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Қоғамдық-саяси, құқықтық газет

«Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» деп аталатын 
жолдауында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев еліміз-
де әкімшілік әділет институтын енгізудің маңызына 
тоқталды. Сонымен бірге, өркениетті елдерде өзінің 
қажеттілігін толық дәлелдеген әкімшілік әділет инс-
титутының заңдық негізін жасауды Жоғарғы Сот 
пен Әділет министрлігіне жүктеген болатын. Мем-

Соңғы жыл-
дары есірт-

кіге тәуелді 
жастардың қата-
ры артып келеді. 
Соның ішінде 
мамандар синте-
тикалық есірткі 
түрін тұтынушы-
лардың көбейіп 
кеткенін айтып, 
дабыл қағуда. ҚР 
ДСМ Республика-
лық психикалық 
денсаулық ғылы-
ми-практикалық 
орталығының 
Павлодар қала-
сындағы филиа-
лы басшысының 
міндетін атқа-
рушы Мәди Тоқа-
нов қазір әлемде 
ең кең таралған 
психотропты зат-
тардың бірі бо-
лып табылатын 
синтетикалық 
есірткіге елті-
гендер және одан 
емделу ісінің 
жай-күйі туралы 
әңгімелеп берген 
еді.

(Соңы 3-бетте)

ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТ 
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Жұлдыз МАҚПҰНОВА, мұрағатшы:

– Үлкен балам биыл 1-курсты бітіріп, 
жазғы маусымда жұмыс іздеп жүр. Мен де 
әрдайым алаңдап отырамын. Қандай жұмыс, 
кіммен жүр, кіммен араласады деп балам-
мен барынша жақын болуға тырысамын. Ол 
бірінші есірткі таратушылардың қақпанына 
түсіп қалмау үшін керек. Бұдан артық сенімді 
қорғаныш жоқ. Менің білуімше есірткі тара-
тушыларды бақылауда ұстау мүмкін емес 
сияқты. Ол интернетті, жаңа технологи-

Гүлшат КЕБЕКБАЕВА, Алматы облысы Кеген ауданы 
Тоғызбұлақ ауылының Қ.Байғабылов атындағы орта 
мектеп мұғалімі:

– Біршама уақыт бұрын әлеуметтік желілер-
де ғана емес, бірқатар ақпарат құралдарында 
еліміздегі ең ірі қаланың шеткі аудандарында 
күнкөріс үшін кейбір адамдардың есірткі та-
ратушыларға жалданып,  алаңқайлар мен өзге 
де орындарға есірткі салынған шағын қалта-
шаларды көміп кететіні айтылып, көрсетіліп, 
жазылды. Яғни, есірткіге тәуелді адамдардың 
сұранысын қамтамасыз ету үшін оны жасап, 
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(Соңы 5-бетте)

ЕСІРТКІ САУДАСЫНА ҚАЛАЙ ТЫЙЫМ САЛАМЫЗ?

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

СҰХБАТОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

Жаңа заңнаманың ерекшелігі неде? Азаматтар 
құқығын қорғауда қаншалықты пәрменді? Осы 
сауалдарымызды әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
заң және құжаттармен қамтамасыз ету департа-
ментінің бас маманы, заңгер Айжан Молдағалие-
ваға қойған едік. 

– Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
Қазақстан халқына арнаған «Сындарлы қоғамдық ди-
алог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің 
негізі» атты жолдауында әкімшілік әділет құрылымын 
енгізу мәселесін көтерген болатын. Бұл тапсырма «Ха-
лық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасы-
ның одан әрі дамуына ықпал ететінін атап өткен жөн. 
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі 2020 жылдың 29 
маусымында қабылданған болатын. Енді 2021 жылдың 
1 шілдесінен бастап қолданысқа енеді.

таратумен айналысатын адамдар мен топтар түрлі айла-амалдар 
ойлап тауып жатыр. Ал бұған бақылау жасауға құқық қорғау орган-
дарының шамасы жете бермейді. 

Ақпараттық технологияның да-
муы мен жаһандану үрдісінің 
тереңдеуі  есірткі саудасының 

түрі мен мазмұнына да өз ықпалын 
тигізуде.  Мамандардың айтуынша, 
сұранысқа сай ұсыныс қалыптасады. 
Сондықтан есірткіге тәуелділікті азай-
туды тек құқық қорғау органдарының 
мойнына жүктеп қоюға болмайтынын 
өмірдің өзі дәлелдеді. Бұл туралы жұрт-
шылық өкілдерінің пікірі қандай?

яларды қолданып, өте жоғары маркетингтік шаралармен жүзеге 
асырылатын әрекет қой. Сондықтан оны қазіргі біздің қоғамда 
бақылауда ұстау қиын.

ҚҰҚЫҚТЫҚ КЕҢІСТІК, ТӨРЕЛІК АЛАҢЫ ҮНЕМІ ЖАҢҒЫРЫП, ЖАҢА ЗАҢДАРМЕН 
ТОЛЫҚТЫРЫЛЫП ОТЫРАДЫ. СЕБЕБІ БҰЛ ҚОҒАМДЫҚ ҚАЖЕТТІЛІК. ЗАМАНМЕН 
ҮНДЕСЕ ДАМУ ҮШІН ЗАҢ ДА ОРТАНЫҢ СҰРАНЫСЫНА ТОЛЫҚ ЖАУАП БЕРУІ, 
АДАМИ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАРҒА СӘЙКЕС БОЛУЫ ТИІС. БҰЛ МІНДЕТ МЕМЛЕКЕТ 
БАСШЫСЫНЫҢ ЖЫЛ САЙЫНҒЫ ДӘСТҮРЛІ ЖОЛДАУЛАРЫНДА ҮНЕМІ БАСТЫ 
НАЗАРДА ҰСТАЛАДЫ. 

лекет басшысының тапсырмасына сәйкес, әкімшілік 
әділетте оң нәтижелерге қол жеткізген елдердің 
тәжірибесі жан-жақты сарапталды. Озық мемлекет-
тердегі жария-құқықтық дауларды реттеудің тетіктері 
толықтай сүзгіден өткізіліп, нәтижесінде Әкімшілік 
рәсімдік-процестік кодекс дайындалған болатын. Бұл 
заңнама 1 шілдеден бастап ел кеңістігінде қолданысқа 
енгізіледі. 

Теміржан АЙТПАЕВ, Қазақ 
ұлттық аграрлық зерттеу 
университетінің кафедра 
меңгерушісі, ҚР ҰҒА академигі: 

«ҚОЛДА БАРДЫ 
ҰҚСАТА АЛМАЙ 

ОТЫРМЫЗ»
– Теміржан Ерқасұлы, кар-

топ бағасының күрт өсуіне 
әлемдік нарықтың қандай да 
бір қатысы бар ма?

– Картоп бағасына қатысты 
қазіргі ахуалдың әлемдік нарыққа 
ешқандай қатысы жоқ. Ол ішкі 
нарықтық дүние ғой. 

– Сонда ауыл шаруа шы-
лығына жарамды жерінің 
көлемі жағынан әлемдегі ал-
дыңғы орындарда тұрған Қа-
зақстанда картоп тапшылығы 
қайдан пайда болып отыр?

– Қазақстанда картоп егісті-
гінің көлемі 30 жыл бұрын 200 
мың гектар болса, қазіргі уақытта 
205 мың гектарды құрайды. Одан 
былтырғы статистика бойынша 
4 млн тоннадан астам өнім жи-
налды. 

ҚЫРАҒЫ ҚЫЗМЕТ 
ҚЫРАНДАРЫ

8-бет

ЖҮСІП БАЛАСАҒҰН 
ҒҰЛАМА ҒАЛЫМ

6-бет

ЕСІРТКІ: 
БІРЕУГЕ – ТАБЫС, БІРЕУГЕ – АЖАЛ 
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Кез келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен 
күрес ең өзекті мәселенің бірі болып табылады. Сыбайлас 
жемқорлық заман ағысымен бірге өсіп-өркендеп, мол қаражат 
және қоғамдық бәсекелестік пайда болған жерлерге тамырын 
жайып, бүгінгі күнге дейін жойылмай отырған кеселдің бірі. Бұл 
кесел біздің жас мемлекетіміздің дамуына да орасан зор нұқсан 
келтіріп отыр. 

 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңның 
аясында жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер әр салада жүзеге 
асырылуда. Әсіресе, халық парақорлық дертімен жиі бет-
пе-бет келеді. Сыбайлас жемқорлықпен күресті жеке қарау 
мүмкін емес. Сондықтан, кез келген ортада пара беру мен пара 
алудың жолын кесуде қоғам болып белсенділік танытуымыз 
қажет.

Мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлық қыл-
мыстар және осы тұрғыдағы құқық бұзушылықтарға бой 
алдыруының себебі көп. Оған ең алдымен, қызметшілердің 
білім деңгейінің, әдептілік ұстанымының төмен болуы әсер 
ететін болса керек. Кей мемлекеттік қызметшілердің құқық- 
бұзушылыққа немқұрайдылық танытуы, кәсіби әдептілігінің 
жетіспеуі де, жеке басының қамын ойлауы да парақорлықтың 
дендеуіне септігін тигізуде. Сондай-ақ, кейбір мемлекеттік 
орган басшыларының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң та-
лаптарын атқаруда ынта танытпай, жұмыс жүргізбеуі де 
жемқорлықтың тамырын тереңдете түседі.

Парақорлық мемлекеттік органдардың тиісті қызмет атқа-
руына кері әсерін тигізіп, беделіне нұқсан келтіреді, заңды қағи-
даларды теріске шығарып, азаматтардың конституциялық 
құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуына түрткі болады. 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңына сәйкес, 
сыбайлас кеселмен күресті барлық мемлекеттік органдар мен 
онда қызмет атқаратын лауазымды тұлғалар жүргізуі тиіс. 

Сыбайлас жемқорлық әрекеттері бойынша тиісті шара 
қолдануға азаматтардың арыз-шағымы негіз болады. Мем-
лекетіміздің әрбір азаматы Қазақстан Конституциясын 
және заңдарын сақтауға, басқа адамдардың құқықтарын, 
бостандықтарын, абыройы мен қадір-қасиетін құрметтеуге 
міндетті.

 «Әділдік жоқ жерде пара белең алады», «Дүние-байлық неге 
керек, денсаулығың болмаса, төрелігің неге керек, халықтың 
көңілі толмаса» деген нақыл сөз сот саласында еңбек етіп 
жүрген қызметкерлердің де бағдары іспеттес. Шынында 
да, біз әділ төрелік жасап, жемқорлықтан жоғары тұрған 
жағдайда ғана халық сеніміне ие боламыз. Біздің қоғамда сы-
байлас жемқорлыққа орын жоқ. 

Н.БУРАШОВ,
 Маңғыстау облысының  кәмелетке толмағандар

істері жөніндегі  мамандандырылған ауданаралық 
сотының приставы

СОТ СӨЙЛЕСІН

ЗАМАНА ЗАҢҒАРЫ

ПАЙЫМ

ТҰТЫНУШЫ ҚҰҚЫҒЫ

АҚИҚАТТЫҢ АЙНАСЫ

ДӘРІС

Жақында «Академик С.Зиманов – ғалым, педагог, мемле-
кет және қоғам қайраткері» деген тақырыппен халықаралық 
ғылыми-практикалық онлайн конференция өтті. Бұл шара заң 
саласының заңғары Салық Зимановтың 100 жылдығы мен Қа-
зақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеу 
аясында ұйымдастырылған болатын.

Конференцияда академик Е.Бөкетов атындағы Қарағанды уни-
верситетінің ректоры Нұрлан Дулатбеков пен Қарағанды облыстық 
сотының төрағасы Нұрсерік Шәріпов құттықтау сөз сөйледі. Нұр-
серік Шәріпов С.Зимановтың тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуын-
дағы, заң білімі мен ғылымының қалыптасуы мен дамуындағы баға 
жетпес рөлін атап өтті. 

Сот – мемлекеттік  биліктің бір 
тармағы. Елдегі әділеттің айнасы, 
ақ пен қараны ажыратушы. Осы 
тұрғыдан алғанда Елбасы Нұрсұл
тан Назарбаевтың «Жоғарғы Сот-
тың абыройы – Қазақстанның, 
жалпы еліміздің, биліктің абы-
ройымен бірдей» деуі тегін емес. 
Өйткені, соттың жұмысына, бе-
деліне қарап, бүгінгі қоғамның ты-
ныстіршілігімен танысуға болады. 
Ал сол әділет айнасына айналған 
құрылымның өткенін таразылап, 
келешегіне бағдар белгілеп отыр-
майынша нақты нәтижеге қол жет-
кізу мүмкін емес. 1996 жылдан бері 
өткізіліп келе жатқан республика 
судьяларының съезі осы мақсатты 
мүлтіксіз орындап келді десек қа-
талеспейміз.  

Судьялар съезі бүгінгі күнге 
дейін өзінің маңыздылығын мой-
ындатып, қоғамға қажет екендігін 
дәлелдеп үлгерді. Съезд мінберінен 
көтерілген мәселелердің жерде 
қалғаны жоқ. Мемлекет басшысы 
тікелей қатысатын жиында респуб
ликамыздың түкпіртүкпірінен 
келетін судьялар қауымы сот сала-
сының ең өзекті, ең мәнді мәселе-
лерін талқыға салады. Ең бастысы, 
көпшілік сараптауынан өткен тың 
жаңалық, толғақты мәселе ешқашан 
жабулы қазан күйінде қалмай, өз 
шешімін тауып, сот жұмысының 
жандануына серпін берді. Мәселен, 
бүгінде бүкіл қазылардың арқа cүй-
ер тірегі, сенімді серігіне айналған 
Судьялар одағының іргетасы 1996 
жылдың желтоқсанында өткен 
бірінші съезде қаланған болатын. 
Жиырма жылдан бері қазылар ара-
сындағы қоғамдық жұмыстардың 

жандануына, судьялардың білік-
тілігін арттырып, белсенділігін 
көтеруде игі ықпалын тигізіп келе 
жатқан бұл құрылымның беделі 
жоғары. Үнемі жаңа бастамалардың 
жаршысы болып жүрген Судьялар 
одағына әрбір қазы арқа сүйеп, 
қолдау күтеді. Еліміздегі үздік 
сотты, үздік судьяны анықтау да 
осы одақтың ұйымдастыруымен 
жүзеге асып келеді. Бұл байқаудың 
республиканың түкпіртүкпіріндегі 
соттардың өзара бәсекелестігін арт-
тырып, тәжірибе алмасуға септігі 
мол екенін айта кеткеніміз жөн. 
Сондайақ, аймақтағы Судьялар 
одағының қолдауымен сот саласы-
на қатысты жазылған үздік журна-
листік еңбекті бағалау мақсатында 
байқау өткізу де әдемі дәстүрге 
айналған. Мұндай бастама сот 
пен БАҚ арасындағы байланысты 
нығайтып, үшінші биліктің беделін 
көтеруге ықпалын тигізуде. Осы 
уақытқа дейін өткізілген съездер 
тарихындағы тағы бір елеулі жаңа-
лық – судьялардың Әдеп кодексінің 
қабылдануынан көрінеді.

Бүгінгі судьялар – кешегі билер. 
Қарап отырсақ, халқымыздың «Би 
бол, би болмасаң да, би түсетін үй 
бол» деген нақыл сөзіненақ төрелік 
айтар тұлғаға қатысты құрметін 
аңғару қиын емес. Алайда, биін 
төбесіне көтерген елдің оның жеке 
басына қойған талабы да осал емес.  
«Би төрттің құлы: адал еңбек, таза 
ниет, терең ой, әділдік». Халықтың 
биден күтетін ізгі қасиеттері осы 
болған. Ендеше, біздің де дала би-
лерінің жолын жалғастырған судья-
ларға қояр талабымыз кем түспеуі, 
ең бастысы ол нақты әрі заңды 

болуы шарт. Алғашқы Судья әдебі 
кодексін сол мүддеден, мақсаттан 
туған еңбек деп бағалауға болады. 

Судьялардың Әдеп кодексін-
де қазылардың кәсіби қызметте-
гі мінезқұлқына ғана емес, қыз
меттік міндеттен тыс кезіндегі 
мінезқұлқына қойылатын талаптар 
қарастырылған. Сондайақ, судья-
ның абыройбеделіне ерекше көңіл 
аударылып, оның сот төрелігін жүзе-
ге асыру кезінде заңды және арож-
данын басшылыққа алып, шешім 
қабылдау қажеттілігі көрсетілген. 
Жалпы, судья өзгелерге заңды сый-
лаудың, азаматтардың құқығы мен 
бостандығын қадірлеудің үлгісі бола 
білуі шарт. Судья заңды бұлжытпай 
орындап, ардан аттамаған жағдайда 
өзгелердің де құқықтық құжат-
тарға сенімі, құрметі артады. Бұған 
қоса, әрбір судья халықтың ожданы 
екенін, сондықтан судьяның абы-
ройбеделіне нұқсан келтіретін және 
сот төрелігін жүзеге асыру кезінде 
оның объективтілігі мен бейтарап-
тылығына күмән тудыратын жағдай-
лардың бәрінен өзін аулақ ұстауға 
тиіс. Өз беделін, өзінің қызметтік 
мансабын жеке мүддесі, туыстуған-
дарының мәселесін шешу үшін 
пайдаланған судьяда да бедел бол-
майды. Бұл сот билігінің абырой-
ына дақ түсіретін үлкен кемшілік. 
Сондықтан, мұндай олқылықтардан 
сақтандыру тетіктерінің кодекске 
енгізілуі құптарлық. 

И.ДОСЕТОВ,
Маңғыстау облысы 

қылмыстық істер жөніндегі 
мамандандырылған 

ауданаралық сотының 
төрағасы 

Некеде сатып алынған мүлік ерлізайып-
тылардың қайсысының атына рәсімделгеніне 
қарамастан ортақ, бірлескен меншік болып 
табылады. Ал некеге тұрғанға дейін ерліза-
йыптылардың біреуінің меншігінде болған,  
немесе сыйлық ретінде, не болмаса мұрагерлік 
тәртіппен берілген мүлікке азамат жеке иелік 
етеді. Зергерлік бұйымдар мен басқа да сәндік 
заттарды қоспағанда, некеде ерлізайыптылар-
дың ортақ қаражаты есебінен сатып алынған 
заттар, оларды пайдаланған жұбайдың меншігі 
деп танылады.

Ерлізайыптылардың біреуі немесе екеуі де 
қайтыс болған жағдайда олардың ортақ мүлік-
тегі үлесі тең деп танылады. Қайтыс болған 
жұбайдың үлесі жалпы ережелер бойынша 
мұраға қалдырылып, ал аман қалған жұбайы 
осы мүліктегі өзіне тиесілі меншік құқығына 
ие болады. Мұра қалдырушының аман қалған 
жұбайы некеде тұрған кездегі ортақ мүліктегі 
өз үлесін айқындауға құқылы. Ортақ мүліктегі 
тірі қалған жұбайдың үлесін жазбаша өтініші 
бойынша мұра ашылған жердегі нотариус ай-
қындауы мүмкін.

Көз жұмған және көзі тірі ерлізайыпты-
лардың мұрагерлері арасында түсініспеушілік 

ТӨРАҒА 
тікелей желіде

Ақмола облысы Қорғалжын аудандық сотының төраға-
сы Д.Темірханов аудандық полиция бөлімінің қызметкер-
леріне «WatsApp» мобильді қосымшасын қолдану арқылы 
«Мемлекеттік тілді қолдану туралы» онлайн дәріс өткізді. 
Ауқымды да маңызды мәселені терең талдаған дәріске 
полиция бөлімінің бастығы, полиция подполковнигі 
Ш.Ашимов қатысты.

Шара барысында Д.Темірханов мемлекеттік тілдің 
мәртебесін көтеруге қатысты өзекті мәселелерге тоқталды. 
«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл – қазақ 
тілі. Мемлекеттік ұйымдарда, жергілікті өзінөзі басқару 
органдарында ресми түрде тек қана қазақ тілі қолданылуы 
керек» деген  төраға әрбір мемлекеттік қызметкер өзі қыз-
мет ететін ортада тіл мерейін өсіруге атсалысуы қажеттігін 
қадап айтты.

ҚПКнің 30бабына сәйкес, Қазақстан Республикасын-
да қылмыстық сот iсi қазақ тілінде жүргiзiледi, сот ісін 
жүргізуде қазақ тілімен қатар ресми түрде орыс тілі, ал 
қажет болған кезде басқа тiлдер де қолданылады. Қылмыс
тық процесті жүргізетін орган істі орыс тілінде немесе 
басқа тілдерде жүргізу қажет болған кезде сот ісін жүргізу 
тілін өзгерту туралы уәжді қаулы шығарады.

Iс бойынша iс жүргiзiлетін тiлдi бiлмейтiн немесе 
жеткiлiктi түрде бiлмейтiн iске қатысатын адамдарға ана 
тiлiнде немесе өздері бiлетiн басқа тiлде мәлімдеме жасау, 
түсiнiктемелер және айғақтар беру, өтiнiшхаттар мәлім-
деу, шағымдар келтіру, iс материалдарымен танысу, сотта 
сөз сөйлеуге толық мүмкіндік бар. Ол үшін осы кодексте 
белгiленген тәртiппен аудармашының қызметiн тегiн 
пайдалануға болады. Осыған орай дәріс барысында аудар-
машы жауаптылығы, аудармашы көмегіне жүгіну құқығы 
түсiндiрiледi.

Ісшара соңында қойылған сұрақтарға толықтай жауап
тар берілді.

Б.ИЗАХМЕТОВ,
Қорғалжын аудандық

сотының кеңсе меңгерушісі
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

«Салық Зиманұлының еңбектері мемлекеттілік пен басқаруды қалыптастыру мәселе-
лерінде ғана емес, сонымен қатар құқықтың барлық салаларында ғылыми және практикалық 
ойтолғауларға серпін береді», – деді Нұрсерік Шәріпов.

Ісшараға ҚР Конституциялық Кеңесінің, ҚР Бас прокуратурасының өкілдері, отандық 
және шетелдік ғалымдар, жоғары оқу орындарының докторанттары мен магистранттары, 
республика соттарының судьялары қатысып, сөз сөйледі.

Пікірталас және пікір алмасу барысында конференцияға қатысушылар заң ғылымының, 
ұлттық және халықаралық заңнаманың әртүрлі салаларындағы ең өзекті мәселелерді талқы-
лады, соның ішінде академиктің Қазақстан Республикасында сот билігінің қалыптасуына 
қатысты құқықтық көзқарастарына талдау жүргізді.

Конференция аясында пленарлық баяндамалар мен секциялық отырыстар өтті. Сон-
дайақ, студенттер арасында «Ұлттық құқық жүйесі, Тәуелсіз Қазақстанға – 30 жыл» тақы-
рыбында Эссе байқауының қорытындысы шығарылды.

Шараны академик Е.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті және ҚР Судьялар одағы-
ның Қарағанды филиалы ұйымдастырды. 

Дулат ӘУБӘКІРОВ, 
Қарағанды облыстық сотының баспасөз қызметінің басшысы

туған жағдайда ортақ мүліктегі үлес сот 
тәртібімен айқындалуы мүмкін. Егер де тірі 
қалған жұбайы өз мұрасын қайтыс болған 
адамның атына ресімделген ортақ мүлікпен 
айқындаса, аталған үлес мұраның құрамына 
енгізілмейді. Мысалы талапкер (марқұмның 
жұбайы) жауапкерлерге (бірінші кезектегі 
мұрагерлерге) пәтер үлесінің 3/5 бөлігін бөлек 
меншік деп тану және үлесті мұрагерліктен 
шығару туралы талап қойып, өзінің талаптарын 
некеге тұрғанға дейін оған үш бөлмелі пәтер 
тиесілі екендігімен негіздейді. Неке кезінде 
жоғарыда аталған пәтер сатылып, сатылымнан 
түскен қаражаттың бір бөлігі даулы пәтерді 
сатып алуға жұмсалып, қалған бөлігіне ипоте-
калық несие берілді. Ипотекалық қарыз өтелді. 
2020 жылы талапкердің күйеуі қайтыс болып, 
мұра ашылды. Сот отырысында талапкер даулы 
мүліктің жеке қаражатына (61%) сатып алынға-
нын, оның қалған бөлігі ортақ қаражатпен ипо-
текалық қарыз арқылы төленгенін және соның 
салдарынан бірлесіп сатып алынған мүлікке 
жатпайтынын түсіндірді.

Көкшетау қалалық сотының шешімімен та-
лапты қанағаттандырудан келесі негіздер бойын-
ша бас тартылды. «Неке (ерлізайыптылық) және 

отбасы туралы» кодекстің (бұдан әріКодекс) 
32бабының 1тармағына сәйкес, егер неке шар-
тында өзгеше белгіленбесе, ерлізайыптылардың 
ортақ бірлескен меншік режимі олардың мүлкінің 
заңды режимі болып табылады. Кодекстің 33ба-
бының 1тармағына сәйкес, ерлізайыптылардың 
неке кезінде алған мүлкі олардың бірлескен ортақ 
меншігі болып табылады. Кодекстің 38бабының 
1тармағында ерлізайыптылардың ортақ мүлкін 
бөлу және осы мүліктегі үлестерін айқындау 
кезінде, егер олардың арасындағы шартта өзгеше 
көзделмесе, ерлізайыптылардың әрқайсысының 
үлесі тең деп танылады.

Ал Азаматтық кодекстің 223бабының 
1тармағында ерлізайыптылардың некеде 
тұрған кезде жинаған мүлкі, егер олардың ара-
сындағы шартта бұл мүлік ерлізайыптылардың 
үлесті меншігі болып табылатындығы немесе 
әрқайсысына меншік құқығымен тиесілі бөлік-
терде  екені көзделмесе, олардың бірлескен 
меншігі болып табылады деп белгіленген. Сот 
ерлізайыптылардың даулы пәтерді неке кезінде 
сатып алғанын анықтады. Неке шарты немесе 
ерлізайыптылардың мүліктік режимін, оның 
ішінде олардың арасында пәтерді анықтау ту-
ралы басқа шарт жасалмаған.

Сатып алусату шартын ресімдеген сәттен 
бастап жұбайы қайтыс болғанға дейін талапкер  
мүліктің мәртебесін өзгерту туралы мәселе 
қойған жоқ. Жоғарыда келтірілген заң норма-
ларына сәйкес, некеде сатып алынған мүліктің 
мәртебесін өзгерту үшін ерлізайыптылар ара-
сында келісімшарт жасалуы қажет. Мұндай 
шарт болмаған жағдайда, ерлізайыптылар неке 
кезінде алған мүлік олардың ортақ бірлескен 
меншігі болып табылады.

 Г. НҰРҒАЛИЕВА,
Көкшетау қалалық сотының судьясы
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–Екінші, қоғамның белсенді өкілдері 
ондайды қадағалап, бақылап, көрген 
сәтте бірден полицияға хабарлап отыру 
керек. Үшінші, бұқаралық ақпарат құрал-
дары тарапынан есірткінің таралуы 
қалай жүзеге асады? Кімдер, олардың 
шартты белгілері қандай деген сауал дар 
бойынша көбірек ақпарат берсе. Есірткі-

– Сондықтан, азаматтық қоғам өкілдері полициядан қайран болмасын түсінген соң бұқара-
лық ақпарат құралдарының өкілдерін шақырып, өзінің және бала-шағасының қауіпсіздігі үшін заң 
шығарушы және атқарушы билік органдарының назарын өздеріне аударып жатқанын көріп оты-
рмыз. Менің ойымша, мемлекет көп жылдан бері есірткіге тәуелді адамдарды емдеп, сауықтыру 
үшін түрлі орталықтар ашып, бюджеттен біршама қаржы бөлуде. Әрине қоғамның бір мүшесі 
ретінде оларға мемлекеттік қамқорлықтың көрсетілгені дұрыс. Алайда кеселдің салдарымен 

Сауалнаманы дайындаған Ерлік КЕБЕКБАЙ, «Заң газеті»

Жұлдыз МАҚПҰНОВА, мұрағатшы: Гүлшат КЕБЕКБАЕВА, Алматы облысы Кеген ауданы Тоғызбұлақ ауылының 
Қ.Байғабылов атындағы орта мектеп мұғалімі: 

ге тәуелді адамды қалай анықтауға болады? Есірткі таратушы-
ларға қандай жаза қолданылады деген секілді тақырыптар 
бойынша уатсап, фейзбук, вконтакте, инстаграм, телеграм, 
тик-ток, ютуб арналары сияқты әлеуметтік желілер арқылы 
шағын, барлық адамдар қабылдай алатындай бейнероликтер 
таратылса. Оның есірткіге тәуелділікті азайтуда рөлі өте 
жоғары болар еді.  

ЕСІРТКІ САУДАСЫНА ҚАЛАЙ ТЫЙЫМ САЛАМЫЗ?
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

емес, оның шығу себебін анықтап, қайнар көздерін табуға мемлекет пен азаматтық қоғам институттары бірлесіп 
әрекет ететін болса, оның тиімділігі бұдан әлдеқайда жоғары болары күмәнсіз. Мысалы, қазір карантин жағдайына 
байланысты жұмыссыз қалған ересектер ғана емес, жазғы маусымда өзінің оқу құралдары мен киім-кешегіне қажетті 
қаржы табу үшін интернет арқылы курьерлік жұмыстармен айналысатын жастардың қатары өсіп келе жатыр. 
Олардың отбасына қолдау көрсетуге тырысқан бұл әрекетін ешкім айыптай алмайды. Алайда, бұл қаншалықты қа-
уіпсіз және жұмыс берушілердің әрекеті заң жүзінде қалай рәсімделген деген сауалға әзірге ешкім нақты жауап таба 
алмай жүр. Сондықтан басшылардың  халық қалаулыларының жазғы демалысқа кеткенін сылтауратып  жергілікті 
атқарушы билік органдары өз жауапкершілігін бәсеңсітіп алмаса екен деген тілек бар. 

ЖИЫН

ТҮРКІСТАН - 
ТҮРКІ ӘЛЕМІНІҢ 

БЕСІГІ

Түркістанда «Түркістан – Түркі әлемінің 
бесігі» атты түркі елдерінің жастар көшбас-
шылары мен белсенділерінің халықаралық 
саммитінің пленарлық отырысы өтті. 

ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі 
ұйымдастырған басқосуда «Түркістан – Түркі 
әлемінің рухани астанасы» идеясын ілгерілету 
мен мәдени туризм, бірлескен жастар лагер-
лерін ұйымдастыру мен жастар ұйымдарының 
ынтымақтастығы және т. б. бағыттар бойынша 
ынтымақтастық мәселелері тақыланды.

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орайлас
тырылған саммит онлайн және офлайн форматта 
өтіп, оған 300ден астам адам қатысты. Жиында 
түркітілдес халықтардың өкілдері сөз сөйлеп, 
алқалы шараның маңыздылығын атап өтті. Фо-
румға ҚР Парламенті Сенатының төрағасы Мәу-
лен Әшімбаев бейнебайланыс режимі арқылы 
қатысып, құттықтау сөз сөйледі. 

Өз сөзінде Мәулен Әшімбаев Түркістанның 
түркі әлемінің тарихында рөлі ерекше екені-
не назар аударды. Ол көне шаһардың қайта 
түлеуі тұтас түркі әлемі үшін маңызды екенін 
тілге тиек етіп, мұндай қадам ортақ тарихы-
мызды сақтауға және түркітілдес халықтардың 
қарымқатынасын одан әрі нығайтуға ықпал 
ететінін айтты. Сенат төрағасы Елбасының 
тарихи шешімі мен Мемлекет басшысының 
Түркістанның дамуына ерекше көңіл бөлуінің 
арқасында қала соңғы жылдары заманауи, 
көрікті орталыққа айналғанын атап өтті. 
«Қазіргі таңда көне Түркістанның жаңа бей-
несі қалыптасуда. Шаһардың осындай жетісті-
гі ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев тың жасампаз шешімінің нәтижесі. 
Осыдан үш жыл бұрын Елбасы Түркістан об-
лысын құру туралы Жарлыққа қол қойған еді. 
Содан бастап қаланың екінші тынысы ашыл-
ды. Түркістанды дамыту ісіне ҚР Президенті 
ҚасымЖомарт Тоқаев баса мән беріп келеді. 
Көктемде өткен Түркітілдес мемлекеттер бас-
шыларының саммитінде Түркістанның «Түркі 
әлемінің рухани астанасы» болып жарияла-
нуы соның жарқын көрінісі», – деді Мәулен 
Әшімбаев.

Жиында Ақпарат және қоғамдық даму минис
трі Аида Балаева сөз сөйлеп, бүгінде түркітілдес 
елдер арасындағы қарымқатынас белсенді да-
мып келе жатқанын атап өтті. Осындай ауқымды 
жұмыстардың аясында түркі мемлекеттерінің 
жастары арасындағы ынтымақтастықты нығай-
ту мәселесі де басты назарда екенін жеткізді. 
«Бүгінгі жастарымыздың өзара ынтымақтас
тығы мен достығы, біріккен бастамалары мен 
жобалары – біздің мемлекеттер арасындағы 
байланысты одан ары нығайтудың бірденбір 
кепілі. Жастар саясатындағы ынтымақтастықты 
терең дамыту қашанда басты назарда. Бұл 
мақсатта біз жақында Түркия мемлекетімен 
жастар саясаты стратегиялық сессиясын өткіз-
ген болатынбыз. Нәтижесі мол жиында екі елге 
ортақ өзекті мәселелер қаралып, жастардың 
ресурстық орталығы волонтерлік қозғалыс, 
әлеуметтік қолдау салаларында өзара тәжірибе 
алмасу жөнінде келісімге келдік. Осындай стра-
тегиялық сессияларды қызығушылық танытқан 
барлық түркі мемлекеттерімен бірлесіп өткізу 
алдағы жоспарда бар. Сонымен қатар, бауырлас 
елдердің жастарына арналған Ясауи атындағы 
50 гранттың бөлінуі – білім беру саласындағы 
әріптестікті жаңа деңгейге көтеріп, мәдениағар-
тушылық кеңістікті кеңейтуге тың серпін береді 
деп сенемін. Бұл орайда, біз түркі елдерінің жас 
ғалымдарын осы және басқа да ғылыми жоба-
лар аясында ынтымақтастық орнатып, бірлесе 
жұмыс атқаруға шақырамыз. Бұндай қадамдар 
– жас ғалымдар арқылы ғылыми байланысты 
жаңа деңгейге көтеріп, ортақ тарихымызды өз 
елдерімізде кеңінен насихаттауға жол ашар еді,– 
деді Аида Балаева. 

Жиында ТҮРКПА Бас хатшысы Алтынбек 
Мамаюсупов пен Халықаралық түркі акаде-
миясының президенті Дархан Қыдырәлі және 
түркітілдес елдердің бірқатар белсенді жастары 
сөз сөйледі.

ҚР Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігі Ақпарат комитеті БАҚ-тағы 

ақпарат жұмыстары басқармасы

адам ағзасындағы коммуникативті өзгерістерге 
алып келеді. Психикасы бұзылады, ашушаң бола-
ды, ойлау, жұмыс істеу қабілеті, жауапкершілігі 
төмендейді, өзін сақтау инстинкті жойылып кетеді. 
Героин, алкогольді адам үзбей қолданған кезде ғана 
тәуелді болса, синтетикалық есірткіге деген тәуел-
ділік бірден қалыптасады. Ең сорақысы, есірткінің 
бұл түрін жастар, соның ішінде қыздар жиі қол-
данады. Емделуші науқастардың сөзіне сүйенсек, 
синтетикалық есірткіні тұтыну фактілері Қазақстан 
бойынша қолжетімді болып барады. Әсіресе, өрім-
дей ұлқыздардың арасында өздері «скорость» деп 
атап кеткен мефедрон есірткісі сұранысқа ие. Олар 
басында «тамыр ішіне жібермеймін, жай ғана дәмін 
татып көремін» деп ойлайды. Сөйтіп, есірткінің 
құрығына шырмалады. Өйткені бір рет қолданған 
адам қалай тәуелді болып қалғанын сезбей де қала-
ды, – дейді Мәди Қаламбекұлы. 

Өмірім быт-шыт болды
Орталықта есірткіден емделіп жатқан Азамат 

есімді жігіт жүрек түкпіріндегі жан сырымен, өзек-
ті өртеген өкінішімен бөліскен еді.

«Синтетикалық есірткіні екі жылдан бері қол-
данып келемін. Әу баста достарым дәмін татып 
көруді ұсынды. Отбасымдағы ұрыскерісті, жаныма 
батып жүрген мәселелерді ұмытамын деп ойладым. 
Алғаш пайдаланғанда, оның жақсыжаман екенін 
ойланып та жатпадым. Кейін уақыт өте келе қандай 
қателікке ұрынғанымды түсіндім. Бірақ ол кезде 
тым кеш еді. Мүмкін басында ойланғанымда, бү-
гінгідей жағдайға жетпес едім, – деген кейіпкерім 
ашыла түсті. 

– Алғашында есірткіні достарым арқылы алып 
жүрдім. Артынан телеграмдағы онлайндүкен-
дердің көмегіне жүгіндім. Есепшотына ақша сал-
саң, олар саған мекенжайды жібереді. Оны өз тіл-
дерінде «закладка» деп айтады. Бір грамм дозасы 
– 25 мың теңге. Өзім ғана пайдалансам, 23 тәулікке 
жетеді. Есірткіні қолданғанда барлық қайғымұңды 
ұмытып, рахат сезім кешесің, әңгіме айтқың келіп 
тұрады. Өмірімнің бытшыт болғанына өзегім 
өртене өкінемін. Жоғары жалақы алып жүрген 
жұмысымнан шығып қалдым, отбасым ойран 
болды. Айлығымның жартысынан көбін есірткіге 
жұмсайтынмын. Жұмыстан шыққан соң, ақша 

– Аталған орталықтың мақсаты – есірткіге, 
алкогольді ішімдікке және құмар ойындарға тәуел
ді жандарға қызмет көрсету. Мұнда қазіргі таңда 
1860 жас аралығындағы 100ге тарта науқас ем 
қабылдап жатыр. Ауру деңгейіне байланысты 
сыр қаттар бойындағы кеселден 2 айдан 1 жылға 
дейінгі уақыт ішінде емделеді. Өйткені, есірткі зат-
тары ең алдымен адамның бас миын зақымдайды. 
Сондықтан әлеуметтік оңалту емшаралары ұзаққа 
созылады. Қазір бізде қолдану жиілігі жағынан 
синтетикалық есірткі бірінші орында тұр. Синте-
тикалық есірткі – үй жағдайында әртүрлі химиялық 
препараттардың қоспасынан жасалатын заттар. 
Қоздыратын эффектісі бар бұл заттарды қолдану 

табу үшін заң бұзушылыққа барған кездерім де 
болды. 

Біздің Ақтауда осыдан екіүш жыл бұрын синте-
тикалық есірткі деген болмайтын, болған күнде де 
қолданушылар өте аз еді. Кейінгі кезде жастардың 
арасында көбейіп кетті. Оны күнненкүнге арнайы 
ашылған телеграмчаттағы қосылып жатқандардың 
санынан білуге болады. Мен чатқа қосылған кезде 
400дей адам болған, соңғы кіргенімде қатысушы-
лардың саны 1500ге жетіпті. Олардың ең жасы 
15те, ең үлкені 50дегі азаматтар. 

Есірткі тұтынушыларды сыртынан бірнеше 
белгілері арқылы анықтауға болады. Мысалы, 
олардың көзінің қарашығы үлкейіп тұрады, 
ашушаң болады. Жүрістұрысы өзгеріп, топ-
тың ішінде ерекшеленіп тұрады. Синтетикалық 

есірткі қолданушылардың тағы бір әдеті – үнемі 
аяғының астына қарап жүреді. Өйткені жерге 
көміп кеткен есірткіні іздеп жүру әдет болып 
кетеді. Жалпы, адам өзі қаламайынша, бұл құ-
марлықты тоқтату мүмкін емес. Жалғыз жеңіп 
шығу да қиын. Міндетті түрде дәрігердің көме-
гіне жүгінген жөн. Олар ағзамызды тазартып, 
психологиялық тұрғыда көмек береді. Шыным-
ды айтсам, осы орталыққа дер кезінде келіп, ем 
алып жатқаныма қуаныштымын. Қазір басымнан 
өткен жағдайларды ой елегінен өткізіп, атың 
өшкір есірткіге енді жоламастай болып отырмын. 
Өмірімді қайтадан бастағым келеді. Әкем мен 
анама енді уайым шеккізгім келмейді.  

Жалпы, атааналар балаларын көзінен таса 
қылмаса екен. Олардың немен айналысып жүргенін 
үнемі қадағалап отыруы керек». 

Оңай олжаға 
дәніккендер

Қазақстан – есірткі тасымалының күре жолында 
жатқан ел.Расын айту керек, еркін тасымалданып, 
ғаламтор арқылыақ саудасы қызып тұрған есірткі 
бизнесі, әсіресе, карантин кезінде тіпті, шарықтап 
кетті. Десе де, оңай олжаға дәніккендердің бұл 
әрекеттері ұзаққа бармайды. Қазір синтетикалық 
есірткі саудасына қатысты заң қатал. 2020 жыл-
дың қаңтар айынан есірткі қылмысына қатысты 
заңнаманың кейбір баптары қатаңдатылуына бай-
ланысты, есірткіні қолдануға көндіру және олар-
ды интернет арқылы өткізу ауыр және аса ауыр 
қылмыс тар санатына ауыстырылды. Есірткіні на-
сихаттау немесе заңсыз жарнамалау үшін 6 жылға 
дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарасты-
рылды. Есірткіні ғаламтор арқылы сататындар да 
ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылады. Жыл 
басынан бері есірткіні интернет арқылы өткізу фак-
тілері бойынша 18 қылмыстық іс тіркеліп, олардың 
2уі сотқа жолданған.Есірткінің таралуы туралы 
ақпаратты қамтитын 400 сайт анықталған.

Алайда, оңай жолмен ақша тапқысы келген
дер, әсіресе, жастардың арасында өте көп. 
Көп қабатты үйлердің қабырғаларына арадағы 
делдалдардың телефон нөмірлерін немесе элек-
тронды пошталарын жазып қою, есірткі сататын 
сайтқа сілтемесі бар жапсырмалар тарату сияқты 
жеңіл жұмысқа келісе береді. Айталық, биыл 
осындай 48 қылмыс тіркелген. 

ҚР ІІМ Есірткі қылмысына қарсы іс-қи-
мыл департаментінің мәліметіне сәйкес, жыл 
басынан бері 861 есірткі қылмысы анықта-
лып, оның ішінде 602 өткізу және 163 аса ірі 
мөлшерде есірткі сақтау фактісі ашылған. 
Бір тоннадан астам есірткі түрлері, оның 
ішінде 3 келі героин, 764 келі марихуана, 
252 келі гашиш және 24,4 келі синтетика-
лық есірткі тәркіленіпті. Сондай-ақ, екі 
ұйымдасқан қылмыс тық топтың қызметі 
жойылып, 2 топ басшысымен бірге олардың 
11 қатысушысы да қылмыстық жауапкер-
шілікке тартылған. 

Сарапшылардың пайымдауынша, бұл мәселені 
мемлекет түбегейлі қолға алмаса, статистика жыл 
сайын еселеп артуы мүмкін.

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

ЕСІРТКІ: 
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тынын естен шығармауымыз керек. 
Азаматтық процестегі бұл екі жүйенің 
өзіндік ерекшелігі бар. Оның бірі жа-
рыспалылық, екіншісі инквизициялық 
сипатта болады. Сот отырысында 
қолданылатын кейінгі инквизициялық 
әдісті тергеу түрінде өтетін сот деп 
те жатады. Екеуінің айырмашылығы 
процесс барысындағы тараптар мен 
судьяның рөліне байланысты анықта-
лады. Мәселен, бүгінде Англия, АҚШ, 
Канада секілді дамыған елдерде өзін-
өзі ақтаған жарыспалылық қағидасы 
барысында сот отырысында тарап-
тарға басымдық беріліп, азаматтардың 
құқық қорғау тетіктері барынша кең 
қарастырылған. Соған орай тараптар 
сот отырысын өздері бақылап, ұсыныс 
айтып, істің өрбуіне өздері баста-
машылық жасайды. Мұндай процесте 
тараптар белсенді болғанымен, су-
дьялар керісінше тек бақылаушы, істі 
таразылаушы рөлін атқарып отырады. 
Судьяның дәлел-деректерді тауып, 
зерделеуіне құзырет берілмеген. Олар 
бар болғаны сот отырысын бақылап, 
дәлелдерді зерттеуге бейімделеді. 

Ал бүгінде Еуропа елдері қолда-
нып отырған инквизициялық жүйе 
судьялардың белсенділік танытуына, 
істі өз қолына алуына жағдай жасаған. 
Судья өз құзыреті шегінде тарап-
тарға сауалдар қойып, жетпей қалған 
анықтама, құжаттарды сұратып, істің 
түсініксіз тұстары болса, сауал қою 
арқылы толықтырып, дәлел-дәйек-
терді алдыра алады. Мұндай сот про-
цестерінде тараптар судьяның көр-
сетуімен әрекет жасайды, сауалдарға 

жауап беріп, сұратқан құжаттарды 
ұсынуға міндетті. 

Біздің еліміздің соттары бас-
шылыққа алатын жүйе – азаматтық 
процестегі теңқұқылық пен жарыспа-
лылыққа негізделген. Соған орай, 
азаматтық процеске қатысатын та-
раптарға өз ұстанымын қорғауға тең 
мүмкіндік берілген. Сот тараптарға 
бірдей әрі құрметпен қарайды. Істі 
қарау барысында тараптар дауға бай-
ланысты өз мүдделерін қорғауға, 
өз сөзінің дұрыстығын дәлелдеуге, 
соған орай қажетті құжат, анықтама-
ларды тауып, ұсынуға тиіс. Бұл екі 
тараптың да ортақ міндеті. Азаматтық 
істерді жарыспалылық қағидатына 
сүйеніп қарау тараптардың ізденуі-
не, құқықтық сауатын көтеруіне жол 
ашады. Соның нәтижесінде қазір та-
раптар арыз-шағымын сот қабылдаған 
кезден бастап процеске тыңғылықты 
дайындалады. Төрелік алаңындағы 
жауаптылықты сезініп, қарсы тарапқа 
сұрақ қойып, өз ұстанымын дәлелдеп, 
мойындатудың тетіктерін жақсы мең-
гереді. 

Қазіргі кезде азаматтық процестер-
де тараптардың жан-жақты, белсенді 
дайындығын аңғару қиын емес. Осы-
ның өзі республика сот жүйесінің іл-
герілегенінің, халықтың құқықтық са-
уатының өскенінің дәлелі болса керек.

Айтқали ЖАҚЫПБЕКОВ,
Ақмола облысы 

мамандандырылған 
ауданаралық экономикалық 

сотының судьясы

МЕДИАЦИЯ

Сот медиациясы берешекті өн-
діріп алу істерінде, коммунал-

дық қызметтің төлемақысы, кәме-
летке толмаған балаларға алимент 
өндіріп алу, неке бұзу және матери-
алдық зиянды өтеу мен жер даулары 
бойынша жиі қолданылуда. Жалпы, 
дауларды медиация арқылы шешуге 
зор мән берілуде. 

«Медиация туралы» заң 2011 жылы қабыл-
данған. Оның мақсаты – сот жүйесіндегі ауырт-
палықты жеңілдету, яғни, сотта қаралатын дау-
лардың санын азайту, оларды шешудің балама 
түрлерін, соның ішінде, татуластыру рәсімдері 
мен медиацияны қолдану. Медиаторлардың бас-
ты міндеті екі жақты ортақ келісімге келтіру. 
Қазақстанда кез келген адамның медиацияға жү-
гінуге құқы бар. Медиацияға сотқа дейін де, кейін 
де баруға болады. Бірақ бұл медиация арқылы 
кез келген дауды шешуге болады деген сөз емес. 

Медиация тек еңбектегі, отбасындағы және өзге 
де құқықтық қатынастардан туындайтын даулар-
ды шешуге, онша ауыр емес, орташа ауыр және 
кейбір жағдайда ауыр қылмыстық істі шеше 
алады. Алайда, қылмыстық істі медиацияның 
көмегімен шешу үшін алдымен сотқа бару керек. 
Медиацияға міндетті түрде үшінші тарап, яғни 
медиатор қатысуы керек. Ол тәуелсіз, бейтарап, 
істің нәтижесіне мүдделі болмауға тиіс. Оны та-
раптар өзара келісіп таңдайды. Медиатор міндеті 
– даудан қос тараптың қанағаттанып шығуына 
көмектесу. Медиатордың судья секілді билігі 
болмайды, оның тараптарға қандай да бір шешім 
қабылдауға мәжбүрлеуге құқығы жоқ. Оның қы-
зметі ақылы және еңбек ақысын тараптар өзара 
келісіп төлейді. 

Қоғамдық медиатордың рөлін судья немесе 
қырық жасқа толған азамат атқара алады. Мем-
лекеттік қызметкер, әрекетке қабілетсіз немесе 
әрекет қабілеті шектеулі деп танылған, қылмыстық 
қудалауға ұшыраған, өтелмеген немесе алынбаған 
соттылығы бар адам медиатор бола алмайды. 

Тараптар бір келісімге келе алмаса, медиация 
тоқтайды. Кейін дауды сот арқылы шешсе де бо-
лады. Тараптардың бірі медиация туралы шартты 
орындамауы мүмкін. Ондай жағдайда, екінші та-
рап сотқа жүгіне алады. 

Дау туындаған жағдайда тараптар медиацияны 
жүргізу тілін өздері таңдайды. Медиацияны жүргі-
зу тараптардың өзара келісімі бойынша және олар-
дың арасында медиация туралы шарт жасалған 
кезде жүзеге асырылады. Дауды реттеу туралы 
келісімді сот Азаматтық іс жүргізу кодексінде көз-
делген тәртіппен бекітеді. Айта кетерлік жағдай 
дауды реттеу туралы келісім оған тараптар қол 
қойған күннен басталады.

 Қоғамға медиацияның қажеттілігі зор. Ме-
диация сотталғандар санын азайтуға, қоғамдағы 
қарама-қайшылықтарды жоюға, айыпталушы-
ларды тәрбиелеу шараларын қамтамасыз етуге, 
соттарда жүктемені азайтуға көмектеседі. Соттан 
ең басты айырмашылығы – медиацияда ұтқан, 
ұтылған тарап болмайды, себебі, олар екі жаққа 
қолайлы мәмілеге келуі керек. Сот ісін ашу үшін 

ПАЙЫМ

Елбасы бес институционалдық ре-
форманы жүзеге асыруға бағытталған 
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарында сот 
саласына деген халық сенімін арттыру, 
жүйе жұмысын жандандыру үшін бірқа-
тар міндеттер қойды. Олардың қатарын-
да сот актілерінің мемлекеттік тілдегі 
сапасын көтеру мәселесі де бар. Бұл 
тұрғыда біршама заңдар мен құқықтық 
құжаттар жетілдіріліп, қабылданғаны 
баршаға мәлім. Мемлекет басшысы 
«Сындарлы қоғамдық диалог – Қа-
зақстанның тұрақтылығы мен өркенде-
уінің негізі» атты дәстүрлі жолдауында 
бұл мәселені тағы бір пысықтап, сот 
шешімдерінің сапасын арттыру үшін 
бірқатар маңызды шараларды жүзеге 
асыру, сондай-ақ, оларға терең талдау 
жасау қажеттігі атап өтілді. Сонымен 
қатар, Президент Жоғарғы Сот төрағасы 
Жақып Асановты қабылдау барысында 
сот шешімдерінің сапасын арттыру 
мен азаматтар өтінішін мұқият әрі әділ 
қарауды айрықша тапсырған болатын. 
Себебі, судьялар жұмысы халықтың 
пікіріне қарап бағаланатыны жасырын 
емес. 

Мұны айтып отырғанымыз, мемле-
кеттік тілде жазылатын сот актілерінің 
сапасын көтеру қашан да өзекті. Аталған 
мәселені шешу жолдары, сапа көрсет-
кішін неғұрлым жоғары деңгейге жет-
кізу шаралары Жоғарғы Сот тарапынан 
үздіксіз әрі жан-жақты жүзеге асырылу-
да. Мысалы, сапалы құжат дайындауға 
серпін беретін үш нормативтік қаулы 
сот актілерінің жаңа үлгісін әзірлеп, 
олардың мазмұнын анықтауға, солар 
арқылы біркелкі тәжірибе қалыптасты-
руға мүмкіндік туғызды. Сондай-ақ, 
«Сот төрелігінің жеті түйіні» бағдарла-
масы аясындағы «Сапалы нәтиже» жо-
басы сот актілерінің түсінікті жазылуы 
мен олардың орындалуын қамтамасыз 
ету арқылы негізсіз шағымдарға жол 
бермеуді көздесе, бүгінде бұл мақсат 
орындалуда. 

Қазіргі таңда сот актілерінің жаңа 
типтік нысаны бекітіліп, олардың тілі 
күрт жақсарды. Сот актілері қысқа 
әрі нұсқа, тараптардың әр сұрағы-
на уәжделген жауаптардан тұрады. 
Яғни, республикада сот актілерінің 
бірізділігі қамтамасыз етілді. Заңнама 

нормаларын республиканың барлық 
аумағында бірдей қолдану сот тәжіри-
бесінің біркелкілігін қалыптастырып 
қана қоймай, сонымен қатар, халықтың 
сот жүйесіне деген сенімін нығайтуда. 
Айта кетерлік тағы бір жайт, судьялар 
сот актілерін сауатты әрі сапалы жазу-
мен шектелмей, оны тараптарға барын-
ша түсіндіреді. 

Сонымен бірге, мемлекеттік тілдегі 
сот актілеріне тұрақты мониторинг 
жүргізіледі. Жоғарғы Сот бастамасымен 
«Сот актілерінің мемлекеттік тілдегі үл-
гілері» жинағы жарық көрді. Онда қыл-
мыстық және азаматтық істер бойынша 
300 сот актісі топтастырылған. Мұның 
бәрі өз кезегінде бізге сот актілерін 
сапалы дайындауға бағдаршам болады. 
Жалпы, заңдылыққа келсек, Азаматтық 
процестік кодекстің 14-бабының талап-
тарына сай, сот ісін жүргізу тілі сотқа 
талап қою арызы берілген тілге байла-
нысты сот ұйғарымымен белгіленеді. 

Жоғарғы Сот төрағасы Жақып Аса-
нов құжаттарды мемлекеттік тілде жүр-
гізу жеткіліксіз екенін алға тартып, сот 
процестерін де біртіндеп қазақ тіліне 
көшіру міндетін қойды. Себебі, соттан 
тараптар бірдей риза болып шықпайды. 
Сондай кезде істің неге олай шешілгенін 
толық түсіну үшін сот актісінің ықпалы 
зор. Әрбір сот актісінің кез келген адам 
түсіне алатындай деңгейде жазылуы 
судьяларға жоғары жауапкершілік жүк-
тейді. Сот актілері судья білім-білігінің 
көрсеткіші. Сондықтан, олар халыққа 
түсінікті, сотқа жүгінушілер көңіліндегі 
сұрақтарға нақты жауап бере алуы тиіс. 

Сот жұмысы ашық әрі қолжетімді. 
Мысалы, соттың барлық шешімі ашық 
базаға салынады. Азаматтар олармен 
таныса алады. Бұған қоса жоғарыда 
айтқанымыздай, әр судья өзі шығарған 
шешімді түсіндіреді. Мұның бәрі сотты 
халыққа жақындатуда. Сот жүйесіндегі 
жағдайды жақсартуға арналған әрбір 
бастама ел азаматтарының құқығын 
қорғауға және халықтың құқықтық сау-
аттылығын арттыруға бағытталуда. 

Алмагүл ТҮМЕНБАЕВА,
Алматы облысы 

мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының судьясы

ДАУДЫ ШЕШУДІҢ ТИІМДІ ЖОЛЫ

Ш
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ҚАЙТА ҚЫЛМЫС ЖАСАУДАН 
САҚТАНДЫРУ МІНДЕТ

Ішкі істер министрлігінің бастамасымен Түркі стан 
облысында «Шартты түрде» республикалық профилак
тикалық ісшара жүргізілуде. Аталған шараның басты мақсаты 
– пробация қызметінің есебінде тұрған сотталғандармен 
тәрбие жұмысын жүргізу, құқық бұзушылықтардың және 
қылмыстың алдын алу. Ісшараға Түркістан облысы бойынша 
ҚАЖ департаментіне қарасты Пробация қызметкерлері, 
инспектор психологтар мен учаскелік полиция инспекторлары 
жұмылдырылды. 

Пробация есебіндегі қоғамнан оқшаулауға бай ланысты 
емес жаза түріне сотталғандар та рапынан жасалатын 
қайталама қылмыстар мен құқықбұзушылықтардың алдын 
алу мақсатында жергілікті учаскелік полиция қызметкерлері 
түнгі рейдтер ұйымдастыруды да назардан тыс қалдырмаған. 
Бұл бақылаудағы азаматтардың құқықтық кеңес алып, жаман 

әдеттен бойын аулақ салуына да айтарлықтай әсер етеді.
– Полицияның учаскелік инспекторларымен бірлесіп, 

пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды тексеруге 
жиі шығамыз. Егер сотты болған азамат тұрғылықты 
мекенжайында болмаса, онда ол адамға акты толтырылады. 
Сөйтіп, қалалық пробация қызметі бөліміне шақыртылады. 
Сотталушы азаматтан үйінде болмауының себебін анықтап, 
жазбаша түрде түсініктеме алынады. Егер оның берген жауабы 
өзінің әрекетіне сәйкес келмесе, не болмаса пробациялық 
бақылаудан жалтарып,  сот жүктеген міндеттерді 
орындамағаны анықталса, алдымен жазбаша түрде «Ескерту» 
жарияланады. Ал бұған дейін ескерту алған жағдайда, оның 
ҚР ҚКнің 44бабы 3бөлімі негізінде бас бостандығын шектеу 
жазасын бас бостандығынан айыру жазасына ауыстыру үшін 
сотқа ұсыныс хат жолданады. Тәртіп бұзған азаматтың 
жазасын сот тағайындайды, – деді Түркістан қалалық пробация 
қызметі бөлімінің инспекторпсихологы, әділет лейтенанты 
Ақмарал Бекебай.

Раушан НАРБЕК

Қазақстан өз тәуелсізді-
гін алған 30 жылдың 

ішінде сот саласын жандан-
дыруға, сот әділдігін жүзеге 
асыруға барлық жағдайды 
жасап, қауіпсіз қоғам ор-
натуға көңіл бөлді. Еліміздің 
бас құжаты Конституция-
дан бастап, өзге де заң, ко-
декстерде сот тәуелсіздігін 
нығайтудың, тура төрелікке 
жол ашудың құқықтық тетігі 
қарастырылды. Осы уақыт 
ішінде қабылданған заң, қа-
лыптасқан жүйенің барлығы 
азаматтардың құқығы мен 
бостандығын мінсіз қорғау ға 
бағытталғаны белгілі. Әсіре-
се, әділдік алаңында тарап-
тар теңдігін сақтауға ерек-
ше назар аударылды. 
Азаматтық процесс барысында 

да таразы басының тең ұсталып, екі 
жаққа бірдей мүмкіндік берілуі басты 
шарт болып табылады. Мұны еліміздің 
құқықтық кеңістігінде қолданылып 
келе жатқан Азаматтық-процестік 
кодекстің талаптары да айғақтайды. 
Құжаттың 13-бабында көрсетілгендей 
«Жұрттың бәрі заң мен сот алдында 
тең». Соған орай кодексте «Азаматтық 
істер бойынша сот төрелігі барлық 
адамдардың заң мен сот алдындағы 
теңдігі негізінде жүзеге асырылады. 
Азаматтық сот ісін жүргізу барысын-
да: азаматтардың ешқайсысына ар-
тықшылық берілмейді, оларды тегіне, 
әлеуметтік, лауазымдық және мүлік-
тік жағдайына, жынысына, нәсіліне, 
ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, 
нанымына, тұрғылықты жеріне бай-
ланысты немесе кез келген өзге де 
мән-жайлар бойынша кемсітуге бол-
майды» деп нақтыланған. Осының өзі 
азаматтық істерді қарау барысында 
қос тарапқа бірдей көңіл бөлінетініне 
құқықтық тұрғыдан толық дәлел бола 
алады. Әділ сот іс жүргізудің аста-
рында тараптар арасындғы процес-
суалдық мүмкіндіктер теңдігі жатыр, 
тараптардың бірде біреуі белгілі бір 
артықшылыққа ие болмауы керек, 
бұған сот билігінің тәуелсіздігі кепіл 
ретінде қызмет атқаруы тиіс. Бұл 
құқықтық мемлекеттерге тән қасиет. 
Зайырлы елдердің барлығында аза-
маттық процестегі тараптардың жа-
рыспалылығы мен тең құқықтылығы 
қалыпты жағдай. 

Дегенмен, азаматтық істердегі бұл 
қағиданы қолданудың екі түрі бола-

СОТ АКТІCІ — 
СУДЬЯ БІЛІМІНІҢ 

КӨРСЕТКІШІ

бір тараптың арызы жеткілікті, ал медиацияға 
қос тарап келісіп барады. Медиация рәсімі сотқа 
жүгінуге қарағанда оңай. Сотқа жүгіну үшін тұлға 
талап арыз жазып, мемлекеттік бажды төлеуі қа-
жет. Сот талап-арызды қабылдағаннан кейін тұлға 
бірнеше айға дейін сот отырысын күтеді. Сотқа 
жүгіну үшін заңгерге барады, қызметі үшін ақша 
төлейді. Ал медиацияда тараптар медиаторлар 
тізімінен қажет маманды таңдап, еңбек ақысын 
бөліп төлейді. Сотта даудың жүру ұзақтығы сотқа 
байланысты болса, медиацияда тек қана тарап-
тарға байла нысты болады. Олар тіпті бір күннің 
ішінде мәмілеге келе алады. Соңғы жылдары 
елімізде медиаторлардың көмегіне жүгінушілер 
қатары көбейіп келеді. Бұл халықтың бітімгер-
лерге сенім артқандығын аңғартады. Тиісінше, 
дауды дер кезінде шешу, екі тарапты татуластыру 
және келтірілген шығындардың да орнын толтыру 
мақсатында медиаторлар тиянақты жұмыс істеуде. 
Сондықтан, алдағы уақытта олардың қоғамға тигі-
зер көмегі әлі де орасан зор болатынына сенемін. 

Дина ТОЙЖАНОВА,
Сайрам аудандық сотының судьясы 

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ 

ӘДІЛДІК АЛАҢЫНДА 
ТАРАПТАР ТЕҢ 
ҚҰҚЫҚҚА ИЕ
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Теміржан АЙТПАЕВ, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің кафедра меңгерушісі, ҚР ҰҒА академигі:

«ҚОЛДА БАРДЫ ҰҚСАТА 
АЛМАЙ ОТЫРМЫЗ»

Медициналық норма бойынша әр  
адам жылына 100 келідей картоп тұты-
нады. Яғни, бізге жылына 1,8 млн 
тонна тағамдық картоп, 750 мың тонна 
тұқымдық картоп керек. Сонда бүкіл 
Қазақстанға 1 жылға 2,5-2,7 млн тон-
на картоп қажет. Статистика бойын-
ша картоп өндірісінің ішкі нарықты 
қамтамасыз етуі 150 пайыз. Алайда, 
биылғы жылы аяқ астынан елде картоп 
тапшылығы пайда болды. Меніңше, бұл 
кездейсоқ жағдай емес. 

– Сіз айтқан картоптың бәрі сырт
қа экспортталып кеткеніне менде 
үлкен күмән бар? 

– Оныңыз рас. Егіс көлемі мен 
жиналған өнім көлемі және халықтың 
тұтынуы жағынан әлемде бірінші орын-
да бидай тұр. Одан кейінгі орындарды 
күріш, жүгері, картоп алады екен. 
Экономикалық тұрғыдан алып қарай-
тын болсақ, жалпы, картоптың бағасы 
халыққа қолжетімді болып, шамамен 
50-70 теңгеге шығуы керек еді. 400-
500 емес, 200-300 теңгенің өзі ақылға 
сыймайтын нәрсе. Яғни, менің ойымша 
картоп тап шылығының пайда болуы-
ның бірінші себебі статистика қате жа-
салады, екінші себебі картоп сақтайтын 
қоймалар жоқ, үшінші себебі өнімділік 
төмен. Енді оны түсіндіріп берейін. 
Әлемде картоптың орташа өнімділігі 
1 гектарға шаққанда 18-19 тоннаны 
құрайды. Ал өнімділік үздік сорттарын-
да 50-60 тоннаға дейін жетеді. Біздегі 
картоп өндірісінде бір нәрсені ескеру 
керек. Еліміздегі 205 мың тонна картоп 
алқабының 60 %-ы жеке адамдардың 
еншісінде. Үй жағдайындағы жеке 
қосалқы шаруашылықтың 35 % шағын 
және орта шаруа қожалықтарында да, 
тек 10 % ірі мамандандырылған шаруа-
шылықтарда. Сондықтан 60 % жеке 
тұлға лар статистикаға басқаша әсер 
етуі мүмкін. 

Қазір статистика қалай шығары-
лады? Олар көп жағдайда ауылдағы 
адамдардың бау-бақшасын есепке 
алады. Алайда, көп жерде су тапшы 
болғандықтан адамдар қазір картоп 
екпейді. Өйткені, бұрынғы арықтар 
бұзылып, орнына үйлер салынып кет-
кен. Ал статистиканы жасайтындар 
бау-бақша болғандықтан егеді деп жаза 
салады. Яғни, өндіріс статистикадан 
көрсетілгеннен аз болуы да мүмкін. 
Өздері екпеген соң халық күнделікті 
тұтынатын картобын базардан сатып 
алғандықтан баға да өседі. Бұрын 800-
1000 гектарға дейін егетін мамандан-
дырылған ірі картоп шаруашылықтары 

болды. Олардың қоймалары, техникала-
ры, мамандары болатын. Қазір ондай ірі 
шаруашылықтар аз болғандықтан өн-
діріс статистикада айтылып жүргеннен 
төмен болуы да әбден мүмкін. Өйткені, 
картоп қант, май не киім емес. Оны 
сақтап тұра алмайсың. Оның сақтау 
мерзімі ары кеткенде 7-8 ай. Ешкім оны 
ұзақ уақыт ұстап тұрғанға мүдделі емес. 
Сондықтан арнайы қоймасы жоқ адам 
несін сатады.

– Сонда өнімді сақтайтын қойма 
мәселесі қазір шынында да өте өзекті 
боп тұр ма?

– Мысалы 2020 жылы жиналған 
4 млн тонна картоптың 60 пайызын 
шығарып тастасақ 40 пайыз шаруа қо-
жалықтары 1,6 млн тонна картоп сақтау 
керек болды. Бізде одан бөлек  600 мың 
тоннадай капуста, 150 мың тоннадай 
пияз, 400 мың тонна сәбіз бар. Ал қазір 
біздегі көкөніс және жеміс өнімдерін 

сақтайтын қоймалардың жалпы  сыйым-
дылығы 800-850 мың тонна ғана.  Оның 
жартысы ескі. Ол негізгі азық-түлік 
түріне жататын 7-8 көкөніс пен жемісті 
былай қойғанда, картоптың жеке өзіне 
де жетпейді. Сондықтан оны  кемінде 2 
есе өсіру қажет. Оның өзі заманауи қой-
ма болуы керек. Мемлекеттік субсидия 
5-15 мың тонналық үлкен қоймаларға 
ғана арналған. Ондай ірі қойманың ша-
руа қожалықтарына қажеті жоқ. Оларға 
компьютермен басқарылатын 100-500 
тонналық шағын қоймалар керек. Ал 
шалғайдағы ауыл, аудандарды былай 
қойғанда, Алматы сияқты ірі қаланың 
айналасындағы аудан орталықтарында 
әлі күнге дейін арнайы жабдықталған 
көкөніс қоймалары жоқ. Үкімет халық 
күнделікті тұтынатын негізгі азық-
түлік өнімдерінің бағасын бақылауда 
ұстауы үшін арнайы қоймалар салып, 
оған жеткілікті көлемде өнім түрлерін 

ҚР Агроөнеркәсіптік кешенін дамы-
тудың 2017–2021 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы аясында, 
Маңғыстау облысының ауылшаруа-
шылығы саласын дамыту үшін шағын 
және орта бизнес кәсіпкерлеріне, шаруа 
қожалықтарына мемлекеттік қолдау – 
субсидия беріліп келеді.  

«Атап айтсақ, негізгі 4 бағытта яғни: 
мал және егін шаруашылығын дамы-
туға, ауылшаруашылық субъектілерінің 
кәсібін дамытуға алған несиесінің 
сыйақы мөлшерлемелерін азайтуға 
және инвестициялық салымдар кезінде 
агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шек-
кен шығыстарының бір бөлігін өтеуге 
субсидия беріледі.

Осы бағытта 2017–2020 жылдарара-
лығында барлығы 1046 субъектіге – 3 
331 457,1 мың теңге субсидия берілген. 

Оның ішінде:
2017 жылы барлығы 178 субъектіге 

636 418,8 мың теңге;
2018 жылы барлығы 122 субъектіге 

756 711,8 мың теңге; 
2019 жылы барлығы 289 субъектіге 

985 736,5 мың теңге; 
2020 жылы барлығы 375 субъектіге 

865 590,0 мың теңге көлемінде субси-
дия берілді.

2021 жылы барлығы 533,3 млн тең-
ге бөлініп, бүгінде 84 субъектіге 87,0 
млн теңге субсидия берілді.

Бізде ауыл шаруашылығы 2 бағытта 
– егін және мал шаруашылығы сала-
сында дамып келеді.

«Бүгінде өңірімізде барлығын 
қосқанда 26,4 гектарды құрайтын 62 
жылыжай жұмыс жасап тұр. Оның 
ішінде өндірістік жылыжай – 4. Атап 
айтсақ, Мұнайлы ауданында «Каспий 
Агро Компаний» – 4 га, Түпқараған ау-
данында «Чалак» – 1 га, Ақтау қаласын-
да «Байсарымов» – 2 га және «Астық» 
– 1 га. Және де ашық топырақта бар-
лығы 1050,3 гектарға егетін шаруақо-
жалықтарының саны – 147. Жылыжай-

ды. Сондықтан отандық тұқым ша-
руашылығын дамыту керек. Әйтпесе, 
тұқым бағасы да өндірілген өнімнің 
өзіндік құнына әсер етеді. Бізде кар-
топты ең көп егетін аймақтар Алматы 
облысы (45 мың га). Шығыс Қазақстан 
облысы (35 мың га), Павлодар, Ақ-
мола облыстары (20-25 мың га) мен 
Қостанай облысы (10-15 мың га). Егер 
картоп екпейтін Атырау, Маңғыстау 
сияқты облыстар мен өзге де аудандар 
өз халқының сұранысын есептеп, өн-
дірушілермен алдын ала келісімшарт 
жасап, соған сай қойма салдыруды өз 
мойнына алса, биылғыдай бағаға қатыс-
ты дау тумас еді. 

– Саладағы түйткілді жағдайдың 
өзге де себебі көп секілді?

– Бұған дейін картоп арзан болған 
себебі сырттан көп келетін. Сондықтан, 
жергілікті билік өкілдері базарда толып 
тұр деп нарықтағы жағдайға талдау 

Мәселен, крахмал ең көп алынатын 
дақыл жүгері (80 %) болса, одан кейінгі 
орында картоп (25 %) тұр. Егер арнайы 
өндіріс орны болса жеке шаруа қожа-
лықтары жинаған өнімінің белгілі бір 
бөлігін сонда өткізер еді. Жалпы, кез 
келген өндіріс сияқты картоп саласы 
да тұрақты дамуы үшін жоспарлы түр-
де жүргізілуі керек. Қазір бізде ол өз 
бетімен дамуда. Азық-түлік қауіпсізді-
гін сақтау үшін әрбір шаруа қожалығы 
өндірген өнімін қайда өткізетінін ал-
дын ала біліп, жоспарлап отыруы тиіс. 
Ал бізде белгілі бір жүйе болмаған-
дықтан өндірушілер өнімі өтпей қалса, 
келесі  жылы егістік алқабын азайтып, 
тіпті мүлде картоп екпейтін жағдай 
орын алып жүр. 

– Сұхбатыңызға рақмет.

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, 
«Заң газеті»

жасамады. Статистикаға да, қоймаға да, 
басқаға да мән бермеді. Қазір сырттан 
арзан картоп келмеген соң, баға күрт 
көтерілгенде, бәрі оны бірден түсіне 
алмай қалды. 

Жасыратыны жоқ бізде картоп жұ-
мысы көбіне қол күшімен атқарылады. 
Егер арнайы техникалар жеткілікті 
болса, өндірушілерге маусымдық жұ-
мыстар кезінде қосымша адам жалдау-
дың қажеті болмайды. Мәселен, қазір 
1 гектар алқапты қазып техника жүріп 
өткен соң 20 адам тереді. Ал 1 гектар-
ды 20 адам 1 күнде тереді. Бұдан бөлек 
қолданыстағы ескі  қоймаға сақтауға 
алынған 1 тонна өнімнің кемінде 20 
пайызы жарамсыз боп қалады. Ол да 
кейін бағаға әсер етеді. Картопты өң-
деу мәселесі де көкейкесті боп қалуда. 
Оның қазір бізде тек 1 пайызы ғана 
өңделеді. Қайта өңдеу саласы дамы-
са фри, шипс, езбе (пьюре), крахмал 
сияқ ты дайын өнімдер шығаратын 
едік. Ал шетелде өңімді өңдеу саласы-
ның үлесі 90 пайызға дейін жетеді. 

ларда басым көпшілігі қызанақ және 
қияр өнімдері өсіріледі. Ал ашық то-
пырақта көкөніс тер мен қауын, қарбыз 
өсіріледі. Осы егін шаруашылығымен 
айналысатын шаруаларға сатып алатын 
тыңайтқыш   құнының 50% және табиғи 
монополия департаменті бекіткен тізім-
дегі монополистерден алынған сулары-
ның 85% субсидияланады. Аталған суб-
сидияны жоғарыда аталған өндірістік 
4 жылыжай жыл сайын алып келеді. 
Қала, аудан әкімдіктерінің мәліметі-
не сәйкес, облысымызда жалпы мал 
шаруашылығымен айналысатын 1500 
жуық шаруа қожалықтары бар.  Мал 
шаруашылығы бойынша – асыл тұқым-
ды малды сатып алуға, асыл тұқымдық 
және селекция лық жұмыстарды жүр-
гізуге, мал азығы құнын арзандатуға 
және өндірілген сүттің (шұбат) құнын 
арзандату бағытында субсидиялар 
беріледі. 

Осы аталған бағыттар бойынша 
мал шаруашылығымен айналысатын 
облысымыздың 3 ірі ауылшаруашылық 
құрылымдары: Түпқараған ауданын-
дағы «Қарағантүбек», «Таушық ауыл-
шаруашылығы» және Қарақия ауда-
нындағы «Сенек» серіктестік тері жыл 
сайын субсидия алып келеді. 

«Басқарма бұл 2 бағыттан бөлек, 
жоғарыда айтып өткендей ауылшаруа-
шылық субъектілерінің кәсібін дамы-
туға алған несиесінің сыйақы мөл-
шерлемелерінің 10% субсидиялауға 
және инвестициялық салымдар кезінде 
агроөнеркәсіптік кешен субъектісі 
шеккен шығыстарының бір бөлігін 
(25,50%) өтеу бойынша субсидия бере-
ді»,– деді Маңғыстау облыстық ауыл-
шаруашылығы басқармасының басшы-
сы Серік Қалдығұл. 

Сонымен қатар 2017–2021 жыл-
дарға арналған «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында ауылдық елді 
мекендерде кәсіпкерлікті, оның ішінде 
ауылшаруашылығы саласын дамы-
ту мақсатында несие беруге қаражат 
бөліп келеді. Яғни басқарма арқылы 
«Ауылшаруашылығын қаржылай қол-
дау қоры» АҚ және «Аграрлық несие 
корпорациясы» АҚ микро қаржы ұйым-
дарына қаражат бөлініп несие берілуін 
қамтамасыз етіп келеді. 

2021 жылға республикалық бюд-
жеттен 500 млн теңге бөлініп, оның 440 
850 млн теңгесіне 84 кәсіпкерге несие 
берілді. Сонымен қатар, биыл осы 
бағдарлама аясында, қосымша 411 млн 
теңге қаражат бөліну пысықталуда, 
сәйкесінше қосымша 93 жобаға шағын 
несие беріледі деп жоспарлануда.

Мемлекет басшысының тапсыр-
масына сәйкес, ҚР Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы қызметі республи ка 
бойынша соңғы 5 жылдықта агроөнер-

кәсіптік кешенін субсидиялау бағытын-
дағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін 
анықтауға кешенді сыртқы талдау жұ-
мыстары басталды.

Ағымдағы жылдың өзінде агро-
өнеркәсіптік кешенді субсидиялауға 
500 млрд теңге мемлекеттік қолдау көр-
сетілгенімен, оны қажет ететін субъек-
тілерге бөліну барысында сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдері жоғары екенін 
байқауға болады.

Мысалы, бірыңғай жауапты бақы-
лаушы органның болмауы, нормативтік 
құқықтық актілердің жиі өзгеріске 
ұшыруы, субсидия алуға кезекке тұру 
мен бөлінуінде ашықтықтың болмауы.

Талдау ағымдағы жылдың шіл-
денің соңына дейін субсидия бөлу-
дің жаңашыл тәртібін енгізу арқылы 
ауылдың әлеуметтік жағдайын көтеру, 
қаржының әділ де тиімді бөлінуін 
қамтамасыз ету арқылы азаматтардың 
нақты өндірілетін өнімге қол жеткізуіне 
жағдай жасау мақсатында жүргізіледі.

Тәуекелдерді жою мақсатында ша-
руа қожалықтарының ұсыныс-пікірлері 
зерделеніп, сыбайлас жемқорлық тәуе-
келдері мен мәселелерінің тізілімі жа-
сақталады және субсидияландырудың 
экономикалық тиімділігі бағаланатын 
болады.

Қазіргі уақытта арнайы ведомство-
аралық жұмыс тобы құрылуда және 
статистикалық мәліметтер, нормативтік 
құқықтық актілер, өңірлерде субсидия 
берудің тәжірибесі, қылмыстық істер 
мен сот шешімдері, азаматтардың 
өтініштері зерделенуде.

Сонымен бірге, субсидияның заңсыз 
бөлінуіне қатысты қылмыстың жасалу 
схемалары, тәсілі, себебі мен оны жасау 
жолдары, келтірілген шығынның көлемі 
анықталатын болады.

Бұл жұмыстың мақсаты – суб сидия -
ларды алу үшін өтінімдерді тапсыру 
сәтінен бастап, оны берудің ашық әрі 
әділ жүйесін қамтамасыз ету, сыбайлас 
жемқорлық пен кәсіпкерлікті жүргізуге 
тосқауыл болатын әкімшілік кедер-
гілерді жою болып табылады.

Осыған орай, барлық проблемалық 
сұрақтар және сыбайлас жемқорлық де-
ректері бойынша taldau@antikor.gov.kz, 
mangistau.antikor@gmail.com поштала-
ры, сондай-ақ 8 702 262 02 02, 8 778 985 
51 68 WhatsApp нөмірлеріне хабарлау-
ды сұраймыз.

Жұмыс тобының өкілдеріне Маң-
ғыс тау облысының кәсіпкерлер палата-
сы мен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызмет департаментінің жанындағы 
Antikor-орталықтары арқылы жүгіну 
мүмкіндігі де қарастырылған.

Жазира ҚУАНЫШБЕКҚЫЗЫ
МАҢ ҒЫС ТАУ ОБЛЫСЫ

АЙМАҚ

СУБСИДИЯ СЕРПІН БЕРУДЕ

сатып алып сақтайтын арнайы қыз мет 
болуы тиіс емес пе? Әрбір аудан, облыс 
халқын есептеп, алдын ала қор дайын-
дау маңызды. 

– Бізде алдын ала тапсырыс беріп, 
өндірісті жоспарлаудың жүйесі бар 
ма? 

– Картоп алқаптарының 15-20% 
мамыр-шілде айларында тұтыну үшін 
ерте пісетін, 10-15 % тамыз-қыр-
күйек айларында тұтыну үшін орташа 
пісетін, 45-70 пайызы қыста сақтау 
үшін ұзақ мерзімді болуы керек. Бұрын 
болған, ал қазір бізде ондай жоспар 
жоқ. 

Картоптың қымбаттауының тағы бір 
себебі – тұқым. Қазақстанда картоптың 
137 сорты аудандастырылған. Оның 
45 пайызы отандық. Алайда олардың 
өндірілетін көлемі аз болғандықтан, 
ішкі нарықты толық қамтамасыз ете 
алмайды. Шетелдік тұқымның 1 кг  
тасымалдауға кеткен шығынды қосқан-
да 500-600 теңге тұрады. Ал отандық  
тұқымның 1 кг-ы 120-150 теңге тұра-

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ
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Философияны, жалпы, ғылым-
ды өлеңдетіп, поэма түрінде 

беру шығыстың мызғымас дәстүрі. Сол 
себепті Баласағұнның ақындығы сол 
заманға міндетті әдістеме, тіпті идео-
логия санатында қабылдануы тиіс. Бұл 
ерте замандағы ақындардың бәріне 
қатысты. Абай «Мен жазбаймын өлеңді 
ермек үшін» деген ғой. Сондықтан біз-
ге Баласа ғұн ғалымдығымен қызықты. 
Және ол соның арқасында дүниежүзіне 
танымал болған. 
Философия, математика, медицина, астро-

номия, астрология, өнертану, әдебиеттану, тіл 
білімі сияқты ғылым салаларының дамуына зор 
үлес қосқан Ж.Баласағұн есімі әлемдік әдебиет 
пен мәдениет тарихында «Құтадғу біліг» («Құт-
ты білік») дастаны арқылы қалды. Ж.Баласағұн 
бұл дастанын хижра есебімен 462 жылы, қазіргі 
жыл санау бойынша 1070 жылы жазып бітірген. 
Дастанды «хандардың ханы» – Қарахандар әулеті 
мемлекетінің (942–1210) негізін салушы Сатұқ 
Қара Бұғра ханға (908–955) тарту етеді. Бұл ең-
бегін А.Егеубаев 1986 жылы тікелей қолжазбадан 
қазақ тіліне тәржімалаған. 

Н.Грибнов «Наука быть счастливым» (Бақытты 
болу ілімі) деген атпен 1971 жылы орыс тіліне 
аударған. Баласағұн еңбегі «қоғамды қалай бақыт-
ты жағдайға жеткізуге болады, ол үшін мемлекет 
басшылары не істеуі керек?» деген сауалдарға 
жауап беретін бақытты өмір сүру бағдарламасы, 
сол заманның энциклопедиясы және қоғамға қа-
жетті білімдердің қысқаша анықтамасы ретінде 
жазылған. 

Жүсіп ғұлама ғалым ретінде қоғамдық қа-
рым-қатынасқа көп көңіл бөлген. Оның айтуы 
бойынша, қоғам төрт тіректен тұруы керек. Олар: 
Әділдік, Ақыл, Молшылық және Бақыт. Осы төрт 
діңгекті 4 кейіпкер арқылы суреттеп, солардың 
диалогы түрінде әдеби көркем тілмен берген. 

Дастанда Әділдік – «Күнтолды», Ақыл – «Ой-
толды», Молшылық – «Жетелеуші» және Бақыт 
– «Айтолды» деген есімдермен аталған (Дербі-
салиев Ә.). Бұл кеңестерін баланы тәрбиелеген 
кезден қолдануды ұсынады. «Тәрбие дегеніміз: 
баланы ізгі, мейірімді әдептерге үйрету» дейді 
Жүсіп Баласағұн. 

СҰХБАТ

ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТ 
КҮРДЕЛІ ӨЗГЕРІС АЛДЫНДА ТҰР

Кодекс 4 бөлімнен, 29-тараудан және 
175-баптан тұрады. Кодекс әкімшілік 
рәсімдер мен жария құқықтық қаты-
настар саласындағы дауларды шешу 
жөніндегі арнайы сот ісін жүргізумен 
байланысты қоғамдық қатынастарды 
реттеуге бағытталған. Кодексті қабыл-
дау – мемлекеттік органдар қызметінің 
ашықтығы мен тиімділігін арттыруға, 
мемлекеттік органдар мен жеке азамат-
тар арасындағы жария-құқықтық дау-
ларда қарапайым тұрғындар құқығын 
қорғау кепілдіктерін бекітуге, сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдерін жойып, сот 
жүйесіндегі жүктемені азайтуға әкеледі.

– Кодекстің тәжірибеге ен-
гізілуінен қандай өзгерістер кү-
тесіз? 
– Бүгінгі күні әкімшілік әділет 

құрылымы күрделі өзгеріс алдын-
да тұр. Нақты айтсақ, бұған дей-
інгі «Әкімшілік рәсімдер туралы» 

– Кодекс бизнеске: тұлғалардың 
(жеке және заңды тұлғалар) құқықта-
ры мен бостандықтарын мемлекеттік 
органдардың заңсыз әрекеттерінен 
қорғауды қамтамасыз етуді, әкімшілік 
әділет органында шағымды қарау нәти-
жесіне шағымдануды ұсына алады. Бұл 
сот органдарының процесті жүргізудегі 
түбегейлі жаңа әдісі. 

Соттың белсенді рөлі – әкімшілік 
процестің азаматтық процестен маңыз-
ды айырмашылығының бірі. Сот дәлел-
дерді жинау бойынша бастаманы көте-
реді, барлық қажетті құжаттарды арыз 
берушіден емес, мемлекеттік органдар-
дан талап ету мүмкіндігіне ие болады. 
Дәлелдеу жүктемесі әкімшілік актіні 
қабылдайтын әкімшілік органға міндет-
теледі. Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодексінде «әкімшілік орган» түсінігі 
бекітілді. Оған мемлекеттік органдар 
және жергілікті өзін-өзі басқару орган-
дарымен қатар, құрамына әкімшілік ак-
тіні қабылдауға, әкімшілік әрекет (әре-
кетсіздік) жасауға уәкілеттік берілген 

мемлекеттік заңды тұлғалар, басқа ұй-
ымдар кіретін болады. Осылайша сотта 
әкімшілік орган немесе өкілетті тұлға 
жауап беруші болады. Сонымен қатар 
кодекс егер берілген әкімшілік актімен 
келіспеген жағдайда жоғары тұрған 
әкімшілік органға шағым түсіруді қара-
стырады. Осы ретте әкімшілік орган да 
немесе өкілетті тұлға да егер үш жұмыс 
күні ішінде қолайлы әкімшілік актіні 
қабылдаса, талаптарды толық қанағат-
тандыратын әкімшілік іс-әрекетті жа-
саса, шағымды жоғары тұрған органға 
жібермеу мүмкіндігі бар. 

Сондай-ақ, кәсіпкерлік субъектілері 
үшін маңызды жаңашылдықтардың 
бірі – аудандық және оған теңестірілген 
әкімшілік сотта әкімшілік іс-әрекетке 
(әрекетсіздікке) байланысты жауапкер-
ден келтірілген залалды өтеуді талап ету 
мүмкіндігі қарастырылған. Жалпы, екі 
бөліктен тұратын кодекстің алғашқы-
сында әкімшілік рәсімдер болса, екін-
шісі сот үрдісін қадағалап, жүргізуге 
бағытталған. Бүгінгі күнге дейін аза-
маттар жария-құқықтық дауларда билік 
органдарының шешімдері мен әрекет-
теріне қатысты шағым түсіру кезінде 
теңсіздікке тап болатыны жасырын 
емес. Демек, бұл заң сол олқылықтарды 
реттеп, оңтайландырады.

– Сұхбатыңызға рақмет!

Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ,
«Заң газеті»

(Соңы. Басы 1-бетте)

ТАҒЫЛЫМ

анықтауға күш салды. Соңғы кезде Баласағұн 
орны туралы ғылымда бірнеше пікір қалыптасты. 
2) Мұхаммед Хайдар Дулатидің кітабында (ХVI 
ғ-дың 1-жартысы) Джу (Шу деп те айтады) елінде 
күмбезі мен мұнарасы ғана қалған, қираған қала 
орны бар, оны жергілікті халық «Борана» деп атай-
ды делінген. Автор осы жерде құдай жолын қуған 
имам Мұхаммед Фатих Баласағұнидің (басқа Бала-
сағұни) қабірі бар екендігі жайлы да хабарлайды. 
Бұл дерек Баласағұнның орны осы Борана емес 
пе екен деген жорамал тудырады. Борана – Шу 
өңіріндегі ескерткіштердің бірі. Тоқмақ қаласынан 
5 шақырым жерде. Оны 1978-83 жылдары В.Д.Го-
рячева зерттеген. Қала айналасы төртбұрышты 
қорғаныс дуалмен қоршалған, ауданы 3 шақырым. 

1974 жылдан Қазақ мемлекеттік универси-

жоқ, елеусіз қалды. Шындығына келгенде бұл 
нағыз мемлекеттік сыйлық берілетін қазақ тарихы 
ғылымының жетістігі еді. Жүсіп Баласағұнды айт-
пағанның өзінде, әйгілі тарихи қаланың табылуы 
өз алдына үлкен сенсация! Біз енді өз кейіпкеріміз-
ге оралайық. 

«Байыса орта – байығаны 
еліңнің»

Ортағасырлық Қазақстанда туып-өскен ғұла-
малардың ішінде Жүсіп Баласағұнның орны 
ерекше. Оны әл-Фараби, Ясауи, Қашқарилармен 
бір деңгейге қоюға болады. Шығыстанушы ғалым 
Ә.Дербісалиев ғылыми еңбегінде 60-70 ғалымды 
атап шыққан, қаншасы ұмытылған десеңізші!? 
Солардың ішінен Жүсіп Баласағұнның көп көзқа-
растары қазіргі заманауи талаптармен сәйкес ке-
летіні адамды таңқалдырады. Енді соған тоқталып 
өтейік. 

Қоғамдағы игілікті бөлуді реттеп отыру қажет, 
әйтпесе адамдардың көп бөлігі кедейленіп, аз 
бөлігі шектен тыс байиды. Ел басшысы байлықтың 
бөліну мөлшерін қадағалап, әркімге еңбегіне қарай 
ақы төлеп, мүліктік теңсіздіктегі мөлшер мемлекет 
бақылауында болуы керек. Ғалым жалпыға ортақ 
мүліктік теңдікке жету мүмкін еместігін түсінді, 
әрқашанда біршама бай немесе кедей болатын-
дықтан мұның қажеті жоқ еді. «Байлардың қолын-
дағысының барлығын тартып алып, кедейлерге 
бөліп беретін» коммунизм қағидасы тек жалпы 
кедейлікке әкелер еді. Әйтсе де мөлшер шамасы 
сақталуы тиіс.

Байлардың жүгін орташаға артпағын, 
Орташалар бұзылады мастанып,
Орта жүгін артсаң егер – торығып, 
Кедей байғүс аштан өлер зорығып. 
Сүйе – кедей орташаға ауысар, 
Тырысса – орта байлықпенен қауышар. 
Орта байып, орта болса пақырың, 
Бай байыса – түгел сенің асығың... 
Пақыр орта болса – оңғаны кеміңнің, 
Байыса орта – байығаны еліңнің.
Баласағұнның экономикалық бағдарламасы 

өсіп отыратын салық негізінде қоғамның барлық 
топтарының байуын көздейді. Кедей тырысса 
орташалар қатарына, орташа құлшыныс білдірсе 
байлар қатарына қосылар еді дейді. Адамның 
өмірдегі негізгі мақсаты бақытты болу, ал оған 
жетудің негізгі жолы – мұқтаждық көрмей өту. 
Оған жетудің жолдары бар екендігін өз заманы 
деңгейінде көрсетпекші болады ғұлама.

Осындай ұлы мақсатты мұрат еткен ақын өз по-
эмасын үлкенді-кішілі бөлімдерге топтаған. Олар: 
«Тілдің пайда, зиян келтірудегі қызметі», «Пайда-
лы ақыл-кеңес жайлы сөз», «Айтолдының Әмір-
шісі Күнтолдыға қызметке келуі», «Бақыттылық 
ерекшеліктері», «Бақыттың жақсылыққа бастар 
харекеті мен жаман қылықтары», «Айтолдының 
әміршіге қойған сауалдары», «Әміршінің Айтол-
дыға берген жауабы», «Айтолдының ұлы Огдул-
мышқа берген кеңесі», «Огдулмыштың Әміршіге 
қызметке келуі», «Басшы адамға керек қасиеттер», 
«Огдулмыштың Әміршіге ғылым, білімнің ерек-
шеліктері туралы айтуы», «Сарай адамдарының 
өзін қалай ұстау керектігі», «Елшілікке жіберілер 
адамның қандай болуы туралы», «Әмірші қыз-
меткерінің құқығы мен міндеттері», «Жоғары 
лауазымды адамдармен қатынас жасай білу керек-
тігі туралы», «Үйлену мен бала тәрбиесі», «Тойға 
шақырумен қонаққа бару, бармау мәселесі жайлы». 
Бақытқа жету үшін осы қағидаларды ұстанған 
дұрыс болар деп есептеген ұлы ғұлама. Жүсіп Ба-
ласағұн поэмасында келтірілген тұжырымдар осы 
заманда да маңызын жоғалтпаған. 

Еренғайып ОМАРОВ, 
«Қайнар» университетінің ректоры, Қазақстан 

Ұлттық жаратылыстану ғылымдары 
академиясының вице-президенті, академик

және «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарау тәртібі туралы» 
Қазақстан Республикасының заңы өз 
күшін жояды. Осы заңдармен реттелген 
қатынастар Әкімшілік рәсімдік-про-

цестік кодексімен қаралмақ. Жаңа 
кодекс мемлекеттік органдардың ішкі 
әкімшілік рәсімдерін, әкімшілік рәсім-
дерді жүзеге асыруға байланысты қа-
тынастарды, сондай-ақ әкімшілік сот 
ісін жүргізу тәртібін реттейді. Кодекс 
құрылымы бойынша процедуралық 
(рәсімдік) және процессуалдық деп екі 
бөлікке бөлінеді. Процедуралық бөлік 
мемлекеттік органдардың рәсімдерін, 
соның ішінде мемлекеттік органның 
өкілеттіктері, әкімшілік актінің қа-
былдануы мен шағымдалуы тәртібін 
айқындайды. Процессуалдық бөлігінде 
талап қою түрлері, істерді қарау тәртібі, 
сот шешімі, сот бақылауы секілді іс 
жүргізу тәртібі бекітіледі. Жаңа кодекс 
әкімшілік рәсімдерді, мемлекеттік 
органдардың ішкі әкімшілік рәсім-
дерін жүзеге асыру тәртібін, сондай-ақ 
жария- құқықтық қатынастар саласын-
дағы дауларды шешу тәртібін реттейтін 
заңнамалық акті.

– Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодексі бизнеске қалай әсер етеді?

ЖҮСІП БАЛАСАҒҰН —
ҒҰЛАМА ҒАЛЫМ

Мәдени мұраға лайықты 
көңіл бөлінсе

Баласағұн бабамыздың қайтыс болған жері 
– Қашқар қаласы. 2007 жылы Қашқар қаласына 
саяхаттап барып, ұлы ғұламаның басына қойылған 
мавзолейіне соқтық. Мавзолейдегі құлпытаста 
Жүсіп Хас Хажиб есімі жазылған. Бірден көзге 
түскен жәйт – ғимараттың жаңадан салынғандығы. 
Ескі ғимараттың неліктен қиратылғаны түсініксіз, 
мәдени революция кезінде ме екен? Жалпы, жаңа-
сын келісті қылып, бұрынғысына ұқсатып салған. 
Бұл бір біз үйренетін жақсы тәжірибе, қаншама 
құндылықтарымыз бостан-босқа қирап жатыр. 
Мәдени мұраға бөлінген ақша бар, қаншама 
құрылыс мекемелері жұмыс таба алмай отыр. 

Көпшілік Баласағұнды біле бермейді, білсе де 
қазаққа жатқызбайды да, мән бермейді. Пысықтау 
қырғыз бауырларымыз Баласағұнға талай ескерт-
кіш орнатып, ақшалары – сомға суретін де салып 
қойған. Атақты шығыстанушы Ресейдің академигі 
Л.Р.Кызласов айтпақшы, қырғыздар қақастардың 
бір руы ғана болатын. Олар Енесейден Ыстық 
көлдің маңына XVI ғасырларда көшкен. Жалпы, 
ортағасырлық түріктер негізінен Дешті-Қыпшақ 
мемлекеті ретінде танылған. Оның үстіне, соңғы 
археологиялық деректер Баласағұн қаласын Жам-
был облысында орналасқан деп көрсетуде. Бала-
сағұн қаласы Арғу мемлекеті құрамына кірген. 
Осыған байланысты Баласағұн қаласы туралы да 
жеке тоқталып кеткенді жөн көрдік.

Қаланың табылуы – тарихи 
сенсация

Баласағұн – Жетісуда орналасқан Қарахан 
мемлекеті астаналарының бірі болған, ортағасыр-
лық өрниетті қала. Жазба деректерде X ғасырдан 
бастап белгілі әл-Мақдисидің мәлімдеуінше, ол 
«игілікке бай үлкен қала» болған. Ал Махмұт 
Қашқари – Баласағұнның Күз-Ұлыс немесе 
Күз-Орда деп басқаша да аталғандығын жазады. 
Зерттеушілердің пікірінше, 1) Баласағұн алғашқы-
да (VIII ғ.) түрікше Беклік (Бекелік – бекшіс), 
соғдыша Семекне деп аталған. Баласағұн тұрғын-
дары түркі және соғды тілінде сөйлеген. Қала 1210 
жылы Мұхаммед Хорезм шаһты жеңген қарақы-
тайлықтардың қол астына қарайды. 1218 жылы 
Шыңғыс хан әскерлеріне қарсылықсыз берілген-
діктен, Ғабалық («Жақсы қала») деп аталады. 

Шығыстанушылар В.В.Бартольд, А.Н.Берн-
штам, М.Тынышбаевтар Баласағұнның дәл орнын 

тетінің археологтары У.Шәлекеновтің жетекшілі-
гімен жүргізілген зерттеулер аяқталды. Нәтижесін-
де Шу өңіріндегі Ақтөбе деп аталатын көне қала 
Баласағұнның орны деген пікір де қалыптасты. 
1980 жылы ұшақпен түсірілген картаға қарағанда, 
Ақтөбенің алып жатқан жері ауқымды, оның қа-
малмен қоршалған аймағы 70 шаршы шақырым, 
яғни, Алматыдан сәл кіші мегаполис және дамыған 
өркениет орталығы болған. Отырар қаласынан 
бірнеше есе үлкен.

Осыншама кең көлемді алып жатқан үлкен 
қала, ортағасырлық ғұламалардың жазып қалдыр-
ғанындай, Баласағұнға тура келеді. Оның халқы 
көп, қала қамалы терең ормен коршалған делінген. 
Ендеше, бұл қаланың Баласағұн екені күмәнсіз. 
Ұзындығы 52 км, биіктігі 8-10 м болған қамалды 
кішігірім қаланың тұрғындары сала алмайтыны 
баршаға мәлім.

Г.Шлиман Троядан алтын тапса, біздің архео-
логтар Баласағұннан теңге дайындайтын сарайды 
ашып, 5000 мыс теңге тапты. Теңге шығаратын 
қалалар көп болмаған. Ел арасында Баласағұнның 
алтын қорын 40 есекке артып, бір жерге апарып 
көмген деген аңыз қалған. Ол байлықты әлі ешкім 
іздеген жоқ. Баласағұн да Троя сияқты тарих сах-
насынан түскен атақты қалалардың бірі.

Кеңес өкіметі кезінде 1980 жылдары Бала-
сағұнның қақ ортасына Ақсу су қоймасы са-
лынған. Соның салдарынан қазір Баласағұнды су 
алып жатыр. Бұлай бола берсе, Сарайшық сияқты 
бұл қала да судың астында қалуы әбден мүмкін. 
Кеңес өкіметі осы су қоймасын қазақ тарихын жою 
үшін салған сияқты. 

Сонымен Баласағұн қаласы табылды және ол 
Алматы мен Тараздың ортасында орналасқан. 
Осындай тарихи жаңалыққа ешкім құлақ асқан 

Суреттер мұражай басшыларының рұқсатымен түсірілді.



7№51 (3376) 
29 маусым 2021
zangazet@mail.ru

«Sokrat-PV» Юридическое агенство» ЖШС, Павлодар қала-
сы, 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 хабарланды-
руды What’s app бойынша қабылдаймыз.

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

www.gazetyіsaіty.kz, e-maіl: vsegazety@maіl.ru
Алматы қ., Абылай хан даң., 60, Мақатаев көш.қиылысы, 208 

кеңсе. 

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

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

«GoldKapital» ЖК Нұр-Сұлтан қаласы Абай көшесі, 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 көшесі 40. Тел.: 8 
(7182) 32-47-67, 32-49-04

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

Қалиасқаров Нұрлан Нұрғисынұлы ЖК, Петропавл қ., К.Сүті-
шов 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 
Департаметінің 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), директоры Кривилова 
Татьяна Ивановна. Шымкент қ., Г.Иляев көшесі, 47 (Шаймер денов к. 
бұрышы) RBK банктің жанында, Тел.: 8 (7252) 53-40-48. WhatsApp : 
+7-705-705-31-31. E-maіl: nazar.reklama@gmaіl.com

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

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

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 көшесі 158 а, ХҚО 
аумағы. Ұялы тел.: 87017268772, 87054422939.

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

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

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

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН ОРЫНДАР:

БАНКРОТТЫҚ

ЖАРНАМА

МҰРАГЕРЛІК

ТАРАТУ
7. «Наурыз–2012» ЖШС ұйымы, БСН 120340015736,өзінің жойылғандығы 

туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 
екі ай  ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Алматы облысы, Жам-
был ауданы, Ақсеңгір ауылы, Жамбыл көшесі, 26 үй.Тел.+7 771 454 27 86.

8. «Uvesta» ЖШС, БСН170840034264 (Алматы қаласы, Нұркент ықшам
ауданы, 5/10 үй),өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талапшағымдар 
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады:Алматы қаласы, Нұркент ықшамауданы, 5/10 үй, 
137пәтер. Тел.: 87473097344.

9. «ТулРай» Кредиттік серіктестігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 
БСН 121240019530 (Қазақстан, Батыс Қазақстан облысы, Бөкейордасы ау-
даны, Саралжың ауылы, Маметова көшесі, 4 үй, 1 пәтер, индексі 090206). 
Қайта тіркеу күні – 2013 жылғы 3 қаңтар. Алғашқы тіркеу күні – 2013 жылғы 
3 қаңтар.

«ТулРай» Кредиттік серіктестігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
2021 жылдың маусым айынан бастап жойылғандығын хабарлайды.

10. «ALUA КЕДЕН СЕРВИС»ЖШС, БСН130640023462, өзінің таратыла-
тыны туралы хабарлайды. Талапшағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Ал-
маты облысы, Қарасай ауданы, Райымбек ауылдық округі, Райымбек ауылы, 
Сұңқар ықшамауданы, 2үй, индекс 040923. Тел.: 87079073705.

ӘРТҮРЛІ

МӘРТЕБЕ

«ӨЗ ТАҢДАУЫМА 
ӨКІНБЕЙМІН»

11. 15.06.2020 ж. қайтыс болған Бесембаев Рыскүльдің артынан мұра 
ашылды. Мұрагерлердің Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Төрткөл 
ауылы, Қонаев көшесі, 2/2 үй мекенжайы бойынша нотариус Н.К. Өмір-
байға келулері қажет. Тел.: 87014561853.

12. 05.05.2018 жылы қайтыс болған азамат Басурманов Ермек Джул-
даскалиевичтің артынан Атырау нотариалдық аймағының нотариусы 
Камзагалиева Роза Тлеккабылованың артынан мұралық іс ашылды.
Осыған байланысты мұрагерлердің мұраны қабылдау үшін төмендегі 
мекенжайға хабарласулары сұралады: Атырау қаласы, М. Баймұ-
ханов көшесі, 41 А үй, тұрғын емес бөлме 1Б, жұмыс тел.504468, 
87012227274.

13. 31.12.2020ж. қайтыс болған Шеріп Жанат Сайлауқызының ар-
тынан мұра ашылды. Мұрагерлерінің Түркістан облысы, Ордабасы 
ауданы, Төрткөл ауылы, Қонаев көшесі, 2/2 үй мекенжайы бойынша 
нотариус Н.К. Өмірбайға келулері қажет. Тел.: 87014561853.

14. 19 ақпан  2021 жылы қайтыс болған Иминова Айшибувидің ар-
тынан мұра ашылды.Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі  келгендер 
болса, нотариус Н.Ж. Кайнарбековаға келулеріңіз керек: Еңбекшіқазақ 
ауданы, Шелек ауылы, Б.Момышұлы көшесі, 81А.Тел. 87277624064.

3. Алматы қаласы МАЭСның 15.06.2021 ж. ұйғарымымен «Тугушев 
И.Я.» ЖКне, ЖСН 851123300662, мекенжайы: Алматы қаласы, Ә.Кекіл-
байұлы көшесі, 129/2 үй, 47кеңсе, қатысты банкрот деп тану туралы 
азаматтық іс қозғалды. 

Құлаққағыс!

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

немесе zanreklama@mail.ru 
электронды поштасына жолдаңыз.

ТЕЛЕФОН: 292 29 27, 8 708 929 9874

ҚОЛАЙЛЫ, ТЕЗ әрі АРЗАН

«ЗАҢ ГАЗЕТІ» ЖӘНЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА» БАСЫЛЫМДАРЫНА 

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

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

87089299874 (Аян) 

ДҮҢГІРШЕКТЕРДЕ САТЫЛЫМДА

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

НұрСұлтан қаласында газеттерді «Алты Алаш» сауда 
нүктелерінен таба аласыз. Тел.: 87015728847.

Жанар Байдилова – кәме
летке толмағандар іс

тері жөніндегі учаскелік инс
пектор, полиция лейтенанты. 
Оның Ақтөбе қаласы Астана 
ауданының №2 полиция бөлімін
де жұмыс істей бастағанына 
небәрі 6 ай ғана уақыт болған. 
Алайда тәлімгері, кәмелетке 
толмағандар істері жөніндегі 
аға инспектор, полиция майоры 
Қуандық Днимов жас маманның 
алғырлығын, тәртібі қиын бала
лардың тілін тез табатындығын 
айтады. 

Ақтөбе қаласы Астана ауданының 
№2 қалалық полиция бөлімінің юве-
нальды полиция тобында 20дан астам 
инспектор жұмыс істейді. Солардың 
бірі – жасөспірімдер инспекторы, по-
лиция лейтенанты Жанар Байдилова. 
Жас маман «полиция қызметкері болу 
– жүрек қалауы» екенін айтады.

– Мен таңдаған мамандықтың бола-
шағы зор. Қазір жалақысы да жоғарыла-
ды. Полиция қызметкерлеріне баспана 
алуға да мүмкіндік бар. Зейнетке де 
ерте шығуға болады. Барлық жақсы 
жақтарын ескере келе, құқық қорғау 
саласына келуге шешім қабылдадым. 
Өз таңдауыма өкінбеймін. Өйткені 
құқыққа қайшы іс әрекеттер жасаған, 
бала тәрбиесімен айналыспаған ата 
аналармен, тәртібі қиын балалармен 
жұмыс жасаған ұнайды. Әр саланың 
өзіне тән қиындығы бар. Алайда жас 
болғандықтан, әрі мамандықты өз қа
лауымен таңдағандықтан барлығын 
үйренуге болады, – дейді ол. 

Әсіресе, жаз айында кәмелетке 
толмағандар істері жөніндегі учаскелік 
инс пекторлардың жұмысы қызады. 
Өйт кені атааналары қараусыз қал-
дырған балалар жиі жоғалып кететін 
көрінеді. 

– Жұмыс барысында бала алдын-
дағы міндеттерін орындамайтын ата 
аналармен түсіндірме жұмыстарын 
жүргізуге тура келеді. Өз баласына 
қатыгездікпен қарап, ішімдікке са-
лынатын ересектер де жиі кездеседі. 
Оларды есепке алып, түзелуіне жағдай 
жасаймыз. Алғаш инспектор қызметіне 
тағайындалған кезде осындай оқиғалар-
дан көңілім қобалжып, «әттегенай» деп 
жиі күрсінетінмін. Мүмкін, жастығым 

болар. Бірақ қызметің болғандықтан, 
мұндай келеңсіз көріністерге де үйреніп 
кетеді екенсің. Соңғы кезде балалар жиі 
жоғалады.Бұған атааналардың жауап-
кершілігі төмен болуы себеп деп ойлай-
мын. Кішкентай балаларды қараусыз 
қалдырады. Бұл жағдайда инспекторлар 
бала өзі қарайтын ауданнан жоғалмаса 
да күндізтүні іздеу жұмыстарын жүр-
гізеді.Уақыт жоғалтуға болмайды. Бала-
ның қауіпсіздігі – басты орында, – дейді 
Жанар Байдилова. 

Әңгімемізге осы жерде Жанардың 
тәлімгері, кәмелетке толмағандар істері 
жөніндегі аға инспектор Қуандық Дни-
мов араласты. Оның сөзінше, қазір 
халық саны жылданжылға өсіп жатыр. 

Сондықтан инспекторларға артылатын 
міндет те көп. Ақтөбе қаласы Астана 
ауданының №2 полиция бөлімінде 
тұрмысы қолайсыз 47 отбасы мен 60 
жасөспірім есепте тұр. Балалардың 
басым бөлігі үйден себепсіз кеткені, 
дәлелсіз сабаққа бармағаны және қыл-
мыс жасағаны үшін есепке алынған. 
Биыл бір ерлізайыптылар атааналық 
құқығынан айырылған. Ал баланы әже-
сі қамқорлыққа алыпты. 

– Бұрын балалар мектепте мұға
лімнен, сосын полиция қызметкерінен 
қорқатын. Қазір жағдай мүлдем басқа-
ша. Кәмелетке толмағандармен жұмыс 
істеу өте қиын. Қазіргі балалар ызақор, 
ашуланшақ келеді. Үйлерінде атаана-
ларының тілін алмайтын балалармен 
сөйлесу тіпті қиын. Қазір техниканың 
дамыған заманы. Балалар телефоннан 
көргенін істейді. Жанар бұл қызметке 
жақында ғана келді. Жас маман болған-
мен, алғыр, балалармен тез тіл табыса 
біледі. Тәлімгер болғандықтан, әр қыз
мет керді сыртынан қадағалаймын, тек-
серемін. Адаммен сөйлесуі, халықтың 
тілін табуы жақсы. Кез келген жас ма-
ман олай жасай алмайды, – дейді.

Жас инспектор қызмет барысында 
есінде ерекше қалған оқиғаларымен де 
бөлісті. 

– Ақтөбеде қиын жағдайға тап 
болған балаларды қолдайтын «Аяла» 
орталығы бар. Жақында осы бейімдеу 
орталығынан кәмелетке толмаған екі 
жасөспірім қыз бала қашып кетті. Бұл 
жағдай бір емес, бірнеше рет қайталан-
ды. Өзім де бала тәрбиелеп отырмын. 
Біреудің баласын жаман деуге болмай-
ды. Алайда тәрбиеленушілер өздеріне 
жасалған жақсы қарымқатынасты 
түсінбеді. Кезекшілік кезінде инспек-
торларды балағаттайтын. Тәрбиешілер-
ге де бағынбады. Олардың жоғалғаны 
жөнінде хабарламалар әлеуметтік желі-
ге жиі шықты. Сөйтіп, тұрғындардың 
арасында «Аяла» орталығы туралы 
теріс пікір қалыптасты. Ол қолдау ор-
талығы емес, қорлау орталығы ретінде 
танылды.Көбісі орталықта «балалар 

жәбір көреді,қысым көреді» деп ой-
лады. Шындығында, жағдай басқаша. 
Тәрбиеленушілер ол жерде атаанала-
рынан көрмеген жылылықты , қамқор-
лықты көрді. Тамақ пен киімкешектен 
де таршылық көрмейді. Сөйтіп, тәртібі 
қиын екі қыз бала орталықтың атын 
шығарды. Оларды әр іздеген сайын 
түрлі мекенжайдан, жалдамалы пәтер-
лерден табатынбыз. Өз отбасымызды 
ұмытып, күнітүні балаларды іздеуге 
тура келді. Олардың қауіпсіздігі үшін 
қатты қорықтық. Ақыры тәртібі қиын 
кәмелетке толмаған қыздардың бірі 
Қызылордадағы мектепинтернатқа 
жіберілді, – дейді инспектор. 

Жұмыстың нәтижесі де жоқ емес. 
Қысқа ғана уақытта өзін жақсы жағынан 
көрсете білген жас инспектор бір отба-
сын ажырасудан сақтап қалғанын ерек-
ше қуанышпен еске алды. 

– Бір отбасы болды. Ер адам жанжал 
кезінде 5 сыныпта оқитын қызының 
көзінше әйелінің қолына пышақ сұғып 
алды. Шақырту бойынша барып, ер 
адамды есепке алдым. Кейін ол адам-
мен түсіндіру жұмыстарын жүргіздім. 
Көшеде мас күйінде отырған жерінен 
бөлімге әкелдім. Ер адам қамауға алы-
нып, сот процесі болды. Әкімшілік ай-
ыппұл салынды. Сөйтіп, осы жұмыстың 
ақыры үлкен нәтиже берді.Түзу жолға 
түсіп, маған алғысын айтып кетті. Ол 
кісі маскүнемдікке салынбаған. Тек 
отбасындағы қиындықтың салдарынан 
ішімдік ішкен. Тіпті ерлізайыптылар 
ажырасуға дейін барған. Кейін ол өз 
қателігін түсінді. Бір отбасының бүтін-
дігін сақтап қалғаныма қатты қуандым, 
– дейді Жанар. 

Полиция қызметкерінің қиын да 
қызықты қызметін абыроймен атқара 
білуі үлкен жауапкершілікті талап етеді. 
Ал бұл талаптан шығу екінің бірінің 
қолынан келе бермесі анық. Біз де жас 
маманға аса жауапкершілігі мол еңбек 
жолында табыс тілеп, қоштастық. 

Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА 
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ 

15. АҚПАРАТТЫҚ  ХАБАРЛАМА
«Тасқала ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемле-

кеттік мекемесі 2021 жылғы 16 шілде күні НұрСұлтан қаласы 
уақытымен сағат 10:00деwww.gosreestr.kz Мемлекеттік мүлікті 
тізілімінің вебпорталында аудандық коммуналдық мүлікті ке
йіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға беру бойынша 
тендер өткізілетіндігі туралы хабарлайды.

1. Тендерге келесі объект ұсынылады:
«Қалатас» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық 

капиталындағы 100% мемлекеттік қатысу үлесі (бұдан әрі – 
Объект). Объектінің орналасқан жері: Батыс Қазақстан облысы, 
Тасқала ауданы, Тасқала ауылы Абай көшесі 23. 

Объектінің алғашқы бағасы 13 030 385 (он үш миллион отыз 
мың үш жүз сексен бес) теңге, бастапқы бағасы 6 515 193 (алты 
миллион бес жүз он бес мың бір жүз тоқсан тоқсан үш) теңге, 
кепілдік жарна сомасы 1 954 558 (бір миллион тоғыз жүз елу төрт 
мың бес жүз елу сегіз) теңге.

2. Тендер шарттары
1) Сенімді басқару мерзімі – 8 жыл;
2)Сенімгерлік басқару мерзімі ішінде серіктестіктің 

қаржышаруашылық қызметінің шығынсыздығын қамтамасыз ету;
3) Негізсіз дебиторлық және кредиторлық берешектердің 

пайда болуына жол бермеу;
4) Берілген мүлікті сақтау үшін тиісті шаралар қолдану;
5) Серіктестіктің штаттық санын сақтауды қамтамасыз ету;
6) 2020 жылғы 12 тамыздағы өзгертулер және толықты-

рулармен №2 Несие шартына сәйкес несиені қайтаруды 
қамтамсыз ету. Несиенің жалпы сомасы  39 709 000 (отыз 
тоғыз миллион жеті жүз тоғыз мың) теңге, соның ішінде 
жылдар бойынша:

 6 618 167 (алты миллион алты жүз он сегіз мың бір жүз алпыс 
жеті) теңге 10 қазан 2022 жылға дейін;

 6 618 167 (алты миллион алты жүз он сегіз мың бір жүз алпыс 
жеті) теңге 10 маусым 2023 жылға дейін;

 6 618 167 (алты миллион алты жүз он сегіз мың бір жүз алпыс 
жеті) теңге 10 маусым 2024 жылға дейін;

 6 618 167 (алты миллион алты жүз он сегіз мың бір жүз алпыс 
жеті) теңге 10 маусым 2025 жылға дейін;

 6 618 167 (алты миллион алты жүз он сегіз мың бір жүз алпыс 
жеті) теңге 10 маусым 2026 жылға дейін;

 6 618 165 (алты миллион алты жүз он сегіз мың бір жүз алпыс 
бес) теңге 10 маусым 2027 жылға дейін.

2020 жылғы 12 тамыздағы №2 өзгертулер және толықты-
рулармен несие шартына сәйкес жылына бір рет 10 маусымға 
дейін, жалпы сомасы 238 254 (екі жүз отыз сегіз мың екі жүз 
елу төрт) теңге есептелген сыйақының төлеуін қамтамасыз ету, 
соңғы төлеу мерзімі 2027 жылдың 10 маусым күні, соның ішінде 
жылдар бойынша:

39 709 (отыз тоғыз мың жеті жүз тоғыз) теңге 2022 жылдың 
10 маусымға дейін;

39 709 (отыз тоғыз мың жеті жүз тоғыз) теңге 2023 жылдың 
10 маусымға дейін;

39 709 (отыз тоғыз мың жеті жүз тоғыз) теңге 2024 жылдың 
10 маусымға дейін;

39 709 (отыз тоғыз мың жеті жүз тоғыз) теңге 2025 жылдың 
10 маусымға дейін;

39 709 (отыз тоғыз мың жеті жүз тоғыз) теңге 2026 жылдың 
10 маусымға дейін;

39 709 (отыз тоғыз мың жеті жүз тоғыз) теңге 2027 жылдың 
10 маусымға дейін.

Қазақстан Республикасының тұрғын үйкоммуналдық шаруа
шылығын жаңғыртудың 2011–2020 жылдарға арналған бағдарла-
масы (Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы) 
аясында алынған қаржыны 2015 жылғы 30 маусымдағы талап ету 
құқықтарын беру туралы № 2 келісімге (цессия) сәйкес қайтаруды 
қамтамасыз ету.

 2015 жылғы 30 маусымдағы талап ету құқықтарын беру  тура-

лы № 2 келісіміне сәйкес барлық талаптарды орындау (құқықтар 
мен міндеттемелер).

7) Сенімгерлік басқарушының бастамасы бойынша шарт 
біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда барлық 
мүліктің, жабдықтың толық және жұмыс жағдайында қайта-
рылуын және сақталуын қамтамасыз ету;

8) Объектіні сенімгерлік басқаруға беру кезінде туындайтын 
ҚР заңнамасында көзделген белгіленген мерзімдерде салық мін-
деттемелерін орындау; 

9) Сенімгерлік басқаруға қатысу үлесін берумен, оны сенімгер-
лік басқару кезеңінде әрі қарай пайдаланумен байланысты, барлық 
шығындарды өз есебінен жүргізу;

10) Табиғат қорғау ісшараларын орындалуын қамтамасыз ету 
және еңбекті қорғау нормалары мен ережелерін сақтау;

11) Объектіні және оның кез келген бөлігін иеліктен шығармау, 
сонымен қатар Объектіні немесе оның бөлігін кепілге қоятындай 
мәміле жасамау;

12) Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің мемлекетке 
тиесіліжарғылық капиталға қатысу үлесін сенімгерлік басқаруға 
беру кезінде сенімгерлік басқарушыға мынадай:

 жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғысын өзгерту 
туралы;

 жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капитал 
мөлшерін өзгерту (ұлғайту немесе азайту) туралы;

 жауапкершілігі шектеулі серіктестікті тарату, қайта ұйымдас
тыру туралы, сондайақ атауын өзгерту туралы мәселелерді шешу-
ге байланысты мемлекеттің құқықтары берілмейді.

13) Сенімгерлік басқарушы сенімгерлік басқарудан бас 
тартқан жағдайда, енгізілген кепілдік жарнаның сомасы қайта-
рылуға жатпайды.

Тендерге қатысушыға қйылатын талаптар:
Тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығы және құрылыс 

саласы бойынша арнаулы ортадан кем емес білімі және жұмыс 
тәжірибесінің болуы.

3. Тендерге қатысу үшін қатысушы мыналарды: 
 жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер үшін: жеке сәйкестен-

діру нөмірін ( ЖСН), тегін, атын және әкесінің атын (болған 
жағдайда);

 заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірін ( БСН), 
толық атауын, бірінші басшының тегін, атын және әкесінің атын 
(болған жағдайда);

 кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі 
есеп айырысу шотының деректемелерін;

 байланыс деректерін (пошталық мекенжайын, телефонын, 
еmail) көрсете отырып, тізілімнің вебпорталында алдын ала 
тіркелуі қажет.

4. Тендерге қатысушы ретінде тіркелу үшін тізілімнің 
вебпорталында қатысушының ЭЦҚ қол қойылған өтінімді тіркеу 
қажет. Өтінімге:

 тендерге қатысушы қол қойған, тізілімнің арнайы бөлінген 
веббетінде электрондық конвертке жүктелген баға ұсынысы);

 қатысушының хабарламада көрсетілген талаптарға сәй-
кестігін растайтын құжаттардың электрондық «PDF» форматында 
сканерленген көшірмелері қоса беріледі.

Тендерге қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған 
күннен бастап жүргізіледі және тендер басталғанға дейін екі сағат 
бұрын аяқталады.

Кепілдік жарна бірыңғай оператордың шотына төленеді:
Төлем алушы: АҚ «Ақпараттық есептеу орталығы»; БСН: 

050540004455; Есеп шот (IBAN/ИИК)  АҚ «Қазақстан Халық 
Банкі»: KZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX; КНП: 171; 
Кбе: 16.

Тендерөткізу туралы қосымша мәліметтерді 8 (71139) 21221, 
21436 телефондарды және www.gosreestr.kz сайты арқылы алуға 
болады.

Тендер ұйымдастырушының мекенжайы: БҚО, Тасқала ауда-
ны, Тасқала ауылы, Абай ксі, 23.

2. 2021 жылы 24 маусым күні шыққан Қазақстан Республикасы Қаржы 
нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының № 74 қаулысымен 
«Capital Bank Kazakhstan» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) банктік 
және өзге де операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығындағы 
қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиядан айырылды. 

Агенттік төрағасының бұйрығымен Банктің барлық органдарының өкілет-
тігі берілген уақытша әкімшілдік тағайындалды.

Барлық сұрақтар бойынша мына мекенжайда Банктің уақытша әкімшілігіне 
хабарласуға болады: Алматы қ., Назарбаев длы, 187Б, тел. 8(727)3 316 677. 

4. «Heerim Architects & Pianners» (Хирим Аркитекс энд Плэннерс) 
акционерлік қоғамының Қазақстан Республикасындағы филиалы, БСН 
150841017573, қызметінің тоқтауына байланысты есептік тіркеуден алына-
тыны туралы хабарлайды. Талапшағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 2 ай мерзімде мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, 
НұрСұлтан қаласы, Алматы ауданы, Ахмет Байтұрсынұлы көшесі, 37үй, 
н.п. 1. Тел.: 87758245402.

5. «КNG Finance» ЖШС кредиторлар назарына «КNG Finance» ЖШС Та-
рату комиссиясы, орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050000 
индексі, Алматы қ., Алмалы ауданы, Төле би көш. 73А, ерікті түрде тарату 
туралы хабарлайды. 

Қазақстан Республикасының қолданысындағы заңнамасымен және «КNG 
Finance» ЖШСның жарғысында бекітілген тәртіппен және мерзіммен тара-
ту жүзеге асырылады.

Кредиторлардың талапөтініштері «КNG Finance» ЖШСке,тарату 
комиссия сымен жазбаша түрде осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 
мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 050000 индексі, Алматы 
қ., Алмалы ауданы, Төле би көш. 73А, екі күнтізбелік ай ішінде қабылданады.

6. Серіктестікке 2020 жылға арналған қаржылық есептіліктің аудитін 
жүргізу талап етіледі. Баға ұсыныстарын электрондық мекенжайға жіберу 
office@albastroydor.kz
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МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: Газетіміздің электронды нұсқасын ZANMEDIA.KZ сайтынан 
оқи аласыздар.

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

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

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

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

Нұр-Сұлтан  Айша Құрманғали
 8 707 851 91 13.
Алматы  Нұрбол Әлдібаев
облысы 8 701 357 66 84.
Ақтөбе  Жансая Есмағанбетова
облысы 8 705 398 62 83.
Жамбыл Арсен Саттаров
облысы 8 705 808 14 31.
Маңғыстау  Жазира Әбіл
облысы 8 702 514 54 44.
Қызылорда  Гүлбану Мақажан
облысы 8 701 697 39 86.
Түркістан  Сабырбек Олжабай
облысы  8 701 385 72 75.
 Шадияр Мекенбайұлы
 87757335665
Шығыс  Талғатжан
Қазақстан Мұхамадиев
облысы 8 747 746 49 82.

Бас редактор Айнұр СЕМБАЕВА
Бас редактордың орынбасары Шолпан ҚАРАЕВА

Нөмiрдiң кезекшi редакторы Ерлік КЕБЕКБАЙ

АЙНА

Қазақ тілінің бүгінгі жағдайы әрбір жа-
нашыр азаматты толғандырары сөзсіз. 

Сондықтан да мемлекеттік тілді өз мәртебесі-
не сай қоғам өмірінің барлық салаларына 
енгізу, қолданыс аясын кеңейту – бүгінгі күн-
нің өзекті де келелі мәселелерінің бірі болып 
отыр. 

Мемлекеттік тілдің заң саласында қолданылу аясы 
орыс тіліне қарағанда әлдеқайда кемшін. Тұрғындардың 
басым бөлігі сотқа өтініш, арызын мемлекеттік тілде емес, 
бұрынғы қалыптасқан қалыппен ресми тілде жазады. Заң 
бойынша сот азаматтардың талап арыздары қандай тілде 
келіп түссе, істі сол тілде қарайды. Оны сот өз еркімен өз-
герте алмайды, тек кейбір жағдайларда ғана талап қоюшы 
немесе жауапкердің қалауы бойынша іс өндірісінің тілі сот 
ұйғарымымен өзгертілуі мүмкін. 

Мемлекеттік органдардың талап арыздары да сотқа 
ресми тілде беріледі. Бұл жағдай бірінші басшылардың 
жауапкершілігін көтеруді қажет етеді. Мемлекеттік тіл 
– мемлекеттік қызметтің басты ұстанымының бірі. Сол 
себепті мемлекеттік тілді белгілі бір көлемде білу керек 
деген талапты күшейту керек. Мемлекеттік тіл мәртебесін 
биіктету – баршамыздың борышымыз.

А.АХМЕДИЯР, 
Хромтау аудандық сотының бас маманы 

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

ЕЛ АЛҒЫСЫ

ҚЫРАҒЫ ҚЫЗМЕТ 
ҚЫРАНДАРЫ

Қызылорда қаласының тең жартысы қалалық полиция басқар-
масының «Ақсай» полиция бөліміне қарайды. Белкөл, Қызыл-

жарма, Абай, Қарауылтөбе, Бәйтерек, Шанхай, әл-Фараби мөлтек 
аудандарында барлығы 142 496 тұрғын бар. Халықтың көптігіне қа-
рамастан, олардың қауіпсіздігін 60-тан астам полиция қызметкері 
бақылауға алған. 

КИЕ

БАСШЫНЫҢ 
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ 

БІЛУІ МАҢЫЗДЫ

МІНДЕТ СУДЬЯ  ТӘУЕЛСІЗДІГІ 
ЗАҢМЕН ҚОРҒАЛАДЫ

шілік көзі осы төрт түлік. Бұған дейін де 
екі рет малымызды ұрлаттық. Ол кезде 
де полицияға арызданған едік. Табыл-
мады. Бұл жолы жоқ іздеуге келген-
дердің арасынан бір жігіт өзін «Ақсай» 
полиция бөлімінің басшысымын деп 
таныстырды. Шынымды айтсам, қатты 
таңғалдым. Себебі, полиция бөлімінің 
басшысы мүлде келмейтін. Барлық 
күшін жұмылдырды. Байқағаным бас-
шының ұйымдастыру қабілеті жоғары 
екен. Бір тынбады. Қарамаған жерлері 
қалмады. «Іздеген жетер мұратқа» 
демекші, көп ұзамай сүйінші хабар 
келді. Полиция қызметкерлеріне ерек-
ше алғысымды білдіремін», – дейді 
А.Кеңес баева.

Ал Оразмұрат Үсенұлы деген тұр
ғын «Жоқ іздеп, таппай полиция ша
қыр дық. Түсінік алып, суретке түсіріп 

жұмыстарын істеді. Шынымды айтсам, 
полиция сол кеткеннен қайырылмай ке-
теді, еш хабар болмайды деп ойладық. 
Үйге келген іздеу тобының арасында 
бір жас жігіт жүрді. Иман жүзді азамат, 
жанашырлық танытып, «әліақ табылар, 
Алла сәтін салсын» деп, іздеуге кірісіп 
кетті. Соңдарынан бір елі қалмадым. 
Барлық жерде іздеу жұмыстарын кү-
шейтіп, қас қарайғанша қырағы қызмет 
етті. Кешкілік сүйінші хабар жеткенде 
қатты қуандық. Әлгі жас жігіт «Ақсай» 
полиция бөлімінің басшысы екенін біл-
дік. Басшысымын деп тек бұйрық беріп 
отырмай, халықпен бірге жүргеніне 
ерекше риза болдық» дейді. 

Нұрбол Бисенбекұлы бұған дейін де 
жауапты қызметтерді тізгіндеп, өзінің 
еңбекқорлығымен, жаңашылдығымен 
көзге түсіп, елдің алғысына бөленген 

жан. Ол Қызылорда облысының құқық 
қорғау саласында жиырма жылға жуық 
жемісті еңбек етіп келеді. Еңбек жолын 
учаскелік полиция инспекторы болып 
бастаған. Әр жылдары Қызылорда 
қа ласының ішкі істер басқармасы бас
тығының жедел жұмыстар жөніндегі 
орынбасары, бірінші орынбасары, Арал 
аудандық полиция бөлімінің басшы-
сы қызметтерін абыройлы атқарған. 
Аралдықтар Нұрболдың басшы бола 
тұра, қолына қару алып қарша бораған 
оққа тайсалмай кіріп, қылмыскерлерді 
ауыздықтағанын, Арал ауданының кри-
миногендік ахуалын төмендетуге бар 
күшжігерін салғанын ерекше ілтипат-
пен айтады. Аудандағы заңсыз есірткі 
бизнесіне түбегейлі тосқауыл қойғаны 
да ел есінде.

Нұрбол Әбдіразақтың қаладағы 
жаңа қызметтегі алғашқы қадамы қар
қынды. Дегенмен, «өзөзіңе бекем бол, 
көршіңді ұры тұтпа» деген. Полиция 
бөлімінің басшысы оқиға орындарында 
тұрғындарды сақтық жасап, қауіпсіздік, 
тәртіп шараларын ұмытпауға шақырып 
жүр. Қоғамның тыныштығына қорған 
полицей, отбасында бес баланың ар-
дақты әкесі. Қарбалас полиция қызме ті 
мен отбасылық өмірді қатар алып жүр-
ген абзал азаматтың қызметіне толайым 
табыс тілейміз.

СУРЕТТЕРДЕ: «Ақсай» поли-
ция бөлімі нің басшысы Нұрбол 
Әбдіразақ және же дел тергеу то-
бының кезекші тергеушісі Абы-
лай Әлімбаев оқиға орнында. 

Гүлбану МАҚАЖАН,
«Заң газеті»

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

Тәртіп пен қауіпсіздік жолында 5 
тергеуші, 8 жедел уәкіл, 1 қылмысты 
іздеу бөлімінің басшысы, 25 учаскелік 
инспектор, 4 көмекші, 10 мектеп инс
пекторы қызмет етеді. Халық саны на 
шаққанда штат саны жеткіліксіз. Әйтсе 
де полиция қызметкерлері қалыпты жұ-
мыс реті болса да, үш ауысымда қызмет 

істейді. Қылмысты болдырмау, оның 
алдын алу мақсатында оқиға орнында 
болып істің ашылуына жедел тергеу 
тобы, жедел уәкіл, жедел криминалист 
қатысады. Жауапты саланың жүгін 
көтеруге «Ақсай» полиция бөлімінің 
басшысы қызметіне жуырда Әбдіразақ 
Нұрбол кірісті. 

Оның «Ақсай» полиция бөліміне 
басшы болғанына көп өте қойған жоқ. 
Әйтсе де, оқиға орнына жедел жетіп, 
істің ізін суытпай бақылауға алатын 
Нұрболдың ұйымдастырушылық қа-
білетіне ел ыстық ықыласын білдіруде.

Ұрылардан аузы күйген тұрғындар-
дың бірі – Айгүл Кеңесбаева. Жақында 
малын жоғалтып, полицияға хабар-
лаған. Оқиға орнына келген Нұрбол 
Әбдіразақ, «Алла қаласа, кешке дейін 
малыңыз табылады» деп жедел іске 
кіріскен. Барлық жерге іздеу салып, 
жақын маңдағы бейнебақылау камера-
ларын қараған. Қырағы қызмет нәтиже-
сінде бір үйір мал кешкісін табылыпты. 

«Жолдасымның мүгедектігі бар. Тір-

Бұл шараға Төлеби аудандық 
пробация қызметінің қызметкер-
лері, аудандық аурухана психологі, 
Ленгір қалалық психологы және 
жастар орталығының қызметкер-
лері қатысты.

Аталған шараның мақсаты, 
пробация қызметінде есепте тұрған 
жастарды қоғамға бейімдеу, олар-
дың жұмыспен қам тылуына, әлеу-
меттік және құқықтық, психологи-
ялық көмек көрсетуге, сондайақ, 
мемлекеттік бағдарламаларды 
түсіндіру, кәсіпкерлік дағдыларын 
үйрету. 

Концерттік шарада бірі әуе-
летіп әуезді ән салса, енді бірі 
құ лақтың құрышын қандырып 
дәстүрлі әндерді орындады. Осы

лайша, концерттік бағдарлама 
көтеріңкі көңілкүй сыйлап, жаза 
басып жаңылғандарды рухани 
тұрғыда оңалтты. 

Шара соңында Төлеби аудан-
дық ішкі саясат бөлімінің тапсыры-
сымен арнайы түсірілген «Өкініш» 
қысқа метражды фильмі көрсетіл-
ді. Көрермендер бұл фильмді көріп 
еріксіз көздеріне жас алды. Заңға 
қайшы келгендер жазадан құтыл-
майтынын түсінгендей болды.

«Пробация қызметі есебінде 
тұрған азаматтар мен жастарды 
осындай профилактикалық іс 
шараларға алып барамыз. Біздің 
басты міндетіміз жаңылған жан-
дарды қоғамға бейімдеу, олардың 
қайта қылмысқа бармауын қадаға-

ПРОБАЦИЯ

ЖІГЕРЛІ АДАМ ҚИЫНДЫҚТЫ ЖЕҢЕДІ

Судьяның тәуелсіздігі Конституция мен және 
заңмен қорғалады. Судьялар сот төрелігін 
жүзеге асыру кезінде заңға ғана бағынады. 
Ешкімнің сот төрелігін жүзеге асыру ісіне ара-
ласуға және судьяға қандай да болмасын ықпал 
етуге құқығы жоқ. Мұндай әрекеттер заңмен 
қудаланады.

Судья қаралған немесе қаралып жатқан сот 
істерінің мәні жөнінде қандай да бір түсінік 
беруге міндетті емес. Кеңесу бөлмесінің құпи-
ясы барлық жағдайларда қамтамасыз етілуге 
тиіс. Судьяның тәуелсіздігі, жоғарыда аталған-
дай, оған ешкімнің тиіспеуімен нақтыланады. 
Судьяларға Қазақстан Президенті белгілеген 
тәртіппен куәлік беріледі. Егер судьяға қылмыс 
үстінде ұсталған немесе ауыр қылмыс жасаған 
жағдайларды қоспағанда, тұтқынға алуға, 
күштеп әкелуге, оған сот тәртібімен белгілен-
ген әкімшілік жазалау шараларын қолдануға, 
Жоғары Сот Кеңесінің қорытындысына не-

гізделген ҚР Президентінің келісімінсіз, Кон-
ституцияның 55бабының 3тармақшасында 
белгіленген жағдайда, (оған ешкімнің тиіспеуі 
жөніндегі құқығынан айыру), ҚР Парламент 
Сенатының келісімінсіз қылмыстық істі ҚР Бас 
прокуроры ғана қозғай алады. 

Судьялар, олардың отбасы мүшелері мен 
мүлкі мемлекеттің қарауында болады, оның 
тиісті органдары судьялар мен олардың отбасы 
мүшелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, 
оларға тиесілі мүлікті сақтауға, егер, судьядан 
немесе оның отбасы мүшелерінен тиісті өтініш 
түскен жағдайда, дер кезінде және барлық ша-
раларды қолдануға міндетті. Олардың өздеріне 
және мүлкіне кәсіптік қызметіне байланысты 
келтірілген зиян рес публикалық бюджеттің 
қаражаты есебінен өтеледі.

Альмира АБИЛОВА,
Көкшетау қалалық сотының 

жетекші маманы 

Жуырда Төлеби аудандық жастар ресурстық орталығы-
ның ұйымдастыруымен пробация қызметінің есебінде 

тұрған азаматтарға «Мақсатыңа жету үшін талпын!» атты шағын 
концерттік кеш өтті. 

ҚР соттары мен судьяларының 
мәртебесі бірдей және бір-бірі-

нен тек өкілеттіктерімен ерекшеленеді. 
ҚР Конституциясында және осы Консти-
туциялық заңда белгіленген тәртіппен 
судьяға сот төрелігін жүзеге асыру 
жөнінде өкілеттіктер беріледі, ол өз 
міндеттерін тұрақты негізде орындайды 
және ол сот билігін жүргізуші тұлға.

Судьялардың құқықтық жағдайы ҚР Конс
титуциясымен және өзге де заңдармен бел-
гіленеді.

Судьяға заңда көзделмеген соттан тыс 
функциялар мен міндеттерді жүктеу ге болмай-
ды. Судьяны қылмысқа қарсы күрес, заңдылық 
пен құқық тәртібін сақтау мәселелері жөнінде-
гі мемлекеттік және қоғамдық құрылымдардың 
құрамына енгізуге болмайды.

Судьялар қызметке ҚР Конституциясына 
сәйкес сайланады немесе тағайындалады және 
тұрақты негізде өкілеттіктерге ие болады. 

төрт қасиет болса қылмыс азаяр 
еді, – деді Түркістан облысы бой-
ынша ҚАЖ департаментіне қара-
сты Төлеби аудандық пробация 
қызметі бөлімінің бастығы Асқар 
Қамбарбаев.

– Бүгінгі концерттік шарадан 
көп нәрсені көңіліме түйдім. Әсіре-
се, «Өкініш» қысқа метражды 
фильмі маған қатты әсер етті. Өт-
кен іске өкінумен өткенше, жарқын 
болашақты таңдап, алдыма қойған 
мақсатыма жетуге бел байладым. 
Арманымның орындалатынына 
кәміл сеніп, оған табандылықпен 
ұмтылсам мақсатым орындалады 
деп ойлаймын. Алайда, мақсатқа 
жету – оны жай орындау ғана емес, 
өзөзіңді жетілдіру. Сол арқылы 
сенің ойөрісің, күшжігерің да-
миды, – деді пробация есебінде 
тұрған Ақан.

Раушан НАРБЕК

лау болып табылады. Берілген 
міндетті атқара білу, жауапкер-
шілікті болу және адамдармен 
жақсы қарымқатынас құра алу өте 
ма ңызды. Әлемге әйгілі «General 
elec tric» компаниясын 20 жыл 
басқарып, үлкен жетістіктерге 
жеткізген Джек Уэлчтен «мақ-
сатқа жету үшін адамның бо йында 
қандай қасиет болу керек?» деп 
сұраған екен. Сонда ол: мақсатқа 
жетемін деген адамның бойын-
да 4 қасиет болуы керек деген. 
«Біріншісі, жігерлілік, қайрат-
тылық. Екіншісі, осы жігерлілікті 
өзгелерге өткізе алатын, айнала-
сындағыларды ынталандыра ала-
тын, күшқуат, мотивация болуы. 
Үшіншіден, бірі салада, бір нәр-
седе үстемдігі болуы. Төртіншісі, 
жүктелген міндетті атқара алатын, 
бір істе келеңсіздік емес оның 
шешімін таба білуі қажет» деген 
екен. Әрбір жастың бойында осы 


