса, сотта қаралуға жатпаса, оларды 
медиаторлардың қарауына беруге болатынын қорғаушы да, 
сотталушы да, жәбірленуші де білуі керек. «Медиация туралы» 
заңда медиаторға қарсылық білдіру, медиациядан бас тарту 
сияқты талаптар қарастырылған. Ең басты ескеретіні, сот пен 
медиация арасында айырмашылық өте көп. Медиатордың мақ-
саты – екі жақтың да ұстанымын ескере отырып, дауды бейбіт 
жолмен шешу. Осы ереже қатаң сақталған жағдайда ғана екі жақ 
ортақ мәмілеге келе алады.  

Айнұр ҚЫЗЫЛБАЕВА,
Ақтау қалалық сотының судьясы
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МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ – 
ЕЛ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ

Мемлекеттік қызмет қоғамның дамуында маңызды 
рөл атқарады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызметі туралы арнайы заңы бар. Осы аталған заңда 
мемлекеттік қызметтің жалпы ережелері, қағидалары 
бекітілген. Мемлекеттік қызметтің жүйесі сол заңның 
негізінде түзіледі. 

Мемлекеттің басты байлығы – адам. Тірегі де – адам. 
Сондықтан біздің елімізде адам мен адами құндылықтар 
алдыңғы қатарда тұрады және үздіксіз дәріптеледі. Ел-
басы бұрынғы Жолдауының бірінде «Бұдан былай мемле-
кеттік қызметші лауазымдық сатымен кезең-кезеңмен, 
билік иерархиясының бір сатысынан келесісіне өзінің 
машығын жетілдіре және кәсіби деңгейін арттыра оты-

рып көтерілетін болады» деген еді. Иә, жылдан-жылға 
мемлекеттік қызметшілерге қойылатын талап қатай-
ып келеді. Бұл билік пен халықтың арасы бұрынғыдан да 
жақындай түсті дегенді білдірсе керек. Өйткені, әрбір 
мемлекеттік қызметші – халыққа қызмет көрсететін 
тұлға. Сондықтан олардың бойынан өз қызметіне деген 
жауапкершіліктен бөлек, қызметтік лауазымына сай 
білімі, білігі, әдеп нормалары, ізгілік, дегдарлық табылуы 
тиіс. Егер мемлекеттік қызмет жүйесіндегі қызметкер 
мансабын дәреже көріп, жеке мүддесіне пайдаланса, өз 
әріптестеріне ғана емес, бүкіл мемлекеттік құрылымға 
нұқсан келтіреді. 

Біздің елімізде қай салада болсын, мемлекеттік қы-
зметке қадр дайындау, таңдау жұмысына ерекше мән 
берілген. Арнайы маманды лауазымдық қызметке тағай-
ындамас бұрын, сатылап тәжірибеден өткізу – мемлекет-
тік қызметтің іргесін нығайтудың бір жолы. 

Өкінішке қарай, қазірде мемлекеттік қызмет жүйесінде 
ара-тұра келеңсіздіктер туындап тұратынын да жасы-
рып қала алмаймыз. Соның бірі – қоғамның бас ауруына 
айналған сыбайлас жемқорлық. Заңды белшесінен басып, 
өз қызметіне жауапсыз қарайтындарға шара қолданылып, 
заң жүзінде жазаланады. Өйткені, мемлекеттік қызмет-
ке келтірілген залал мемлекеттің абыройына сызат 
түсіреді, тіпті еліміздің тұтастығына қатер төндіреді. 
Сондықтан мемлекеттік қызметте жүрген мамандар, 
лауазымды тұлғалар өз қызметіне деген жауапкершілікті 
Отанға, еліне, жеріне деген сүйіспеншілікпен ұштастыруы 
керек. 

                                                                                                           
Гүлзия БАЙКЕНЖЕЕВА,

Жалағаш аудандық сотының 
жетекші маманы

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

Соңғы кездері қоғамымызда әлеуметтік 
желідегі кибербуллинг ұғымы жиі кезде-

сетін болды. Демек әлеуметтік желілердің да-
муымен бірге ондағы әлімжеттік де күшейіп бара 
жатыр деуге болады. Осы мәселенің алдын алу 
үшін елімізде әлеуметтік желідегі мәдениетті 
қалыптастыру туралы заңнамалық құжаттың қа-
жеттілігі сезіледі. Кеше ғана Мәжілісте «Қазақстан 
Республикасында кейбір заңнамалық актілеріне 
баланың құқықтарын қоғау мәселесі бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң 
жобасы бірінші оқылымда мақұлданды. 

Аталмыш құжатта кибербуллингке қарсы тұру мәселесі де 
қамтылған. Елімізде кибербуллингтен балалар ғана емес, ересек-
тердің де зардап шегіп отырғанын ескерсек, жалпы, әлеуметтік 
желіде тәртіп сақтауды талап ететін заңнамалық құжаттың азаматта-
рымыздың құқығын қорғауда маңызды болып отырғанын байқаймыз. 

Ал еліміздегі балаларға қатысты кибербуллингке келер болсақ, 
олардың 60 пайызы өмірінде бір рет болса да буллингке ұшыраған 
көрінеді. Мәжіліс депутаты Ерлан Саиров: «Мен желідегі әлімжет-
тік,  буллинг жөнінде, әлеуметтік желінің мәдениеті жөнінде жүйелі 
түрде жазып жүрмін. 2020 жылы бала мен жасөспірімдер арасында 
143 суицид тіркелсе, 193 суицидке талпыну тіркелген; 2021 жылдың 
бірінші жартысында 105 суицид, 105 рет өзіне қол жұмсауға талпыну 
тіркелген.  2018 жылы балалардың 60 пайызы өмірінде бір рет болса 
да буллингке ұшыраған, 17 пайызы буллингті бірнеше рет басынан 
өткерген. Кибербуллингпен күресу әлеуметтік желіні реттеумен ті-
келей байланысты. 2021 жылдың өзінде Қазақстанда желіде 140 мың 
заң бұзу фактісі тіркелген! Заң бұзушылық ретінде фейк аккаунттар-
ды, кибербуллингті, экстремизмді айта аламыз. Ақпарат министрлігі 
тарапынан желі платформаларына 1700 хат жазылған, соның 20-30 
пайызы ғана қанағаттандырылған, яғни алынып тасталған», – дейді. 
Мәжілісмен келтірген деректерден төбе шашың тік тұрады. Әлеу-
меттік желілердің елімізде жедел дамуы байқалғанымен, оны қолда-
нушылардың желі мәдениетін қалыптастырып үлгермегені байқала-
ды. Нұр-Сұлтанда өтіп жатқан XVII «Еуразиялық медиа форумда»  
Ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева ханым да осы 
мәселеге арнайы тоқталды. «Интернеттің белсенді дамуымен әлем 
кибербуллинг проблемасына тап болды. Кибербуллинг – бұл заңмен 
тоқтатылуы керек агрессияның бір түрі. Министрлік бұл бағытта 
жоспарлы жұмыстар жүргізіп жатыр. Біз әлеуметтік желілердің ішкі 

ережелерін құрметтейміз. Адамның ар-намысы мен қадір-қасиетіне 
зиян келтіретін заңсыз контент қолжетімді болмауы тиіс деп санай-
мыз. БҰҰ қарарымен қабылданған адам құқықтарының жалпыға 
бірдей декларациясының кіріспесі дәл осы құндылықтардан баста-
лады», – дейді Ақпарат министрі. 

Бүгінде әлемнің 21 елінде кибербуллинг туралы заң бар екен. 
Сондықтан біздің елімізде де желіде адам өліміне дейін жеткізетін 
кибербуллингтен заң аясында қорғану қажеттілігі айқын сезіледі. Ер-
лан Саировтың айтуынша, Оңтүстік Корея, Сингапур, Ресей, Түркия, 
ЕО елдері осы мәселе бойынша өз заңдарын күшейтіп жатыр. Жаңа 
Зеландия, АҚШ-тың 50 штатының 44-нде кибербуллинге қылмыстық 
қатаң жауапкершілік қарастырылған. Сондықтан мәселенің маңызды 
екенін және дер кезінде оның алдын алу қажет екенін айтқан Мәжіліс 
депутаты: «Еркіндік, тәуелсіздік пен басбұзарлық, зорлық-зом-
былықты шатастыруға болмайды. Демократия дегеніміз – норма, 
процедура, этика және мораль! Адамның ар-ұжданын сыйлайтын, 
заңның ала жібін аттамайтын, мәдениеті жоғары, парасаты биік аза-
маттарға бұл өзгерістерден қорқатын, үркетін ештеңе жоқ», – дейді. 

Нұра ТЫНЫСҚЫЗЫ, заңгер:
– Кибербуллингке кез келген адам 

тап болуы мүмкін. Бірақ бұл тәсіл-
мен шабуыл жасайтындар негізінен 
кәмелет жасына толмаған мек-
теп оқушыларын нысанаға алады. 
Өйткені, қорғансыз балалар қо-
рыққанынан өзіне қысым жасалып 
жатқаны туралы ешкімге айтпай-
ды. Тіпті ата-анасы мен жақында-
рына тіс жармай, шабуылшының 
айтқанынан шықпайды. Тіпті соңы 
қайғылы аяқталып жатады. Кибер-

буллинг жасайтындардың арасында педофилдер көп кездеседі. 
Олар балаларды алдап-арбап, желіге жалаңаш түскен видео не 
суреттерін салуға көндіреді. Кейін сол суреттерді жұртқа жа-
рия етемін деп қоқан-лоқы жасау арқылы кездесуге шақырады не 
ақша бопсалайды. Ал қысымға шыдамай, шарасыз күйге түскен-
дері көп жағдайда өзіне қол салады. Өкініштісі, Қазақстанда да 
кибербуллингке ұшыраған балалар аз емес. Сондықтан заңдық құ-
жат арқылы мәселенің алдын алуға ықпал етеміз деген ойдамын.

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ,
«Заң газеті»

МЕДИАЦИЯ

Қылмыс жасаған адамды заң аясында жазаға 
тарту қай қоғамда да, қай кезеңде де бар. Ал, 

жаза деңгейі қылмыс санатына қарай белгіленеді. 
Алайда, Қылмыстық кодексте қылмыс жасаған 
адамның жәбiрленушімен татуласуына байланысты 
қылмыстық жауапкершiлiктен босату жөніндегi сот 
тәжiрибесi бар. Қылмыстық соттарда бұл практика 
жиі қолданылатынын атап айтқым келеді. 

МАҚСАТ – ЖАЗАЛАУ 
ЕМЕС, ТӘРБИЕЛЕУ
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МҰРАГЕРЛІК

ТАРАТУ

ӘРТҮРЛІ

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

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

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

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

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

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

қиылысы, 208 кеңсе. 

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

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

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, 

факс: 

8 (747) 428-26-10 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

zanreklama.kz

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

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 кө-
шесі 40. Тел.: 8 (7182) 32-47-67, 32-49-04

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЖК «Reklam 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.

ЖАРНАМА

ЖОЛДАУҒА-ҚОЛДАУ

ЖАС БУЫН АТҚАРАР 
ЖАРҚЫН ІС КӨП

Еліміз жыл сайын үлкен үмітпен күтетін ел 
Президентінің Жолдауы жаңа оқу жылының баста-
луымен қатар келуі дәстүрге айналғаны әрбір аза-
маттың ерекше назарын аударуда. Ел Президенті 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Қазақстан халқына Жол-
дауы барысында бүкіл әлемді алаңдатып отыр ған 
пандемиямен күрес жолдарын, оның елімізге алып 
келген зардабы мен өзгерістері басты назарға алды. 
Еліміздің әлеуметтік дамуына, ел тұрғындарының 
табысы мен жұмыс орындарының сақталуын, 
халқымыздың денсаулығы мен өмірін сақтау жо-
лындағы жұмыстарға басты назар аудару керектігін 
Мемлекет басшысы өзінің халыққа жолдаған үнде-
уінде қадап айтты. 

Турасын айтар болсақ, әлемді әлекке салған пан-
демия мемлекетті, қоғамды, барша адамзатты және 
әрбір тіршілік иесін әбігерге салды. Қаншама жақын-
дарымыздан айырылдық. Ел тұрғындары есеңгіреп 
ес жинай алмай тұрғанда, Президентіміздің халыққа 
арнаған Жолдауындағы дер кезінде айтылған мем-
лекет, халық үшін тиімді жоспарлар мен пікір-ұсы-
ныстарды тыңдап қуанып қалдым. Нақтылап айтар 
болсам, Мемлекет басшысы әрбір қазақстандықтың, 
мемлекет, үкімет, қоғамның алдағы уақытта не істеуі 
керектігі туралы, туындаған мәселелердің шешімі 
жайлы нық тапсырмалар берді.

Сондай-ақ, құқық қорғау органдары мен денсау-
лық сақтау саласы қызметкерлерінің міндетін, қыз-
метіндегі өзгерістер мен жаңалықтарды санамалап 
айтып өтті. Әсіресе, соңғы уақыт көлемінде денсау-
лық саласы қызметкерлерінің еңбегінің бағалануы 

Президенттің ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығы 
тұсында жасаған бұл Жолдауы басымдықтарды 
айқындап, мемлекет пен қоғамның әрі қарай даму 
бағытын белгілеп қана қоймай, сонымен бірге осы 
жылдар аралығында жүріп өткен жолымызды да 
еске салды.

«Біз тұғыры мығым ел болу жолында осы 
кезге дейін кездескен кедергілерді еңсеріп, қиын-
дықтарды жеңіп келеміз. Мұның бәріне берекелі 
бірлік пен еселі еңбек арқылы жеттік. Еліміз 
Тәуел сіздік жылнамасының төртінші онжыл-
дығына қадам басқалы тұр. Бұл кезеңнің оңай 
болмайтыны қазірдің өзінде айқын байқалуда. 
Сондықтан, кез келген сын-қатерге дайын болуға 
тиіспіз. Тынымсыз ізденісте жүріп, ұдайы алға 
ұмтылуымыз қажет», – деді Мемлекет басшысы.  

Тәуелсіздік алғанға дейін Қазақстан қанша-
ма сара жолды жүріп өтті, қаншама тарих артта 
қалды, қаншама сын-қатерлерге төтеп бердік?! 
Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан 
халқы ынтымақтасып, жалпыұлттық, ұлтаралық 
бірлікті нығайтуға, рухани-мәдени жаңғыруға қол 
жеткізді. Қысқа мерзім ішінде тәуелсіз республи-
камыз кеңес империясынан мұра болып қалған 

ЕКПЕ АРҚЫЛЫ ІНДЕТТІ 
ЖЕҢЕМІЗ

Шаяхмет ҚАНСЕЙТОВ,
 ҚР Ішкі істер министрлігі көліктегі 
полиция департаментінің Түркістан 

станциясындағы желілік полиция бөлімінің 
бастығы, полиция полковнигі 

2. «GS of G» ЖШС, БСН 210340007586, өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жария-
ланған күннен бастап 2 (екі) ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: ҚР, 020000, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, 
Васильковский ықшамауданы, 33 үй, 25 пәтер. 

3. «Ломбард LUX Kostanay» ЖШС, БСН 180240029081, 
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: Қостанай қаласы, Амангелді көшесі, 25 
үй, 1 кеңсе. 

4. «ИРТЫШЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ЖШС-нің Петропавл қала сын-
дағы филиалы,  БСН 210241011635, өзінің таратылатыны туралы 

хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облысы, индекс 150000, Петропавл 
қаласы, Жамбыл атындағы көше, 142 үй, 31 пәтер. 

8. «МК Лотос» жеке қоры, БСН 180140015541 (Қарағанды облысы, 
Балхаш қаласы, Ленин көшесі, 1), өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 54 үй, 466 пәтер. 
Тел.: 87076228137. 

9. «RG MARKET ЖШС » ұйымы, БСН 200940033357, өзінің 
жойылғандығы туралы хабарлайды.  Шағымдар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: Атырау облысы, Атырау қаласы, Нұрсая шағын 
ауданы, 6 үй, 42 пәтер. Тел. 8 702 315 7910.

12. Қарағанды облысы мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының 2019 жылғы 24 шілдедегі ұйғарымымен 
«Микрокредитная организация SV Регион» ЖШС, БСН 
040740000408, мәжбүрлі түрде таратылады. Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: ҚР, Қарағанды облысы, Қарағанды 
қаласы, Ермеков көшесі, 58/3. Тел.: 87753737212.

10. 06.01.2020 ж. қайтыс болған Ахметов Жаксылыктың артынан 
мұралық іс ашылды. Мұрагерлер Түркістан облысы, Түркістан 
қаласы, С.Ерубаев көшесі, 199 мекенжайы бойынша нотариус 
Айдарбекова Перизат Аблашевнаға келуі қажет. Тел.: 87011721304. 

11. 27.08.2021 ж. қайтыс болған Рыскулов Рахманберди 
Балтабаевичтің артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлер Түркістан 
облысы, Түркістан қаласы, С.Ерубаев көшесі, 199 мекенжайы 
бойынша нотариус Айдарбекова Перизат Аблашевнаға келуі қажет. 
Тел.: 87011721304. 

5. «Ақтау Құрылыс 21» ЖШС «СМК-Атамекен» ЖШС-мен, БСН 
010740006411, бірігуі арқылы қайта ұйымдастырылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар мына мекенжайда қабылданады: 
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, №9 өндірістік аймақ, 43 ғимарат. 

6. «СМК-Атамекен» ЖШС, БСН 010740006411, «Ақтау Құрылыс 
21» ЖШС-мен бірігуі арқылы қайта ұйымдастырылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар мына мекенжайда қабылданады: 
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, № 9 өндірістік аймақ, 43 
ғимарат. 

керектігін, әлеуметтік көмектің тағайындалуын 
тапсырды. Себебі, пандемия уақытында алдыңғы 
шепте ауыр дертпен күрескен ақ халатты абзал 
жандар екені баршамызға белгілі. Әлем елдеріндегі 
пандемиялық жағдайларды ескерер болсақ, еліміз-
дегі карантиндік жағдайды қатаң сақтай отырып, 
дәстүрлі жүйе бойынша білім алуға барша жағдай 
жасалуы қажет.

Осы корновирус дерті басталғалы түрлі қауесет 
таралып, қоғамның басты тақырыбына айналды. 
Соның салдарынан адамдар арасында үрей, күмән 
және мемлекеттік мекемелерге деген сенімнің жоға-
луы белең алды. Пандемия адамдардың өмір салтын 
түбегейлі өзгертті десем, артық айтқандық болмас. 
Әлемнің барлық аумағындағы қауымның тұрмысы 
жаңа арнаға бұрылды десе де болады.  Оқушылар-
дың білім алуы, қоғамдық кездесулер, жұмыс, де-
малыс, тіпті саяхаттау талабы қайта-қайта қаралды. 
Жер шарының әр тұрғыны түрлі шектеуге тап бол-
ды, соның бәрі қоғамның іс-әрекетін тежеп тастады. 
Ал, қазіргі таңда жаппай вакциналаудың арқасында 
оқушылар, студенттер офлайн оқу форматына 
көшті. Біраз уақыттан бері есігі жабық тұрған сауда 
орталықтары, кинотеатрлар мен театрлардың есігі 
ашылды. Дегенмен де, бұрыңғыдай қалыпты өмір 
сүруімізге кедергі келтіріп отырған жайттар бар. 
Осы мәселе турасында Президентіміз Қасым-Жо-
март Тоқаев өзінің халыққа жолдаған Жолдауында 
тілге тиек етті. Еліміздегі  коронавирусқа қарсы 
вакцина жасап шығарған әлемдегі санаулы мем-
лекеттің бірі екеніне екпін түсірді. «Біздің вакци-
намыздың тиімді әрі қауіпсіз екеніне еш күмән 
жоқ. Қазір QazVac вакцинасына өзге мемлекеттер 
де сұраныс білдіруде. Елімізде вакцина қоры жет-
кілікті, азаматтарымыздың таңдау мүмкіндігі бар. 
Көптеген мемлекеттің бұған қолы жетпеді. Елімізде 
жаппай екпе салу жүріп жатқанымен, қоғамда оған 
қарсы адамдар әлі де көп. Олар өздері бас тартып 
қана қоймай, халықты кері үгіттеп, қаншама жұрт-
ты адастыруда. Мұндай адамдар өзінің ғана емес, 
өзгенің өмірі үшін де жауап беретінін түсінуі тиіс 
екендігі жайлы сөз еткен Мемлекет басшысы қа-
зақстандықтарды антиваксерлерге ермеуге шақыр-
ды. Үкімет тарапынан вакцинаның тиімділігі жайлы 
қанша айтылса да, қарапайым халыққа антиваксер-
лер әлеуметтік желі арқылы теріс пікір таратуда. 

Сондай-ақ, Мемлекет басшысы алдағы уақытта 
әлемде коронавирустың жаңа штамдары шығуы 
мүмкін екенін қаперге ала отырып, «бустерлік вак-
цинаны» сатып алудың өте маңызды екенін айтты. 
Әлемді дүр сілкіндірген індеттен қорғану үшін екпе 
салып, дәрігерлердің кеңесіне жүгінгеніміз абзал. 
Халыққа теріс үгіт-насихат жүргізгендердің сөзіне 
ермеген жөн.

көптеген өткір де өзекті мәселелердің шешімін 
тауып, саяси, экономикалық және әлеуметтік-мә-
дени салаларға реформа жүргізді. 

Міне, биыл егемен ел болғанымызға 30 
жыл толып отыр. Тәуелсіздік біздің ең қастер-
лі құндылығымыз деп білемін. Ал, қазақ елін 
әлемге танытып, Тәуелсіздігімізді алып, елімізді 
нығайтқан – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев-
тың еңбегінің жемісі. Елбасының дара саяса-
тының арқасында табысты ел ретінде бүкіл 
әлемге танымал болдық. Ең басты жетістігіміз 
– біртұтас ел болып, жаңа мемлекет құрылды. 
Іргемізді бекітіп, еңсемізді тіктедік. Халықара-
лық қауымдастықтың белді мүшесіне айналдық. 
Тұрақты қоғам қалыптастырып, орнықты даму 
жолына түстік. Мемлекеттілігімізді нығайту 
үшін бір ел болып, жұдырықтай жұмылып еңбек 
етіп жатырмыз. Біз қазіргі күнімізге шүкіршілік 
етуіміз керек деп ойлаймын. Қазақ елі қазіргідей 
бейбіт өмір сүрген емес, қазақ тілі мұншалықты 
дәрежеде сөйленген емес, халықтың жағдайы 
осыншалықты деңгейге жеткен емес. Біз қазір 
керемет заманда өмір сүріп жатырмыз. 

Біздің жастарымыз тәуелсіздігімізді бағалай 
білуі керек. Еліміздің баянды болашағы үшін бір 
жеңнен қол, бір жағадан бас шығарар болсақ, 
бізден мықты, бізден күшті ел болмасы анық. 
Бірлігіміз мықты болса, ешбір жау жерімізге, 
елімізге қиянат жасай алмайды. Әрбір жас өзінің 
ұлты үшін жан аямай еңбек етсе, қазақ елінің 
болашағы жарқын болары айқын. Сондықтан да, 
ел Президентінің биылғы Жолдауында айтылған 
мағыналы сөздер мен жоспарлар көңілге қонымды 
екені анық. Тәуелсіздік жылнамасының төртінші 
онжылдығында алға қойылған жоспарлар мен 
Мемлекет басшысының тапсырмаларын атқа-
руға қазақ елінің әрбір азаматы өз үлесін қосса, 
еліміздің ахуалы асқақтайтыны анық. Біздің бола-
шағымыз – жастар. Әрине, біз жас буынға сенеміз! 

Тағы бір өзекті мәселе – мемлекеттік тіл. Бұл 
туралы еліміз тәуелсіздік алғанан бері айтылып 
келе жатыр. Президент Жолдауда осы мәселенің 
де маңызды екенін айтты. «Қазақ тілі – мемлекет 
саясатын дамытудың басым бағыттарының бірі. 
Ата Заң бойынша Қазақстанда бір ғана мемлекеттік 
тіл бар – бұл қазақ тілі», – деді Мемлекет басшысы.

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ «ХАЛЫҚ БІРЛІГІ 
ЖӘНЕ ЖҮЙЕЛІ РЕФОРМАЛАР – ЕЛ ӨРКЕНДЕУІНІҢ БЕРІК НЕГІЗІ» АТТЫ 
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫНДА КӨПТЕГЕН ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР КӨ-

ТЕРІЛДІ. ЖОЛДАУДА ОСЫҒАН ДЕЙІН ЖҮЗЕГЕ АСҚАН ІСТЕР АЙТЫЛЫП, АЛҒА ЖАҢА 
МАҚСАТ-МІНДЕТТЕР ДЕ ҚОЙЫЛДЫ.

Айдар НҰРСЕЙТОВ, 
Түркістан облысы бойынша ҚАЖД 

бастығының міндетін атқарушы, 
әділет полковнигі 

7. Батыс Қазақстан облысының мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының 2021 жылғы 13 қыркүйектегі ұйғарымымен 
«ЖелДорСервис» ЖШС-ға қатысты, БСН 000840003111 (заңды 
мекенжайы: ҚР, БҚО, Ақсай қ., «Көктем» тұрғын үй кешені, 12 үй, 
офис №1) банкроттық рәсімі қолданылды. Уақытша басқарушы 
болып Мусалимов Тимур Булатович, ЖСН 800803301176, мекен-
жайы: Орал қаласы, Аманжолов к-сі, 98-18 тағайындалды. 
Жарияланымдар басылып шыққан күннен бастап бір ай мерзімде 
уақытша әкімшіге талаптарды қоюға болатынын хабарлаймыз.
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ШЫТЫРМАН
БАЙҚАУҒА!

(Соңы. Басы өткен санда)

Әже, сіз шын ойлап қалған сияқ
тысыз... жай дауыстап айтқан 
ойым да... 

– Әй, қарғамай, мені бір таскерең яки 
мақау деп ойлайсың ба? Бәрін естіп, бәрін 
біліп жатырмын... мына қу аяғым болмаса, 
сол шаруаны өзімақ саған айтпай тынды
ра салар едім! – деп жасы сексенге таяп 
қалған кейуана басын шайқап, ауыр ойға 
батты. Ал іштей: «Жоқ, бұлай жата беруге 
болмас, ертең амалдап байқайын, бұл қыз 
балаларын ертіп кеткен кезде, мен де жалғыз 
серігім ақ таяғыма сүйеніп шығайын. Менің 
баржоғымда шаруасы жоқ, көрейін, мына 
заманның не болып жатқанын...» деп пішті. 

Бұдан ширақтау кезінде балаларының 
мәселесін несие алып, талай рет шешіп 
берген анаға баратын жолы да, сөйлесетін 
адамы да таныс еді. Офисте адам аздау екен, 
үстел басында отырған қыздың біреуі бұл 
кісіні танып, жүгіріп алдынан шықты.

– Сәлеметсіз бе, апа! Тағы тойдың қамы 
ма? – деп қызметші қыз жымия сұрады.

– Той десең той болсын... кәрөчі мә
нимәни керек, – деп өзі де кеңкілдей күлді.

Бұл жолы аруана өмірін кепілдікке қо
йып, біршама ірі қаржы алды. Қайтарып бе
ретіні неше есе екенін есептегісі де келмеді. 
Кәрі қойдың жасындай ғұмыры қалды, егер 
алдажалда өле қалатын болса, артындағы
ларға төлетпейтін шарты көңілінен шыққан 
болатын. Немересі сұраған үш жүз мыңның 
орнына жеті жүз мың теңге алып, шала ба
йып үйіне келді. 

– Күйеуіңе көрсетпе, арамтамақ немені 
асырағаның да жетеді! Жүз мыңына балала
рыңа мектепке киімкешек, қағазқаламын 
ал да, қалған алты жүз мыңын салам деген 
жеріңе апарып сал. Үш айда екі есе болып 
қайтады дейсің бе? Көр елден қалмай!..

Бұндай олжаны Несіпжан өмірінде 
күтпеп еді, әжесінің бетінен шөпілдетіп 
сүйіп, қайтақайта құшақтап, онсыз да 
әрең демалып отырған кемпірді мүлдем 
өлтіріп қоя жаздады. Кейуана әзілкеш 
адам еді: 

– Мені тұншықтырып өлтіруге асықпа! 
Айтпақшы, әгерәки өле қалсам, сендерге 
зияным тимейді... Өмірімді кепілге қойып 
алдым. Кім ойлаған бір аяғы көрде, бір аяғы 
жердегі жаман кемпірдің өмірін осылай 
қымбат бағалайды деп? 

– Әжетай саспаңыз, үш айдан соң екі есе 
қып қайтарып алып, сіздің қарызды жауып 
тастаймыз! Ары қарай бұйыртып жатса, 
қалғанын айналдыра береміз...

– Өзің біл, қарғам, әйтеуір, көзің жау
таңдап біреуден кем көрінгенің жаныма 
батып кетті! Осы қу қағаз болмаса, адамда 
құн қалмады ғой! Баяғыда ақшаның соңына 
түспейақ, адамша өмір сүрген сияқты едік? 
Әлде біздің өміріміз, өздерің айтқандай, ит 
өмір болған ба? Әй, қайдам! Не десең де, 
сол кез дұрыс болды ма деймін... мынадай...

– Қандай әже?
– Білмеймін, қарғам, ұнамайды мынадай 

тірліктерің! Бір жапырақ нан қалай еңбексіз 
келеді? Бәріңнің көкейлеріңді тескені тер 
төкпей байып кету... Әй, қайдам?..

– Әже, ақшаңызды қимай қиналып 
отырсыз ба?    

– Тәйт әрі, онсыз да күн көргем, жарат 
деп қолыңа ұстаттым ба, болды! Арғы 
жағында менің шаруам жоқ...

– Сіз әлі күнге сол баяғымен өмір сүріп 
келе жатырсыз, әжетай! Қазіргі заман басқа, 
беретін болса, портышкадан да бере салады!

– Ол не сұмдық? – деп аруана терезеге 
жаққа мойын бұрды. Бұны көрген Несіпжан 
шексілесі қата күліп:

– Қазір қолмен емес, баспен істейтін 
заман.

Сонау қара кешке дейін бел жазбай жер 
қопарып, қара бақыр табатын күн келмеске 
кеткен! Мимен жұмыс жасау керек! – деді 
аяқ асты құлпырып. Осыдан бір сағат 
бұрынғы өмірі селт етіп, бұлты тарамастай 
көрінген жабы күнін мәңгілікке ұмытып 
кеткен кейіпте. Шіркін, баршылық адамға 
қанат бітіріп, «көңіл жүйрік пе, көк дөнен 
жүйрік пе?» дегізеді екенау!.. 

Несіпжан төңірекке миығынан қарап, 
мына отырған жарылқаушы әжесі де бір 
қаусаған кемпірге ұқсап кетті. Өзі теңселсе, 
жер де теңселетіндей бір ұлы сезім оны ұр
шықша иіріп бара жатқанды.  

Қария немересімен ары қарай тәжіке
лескісі келмей, иегін қағып, шайыңды құй 
деген ым қылды да, сосын өзінің күпті 
көңілін сабырға шақырған сыңайлы ішінен: 
«Жаса, қарағым!» деп батасын бергендей, 
тіршілігінде күюден басқаны білмеген аузы 
боларболмас жыбыр етті... 

«ЖАРЫЛҚАУДЫҢ» 
ЖАҢА ТҮРІ

Өмірдерек
Осы істі қараған Құнанбай Мұсаев  

бұрынғы Оңтүстік Қазақстан облысының 
Киров ауданында туған. 1994 жылы ҚазҰУ-
ді заңгер мамандығы бойынша бітіріп, 
құқық қорғау саласындағы алғашқы еңбек 
жолын Тарбағатай аудандық прокуратура-
сында тәлімгер боп бастаған. Бұдан кейін 
Тарбағатай аудандық прокуратурасының 
аға тергеушісі, аудандық прокурор көмек-
шісі қызметін атқарды. 1997 жылдан бері 
сот саласында. Алдымен Шығыс Қазақстан 
облысының Тарбағатай аудандық сотында, 

Лениногорск қалалық сотында, Зайсан аудандық сотында судьялық ет-
кен. 2006-2009 жылдар аралығында Көкпекті аудандық сотының төраға-
сы қызметін атқарды. Одан кейін Мақтаарал аудандық №2 сотының 
судьясы, 2009-2014 жылдар аралығында осы соттың төрағасы қызметін 
атқарды. 2014-2018 жылдары Ордабасы аудандық соты төрағасы болды. 
Ал 2018 жылдың қазан айынан бері Түркістан облысы Мақтаарал аудан-
дық сотының төрағасы қызметін атқарып келеді.

* * *
Құнанбай Мұсаев офиске кірген кезде, 

ұзынсонар кезекті көзі шалды. Мойнына 
бейджик таққан, ақ жейделі, қара шалбар 
киген бір жас жігіт жылмаң етіп алдынан 
шыға келді.

– Төрлетіңіз, ағасы! Алдымен біздің 
компания туралы мәліметке құлақ асып, 
сосын қаржы құю жолдарын таратып беруге 
рұқсат етіңіз!

– Мен ақша салуға келген жоқпын... бас
шыларыңызға жолығуға келдім, – Құнанбай 
Мұсаев шаужайына жабысқан пәледен өстіп 
құтылмақшы болды. Сонау төр жақтан жай
қала басып, етженді келген, орта жастағы 
бір әйел адам шығып:

– Бұл кісі аудандық соттың төрағасы 
ғой! Қайбір жақсылықпен келді дейсің! – 
деп бетаузын тыржита сөйледі. 

Сондағы тұрғандар оны қоштап, 
жақтырмаған сыңайда билікті сынап, гу
гу жарысып кетті. Тегі, Құнанбай Мұсаев 
еңбек жолын Өскемен жақта бастап, одан 
осы Мақтааралда біраз жыл істеп, арасын
да Шардарада болып, кейін осында қайта 
оралғанды. Сондықтан осы өңірдің біраз 
жұртын жүзбежүз таниды. Жаңағы кекжи
ген кісінің Сәлима апай екенін байқаса да, 
сыр бермеді. Соның көлеңкесі құсап артын
да жүрген Асан ағаны да шырамытты. Әл
деқалай олар бұны танымағансығаны таң 
қалдырды. Тіпті, дұшпан санап, жауыға қа
раған көзқарасын да олар жасыра алмады. 

– Басшыларыңыз қайда сонымен? – деді 
Құнанбай Мұсаев бейджик таққан жігітке.

– Ол кісі көрші аудандарда презентация 
өткізіп жүр... 

– Жақсы, ондай болса, бесон минутке жұ
мысты тоқтата тұрыңыз, – деді Құнанбай Мұ
саев жайбарақат қана. Қызметші жігіт оның 
қашанда билігіне арқа сүйемейтін, табиғи 
жұмсақ мінезін босаңдық деп санаған тәрізді, 
әлгінде кім екенін құлағы шалса да, өжетсініп:

– Біздің жұмысымызға кедергі келтіріп, 
қызметіңізді асыра пайдаланып тұрғаныңыз
ды білесіз бе? – деп аудандық сот төрағасы
на шүйлікті. 

Құнанбай Мұсаев жас жігіттің өрес
кел қылығына қабақ шытпай, өзіне тән 
салқынқандылықпен:

– Бесон минут сіздің жұмыстың еш
теңесін бүлдіре қоймас, ал кейбір адамның 
тағдырын дәл қазір шешуге жеткілікті, – деді 
де, бұны қолындағы олжасын тартып алуға 
келген құбыжықтай көріп, үрейлене қараған 
топқа бұрылып, ойындағы қауіппен бөлісті. 

Бастапқыда Сәлима апа мен Асан аға 
сияқтылар бұның сөзін бөліп, Шәрбат 
ханымды халқын жоқшылықтың уысынан 
арашалаушы ұлттық қаһарман дәрежесіне 
бірақ көтерді. Дегенмен, сырттай сыр біл
діргісі келмесе де, іштеріне күмәннің құрты 
түскендер де болды. Әлгінде ғана жалаңдап 
тұрған кейбіреулер жоқ жерден сылтау 
тауып, шығып кетіп жатты. Аудандық сот 
төрағасы сөзінің соңында:

– «Алданып қалыппыз, ақымақ бо
лыппыз!» деп ертең сот алдына келіп, 
жығынды болғандарыңызды қаламай
мын. Шын жүрегіммен, жаным ашыған
дықтан келіп тұрмын. Ақша өздеріңіздікі, 
қалай ұстасаңыздар да өздеріңіз білесіз
дер, – деді. 

– Осы арада топ ішінен бір жас келіншек 
суырылып шығып: 

– Сіз сот екенмін деп буынсыз жерге 
пышақ ұра бермеңіз! Мына жұрттың бәрін 
ақымақ санағаныңыз ұят емес пе? Егер 
сіздің айтқаныңыз рас болса, неге бұндай
ға жол беріп, қан қақсағанымызды тосып 
отырсыздар? Әлде өзіңіз де осылармен 
ауыз жаласқан біреу шығарсыз! Біздің 

титімдей бақытымызды көре алмай тұрсыз 
ба!? – деп шартшұрт айқаса кетті. Бұл алты 
жүз мыңын осы әзірде әкеліп құйып, жаңа 
инвес тор атанған Несіпжан еді. 

– «Ішің күйсе, тұз жала, сыртың күйсе 
домала» деген. Бұл кісі бізге қайбір жаны 
ашығандықтан кеп тұр дейсіз?... Өстіп 
бопсалап, қоқанлоқы көрсетіп, «берсең 
қолыңнан, бермесең жолыңнан» деген қағи
даға сүйенген жүйенің қолшоқпары емес 
пе? Қара бақырсыз қалсақ та, алдыңызға 
барып, араша сұрамаймыз! Солай ма, ха
лайық? – деп екі бетін ызадан қан кернеген 
Сәлима апа алдыға кеудесін кере шығып, 
жиналғандарға үндеу тастады. «Әрқашанда 
дайынбыз!» дейтін баяғының пионерлерін
ше, тұрғандар оны жамыраса қоштады. Ау
дандағы аузы дуалы ақсақалдың бірі сияқ ты 
көрінетін Асан аға да қолындағы соңғы 
үлгідегі айфонына үңіліп, өз бетінше басын 
шұлғи береді... 

* * *
Хатшы:
–Тұрыңыздар! Сот келе жатыр!
Төраға: 

– Сәлеметсіздер ме? Отырыңыз дар, бү
гінгі қылмыстық іске байланысты сот оты
рысын ашық деп жариялаймын! Хатшы, іске 
қатысушылар түгел келді ме? Баяндаңыз.

Хатшы:
– Иә, құрметті сот мырза! Сотқа қаты

сушылар барлығы түгел келді, сіздің шақы
ртуыңызды күтуде.

Төраға:
– Олай болса, ҚІЖКнің 356бабына 

сәйкес, сот құрамын жариялаймын. Мақта
арал аудандық соты құрамында: төрағалық 
етуші судья Қ.Ә. Мұсаев, хатшылықта – сот 
мәжілісінің хатшысы Ж.Әміров, мемлекеттік 
айыптаушы  Мақтаарал ауданы прокуроры
ның орынбасары Г.Тұрманов және проку
роры Ж.Сәрсенбай, қорғаушы адвокаттар 
С.Құдайбергеновтің, М.Менісбаевтың, А.
Бейсенбаевтың қатысуымен ашық сот оты
рысында дыбысбейне жазбасын (TrueConf) 
қосымшасын қолдану арқылы жалпы тәртіп
пен айыпталушы Шәрбат Үлкентайқызы 
Аллабергенованың қылмыстық ісі қаралады. 
Ол 1966 жылғы 15 шілдеде Оңтүстік Қа
зақстан облысында туған, ҚР азаматы, ұлты 
қазақ, білімі жоғары, «Gold Kompany LTD» 
ЖШСде маркетолог қызметін атқарған, же

сір, асырауында кәмелетке толмаған баласы 
бар, ҚР Қылмыстық кодексінің 217бабының 
3бөлігі 2тармағында көзделген қылмыстық 
құқық бұзушылықты жасады деген айыппен 
сотқа тартылды.

Ары қарай жәбірленушілердің ұзынсо
нар тізімі оқылды. О баста мың жарымдай 
адам арызданып, оны іріктей келе, кейбірі өз 
бетінше арызынан бас тартып, ақырында се
гіз жүз қырық үш адамның үш жүз отыз жеті 
миллион екі жүз елу мың теңге көлемінде 
зиян шеккені жарияланды.

Мұндай іс Мақтарал аудандық соты, 
тіпті жалпы облыс тарихында алғаш рет 
қаралып отыр. Тергеу жұмысының жүйелі 
жүруі айып тағу әділдігіне көп әсер етті деп 

айтуға болады. Бұрын істе болмаған бұндай 
қылмысты Құнанбай Мұсаев өз қадағалауы
на алып, жіті бақылап отырды. 

Сотталушы Шәрбат Үлкентайқызы Ал
лабергенова айыбын мойындап, ЖШСнің 
басшыларымен біреулер арқылы танысып, 
маркетолог қызметіне қабылданғанын айт
ты. Қызмет бабымен, айыпта аталғандай, 
Асықата кенті мен Жетісай қаласында қа
ражат салу үшін үгітнасихат жүргізгенін, 
өзі де бұл компанияға сенгенін, сондықтан 
туыстарын жұмысқа тартып, өзге жұртқа да 
«бұл компанияға сенуге болады, төркінімді 
байыту үшін келдім» дегенін растады. Ал 
қатарға көп адам тартқандарға алтын бұ
йымдар сыйға тартып, алдаусыратқанына 
өкінетінін жеткізді. Бірақ жиналған барлық 
қаражатты ресейлік алаяқтар алып кетіп, 
дәл қазір өзінде көк тиын қалмады деп ба
сын салбыратты. Өзіне айып ретінде түскен 
талап арыздарды мойындайтынын, соған 
орай қатаң жаза тағайындамауды өтінді. 
Тіпті сөз арасында: «Егер мені бостандыққа 
шығарса, қарызымды өтеп беруге мүмкін
дік табар едім, соттан соны өтініңіздер!» 

деп тірідей жеп қоюға әзір отырған қалың 
топқа үндеу тастап үлгерді. Иі жұмсақтар 
бас изесе, қаны қарайғандар білектерін сы
банып, ендігәрі бұның арбауына түспейміз 
деп жұлынды.

Сот залы кеукеу сөзге толып бара 
жатқанын аңғарып, төраға тоқпағымен 
төсті тақылдатып, желігіп кеткен жұртты 
тыныштандырды. Сөз кезегі куәгер ретінде 
Сәлима апаға жеткенде, ол: «Оған тағы 
бір мұрсат беру керек сияқты. Қайтарам 
десе, қайтарып береді, сөзіне берік пысық 
қызды қор қылмайық!» – деп Шәрбаттың 
көзімен көзі түйіскен сәтте алдында әзірлеп 
келген сөзінен танып, өзгеше жырлап кетті. 
Ал әрдайым аузынан сөзі, қойнынан бөзі 
түсіп жүрген Асан ағаға оқыс айбат бітіп: 
«Ақсақал деп төрге отырғызып қадірлеген, 
тартпаған сыйы жоқ Шәрбатжанды қай 
бетіммен қаралаймын! Қоңыз теріп кетсем 
де, одан ештеңе талап етпеймін!» деп Сәли
ма серігін қоштап, жәбірленуші топтан сырт 
айналды. Келгелі танауын қорсқорс тартып, 
еңіреумен отырған Несіпжан: «Бағың жан
сын, балам, сенен аяғанымды ит жесін» деп 
өз өмірін кепілдікке қойып, несие әперген 
әжем әл үстінде ауруханада жатыр! Бір 
жағынан сүйеніп отырғанымыз сол кісінің 
зейнетақысы еді, енді одан да айырылдық! 
Ақшамды қайтартып бермесеңіздер, соттың 
өзі солармен ауыз жаласқан сыбайлас деп 
жоғарыға арызданам!» – деп бажылдап, 
бейшаралыққа басты.  

Сонымен мемлекеттік айыптаушылар 
мен қорғаушылар арасындағы алмакезек 
ұсынған дәйектартыстары, куәгерлер куәлі
гі және төрағаның әр жақтан айтылған ұсы
ныстарды зерделеу жұмысы нәтижесінде 
қылмыскер бейнесі төмендегідей көрініске 
ие болды.  

Ш. Аллабергенова қасақана, қылмыс
тық топпен алдын ала сөз байласып, аса 
ірі мөлшерде ақша тартып, қаржылық 
(инвестиция лық) пирамида құрғаны, ал оған 
тартылған қаражатты салымшыға берген 
мiндеттемелеріне орай, кәсiпкерлiк қызмет
ке пайдаланбай, бірінен түскен қаржыны 
екіншісіне ұсынып, соның арасында осы 
активтерден өзі де табыс табу қызметін 
ұйымдастырып, ҚКнің 217бабы 3бөлігі 
2тармағында көзделген ауыр санаттағы 
қылмыстық құқықбұзушылықты жасағаны 
анықталды.  

Ал сотталушы Ш. Аллабергенованың 
қаржылық пирамиданы ұйымдастырмадым 
деген уәжі өзінің, жәбірленушілердің жауап
тарымен, іс бойынша жиналған құжаттар
мен толық жоққа шығарылды.

Ш. Аллабергенованың сыбайласта
рымен бірге жәбірленушілердің қаржыла
рын қолмақол алып, белсенді салымшы
ларға өздерінің қаржыларынан және енжар 
салымшылардың қаржысының бір бөлігін 
қайтару арқылы ауқымды көзбояушылық 
үгіт жүргізген. Яғни, жиналған қаражат
тың кәсіпкерлікке жұмсалмағандықтан, 
түбі барлық салымшыға берген уәде үш ай 
ішінде екі есе болып қайтарылмайтынын, 
сонымен қатар ЖШСнің банктік қызметпен 
айналысуға арнайы лицензиясы болмағанын 
экономикалық жоғары білімі бар, бұрын 
кірістер мекемесінде қызмет жасап, сол жер
де алаяқтық үшін сотты болған сотталушы 
бәрін толық білген. 

Банк мекемелерінің берген анықтамала
рында банктердің жылдық өсімі жеті пайыз 
болса, ЖШСнің атынан Аллабергенова 
бастаған сыбайластар үш айда жүз пайыз қа
ражат қосып береміз деп жәбірленушілерді 
алдаған.

Хатшы:
– Тұрыңыздар! Сот мырза кеңесу бөл

месіне кетеді.
Сотталушының кінәсін мойындауы, 

өкінуі мен асырауында кәмелетке тол
маған баласы бар екені қылмыстық жауап
кершілігін жеңілдететін мәнжайларға 
жатқызылып, ауырлататын мәнжайлар
дың жоқ екенін, 21.07.2016 жылғы ҚКтің 
190бабы 3бөлігі 1тармағымен шартты 
соттылықты өтегенін, жәбірленушілерге, 
оның ішінде мүгедек және қаражатқа өте 
мұқтаждарға залал қайтпағанын ескеріп, 
сот оған әрекеті дәрежеленген баппен бас 
бостандығынан айыру жазасын тағайын
дау қажет деп тапты, өйткені ол қоғамнан 
оқшауланбай, түзелу жолына түспейді деп 
есептелді.

P.S. 2021 жылғы 27 қаңтардағы 
сот үкімімен Шәрбат Үлкентайқызы 
Аллабергенова ҚР ҚК-нің 217-бабының 
3-бөлігінің 2-тармағымен кінәлі деп та-
нылып, оған қаржы ұйымдарында қыз-
метпен айналысу құқығынан 7 жылға 
айыра отырып, 6 жыл 6 ай мерзімге бас 
бостандығынан айыру жазасы тағайын-
далды.  

Заман ТӨЛЕУОВ


