
Бүгінгінің бас тақырыбы

(Соңы 2-бетте)

СОТ АКТІЛЕРІ ОРТА ЖОЛДА ҚАЛМАС ҮШІН НЕ ІСТЕУ КЕРЕК?
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Сот акті
ле рінің 

орын далуын 
қам та масыз ету 

ба  ғы тында біршама 
жұ мыстар атқарылу

да. Алайда, 2010–2020 
жылдарға арналған 

Құқықтық саясат тұжы
рымдамасында көр
сетілген бұл тапсыр

маны толықтай 
ең серу үшін не 

істеу керек?

Ирак ЕЛЕКЕЕВ, Республикалық Жеке сот орындаушылар палатасының төрағасы:
– Мемлекеттік органдар жеке сот орындаушылардың жұмысына араласпауы керек. Жа-

залау, жұмыстан шығару, лицензиясын тоқтату және басқа жұмысқа қатысты шаралардың 
бәрін Жеке сот орындаушылар палатасы өздері қабылдауы тиіс. Ал, бізде бәрін Әділет 
министрлігі шешеді.

Екіншіден, өтелмеген алименттерді жеке сот орындаушыларына артып қойды. Ал, 
алимент өндіруге қатысты мәселе шаш етектен. Мына жақта қорғансыз, қамқорлықсыз 
қалған ана мен бала жылап, аш-жалаңаш отырады. Ана жақта мекенжайын, табатын 
табысын, атындағы үйін, көлігіне дейін жасырып әке қашып жүреді. Анасына барсаң 
«алимент төлемейді, әкесі көмектеспейді» десе, мына жақтан әкесі «баламмен кездестір-
мейді, не үшін алимент төлеймін» дейді. Еріксіз сот орындаушылары араағайындыққа 
жүгінеді. Сондықтан, жалғызбасты аналарға арналған алимент қорын құру жайлы ұсыныс 
та айттық. 

Мырзабек БЕКБЕРДІ, заңгер:
– Қазір сот орындаушыларына қатысты мәселе өте көп. Бүгінгі таңда елімізде жұ-

мыс істейтін бар-жоғы 1700 жеке сот орындаушы екі топқа бөлініп, сот үкімдерінің 
орындалу барысына кедергі келтіруде. Әрине, бұдан бірінші кезекте қарапайым 
халық зардап шегіп отыр.

Айта кетер жайт, осыған дейін сот орындаушылары борышкерлерден тәркілен-
ген зат, мүлкінің 90 пайызын арзанға сатып жіберген. Негізінен өз адамдарына 
сатқаны белгілі. Біреуі сатады, екіншісі өз адамын қойып, сатып алады. Тәр-

кіленген заттар мен мүліктің жартысына жуығы екі есе арзанға сатылғаны белгілі 
болып отыр. Сондықтан, сот орындаушыларының жұмысына ашықтық керек. Сот 

шешімдерінің дер кезінде орындалуын қамтамасыз еткіміз келсе, алдымен осындай 
мәселелерді шешіп алу керек. Өйткені, осыдан соң сот орындаушыларына деген ха-

лықтың сенімі жоғалады. 

(Соңы 3-бетте)
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ҚҰҚЫҚТЫҚ САЯ
САТ ТҰЖЫРЫМДА
МАСЫНДА КҮШТІК 

ҚҰРЫЛЫМДАР ЖҰМЫ
СЫН ЖАНДАНДЫРУ

ДЫҢ БАҒЫТБАҒДАРЫ 
КӨРСЕТІЛГЕН. «ҚОҒАМ 

СОТ БИЛІГІ ҚЫЗМЕТІНІҢ 
ТОЛЫҚ, ОБЪЕКТИВТІ 
ЖӘНЕ БЕЙТАРАП ЖА

РИЯ ЕТІЛУІНЕ МҮДДЕЛІ. 
ОСЫ МАҚСАТТА ХА

ЛЫҚТЫҢ СОТ ҚЫЗ МЕТІ 
ТУРАЛЫ АҚПАРАТҚА 

БАРЫНША ҚОЛ
ЖЕТІМДІЛІГІН ҰСЫНУ 

АРҚЫЛЫ СОТ ЖҮЙ
ЕСІНІҢ АШЫҚТЫҒЫ 

МЕН АЙҚЫНДЫЛЫҒЫ 
ДЕҢГЕЙІН АРТТЫРУ 

ҚАЖЕТ» ДЕП СОТ ҚЫЗ
МЕТІНІҢ АЛДАҒЫ МЕ
ЖЕСІН АЙҚЫНДАҒАН 

ҚҰЖАТТЫҢ ҚОРЫТЫН
ДЫСЫН ШЫҒАРАР КҮН 

ЖАҚЫН. 
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Телжан ЖУСУПОВ, 
Қызылорда облысы Қызылорда қалалық сотының судьясы:

«МІНДЕТ – АЙҚЫН, МЕЖЕ – БИІК»

КЕЗ КЕЛГЕН СОТ ШЕШІМІНІҢ ДЕР КЕЗІНДЕ 
ОРЫНДАЛУЫ ҮЛКЕН МАҢЫЗҒА ИЕ. СОНДЫҚТАН, 
ОНЫҢ МҮЛТІКСІЗ ОРЫНДАЛУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 
МАҚСАТЫНДА 2010–2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН 
ҚҰҚЫҚТЫҚ САЯСАТ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫНДА ЖЕКЕ 
СОТ ОРЫНДАУШЫЛАРЫ ИНСТИТУТЫН ЕНГІЗУ 
МӘСЕЛЕСІ ҚАРАЛДЫ. 

Нақтырақ айтқанда, Тұжы-
рымдаманың 3.2 бөлімінде «Сот 
ісін жүргізудің аяқталу сатысы 
сот акт ілерін орындау болып 
табылады, сондықтан, олардың 
мүлтіксіз орындалуын қамтама-
сыз ететін шаралар қабылдануы 
қажет. 

Осыған байланысты мемле-
кетт ік  сот  орындаушылармен 
қатар жеке сот орындаушылар 

институтын енгізу – сот ісін жүр-
гізудің тиімділігін арттырудың 
м а ң ы з д ы  ш а р а с ы »  д е л і н г е н . 
Кейіннен тұжырымдамада мін-
деттелген бұл ша ра Елбасының 
«100 нақты қадам» Ұлт жоспа-
рының 27-қадамынан көрініс 
тауып,  онда мемлекетт ік  сот 
орындаушыларымен қатар жеке 
сот орындаушылары институ-
тын одан әрі дамытуға айрықша 

көңіл бөлінген. Яғни, бұл мәселе 
әрдайым мемлекет назарын-
да. Осылайша сот орындаушы-
ларының жұмысын жетілдіру-
дің, сот шешімдерін дер кезінде 
орындату үшін түрлі іс-шаралар 
қабылдаудың арқасында бүгін-
де уақытылы орындалатын сот 
шешімдерінің саны артып келеді.

Шындап келгенде, мемлекеттік 
билік органдары, жергілікті өзін-
өзі басқару органдары, қоғамдық 
ұйымдар, лауазымды тұлғалар 
сот актілерін мүлтіксіз орындауы 
тиіс. Сот актілерін орындамау, 
сонымен бірге сотқа құрмет көр-
сетпеу заңмен көзделген жауап-
кершілікке әкеп соғады. 

МЫСЫРЛЫҚ 
ЖУРНАЛИСТЕР ҚОНАҚТА

3-бет

ЗАМАНЫНА ҚАРАЙ 
МАМАНЫ БОЛУЫ ТИІС

ҚАНДЫ СЕРУЕН
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Биылғы жылдың 20-маусымында Қазақстан Рес-
публикасының Президенті Н.Назарбаев «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
зият керлік меншік cаласындағы заңнаманы жетілдіру 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» заңына қол қойды. Соған сай, зият-
керлік, шығармашылық еңбектің нәтижелерін үшінші 
жақтың пайдалануы тек меншік иесінің келісімімен 
ғана емес, заңда көрсетілген өзге жағдайларда да іске 
асырылады.  Бұл үшін тиісті құжаттарға өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілді. Оларда жемқорлық әре-
кеттерге жол беретін баптарды жою сияқты өзге де 
бірқатар өзгерістер қарастырылған. Аталған заңның 
басты жаңалықтары зияткерлік меншік объектілерін 
тіркеу тәртібін жеңілдету, объектілерді тіркеу мерзімін 
қысқарту, тауар таңбасын заңсыз пайдалану үшін 

өтемақы мекемесін енгізу, өтініш сатысында тіркеуге 
ұсынылған сауда белгілерін жариялау.  

Тауар таңбасын заңсыз пайдалану үшін өтемақы 
институты «Тауар таңбалары, қызмет көрсету таң-
балары және тауар шығарылған жерлердің атаулары 
туралы» заңының 44-бабына түзетулер енгізді. Қазіргі 
уақытта құқық иеленушісі құқық бұзушылық фактісін 
дәлелдей отырып, құқық бұзушының сипатынан, бір-
текті (түпнұсқа) тауарлардың нарықтық құнын негізге 
ала отырып, сот анықтаған мөлшерде өтемақы талап 
етуге құқылы.

«Авторлық құқық және сабақтас құқықтар тура-
лы» заңға сәйкес, авторлық құқықты тіркеу 20 жұмыс 
күнін құрайтын. Ал, 2018 жылдың 24-қыркүйегінен 
бастап авторлық құқықты тіркеу 1 жұмыс күніне 
қысқартылды. Бұл үшін азамат құжаттарды элек-

ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІКТІ ТІРКЕУ ЖЕҢІЛДЕДІ
Білген жөн

тронды түрде egov.kz порталы арқылы  тапсырады. Яғни, 
порталдағы электронды өтініш үлгісінің өрістерін толтырып, 
электронды нұсқадағы туындының данасын салып, порталда 
онлайн арқылы төлем жасауы қажет. Сондай-ақ, жеңілдікті 
беру үшін негіз болып табылатын құжаттарды салып, элек-
тронды цифрлы қолтаңба арқылы қол қойса болғаны.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының патенттік 
сенім білдірген  өкілдерінің  біліктілік талаптарын  нақты-
лайтын түзетулер енгізілді. Қазақстан Республикасының 
аумағында тұрақты тұратын, жоғары білімі және кемінде төрт 
жыл еңбек өтілі бар, аттестаттаудан өткен және патенттік 
сенім білдірілген өкілдердің тізілімінде тіркелген Қазақстан 
Республикасының әрекетке қабілетті  азаматы  патенттік 
сенім білдірілген  өкіл болуға құқылы.  

Дүниежүзілік экономикалық форумның  жаһандық бәсе-
кеге қабілеттілік индексінің «Зияткерлік меншікті қорғау» 
индикатор көрсеткішін жақсарту мақсатында Қазақстан мен 
Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы елдерінің 

патент заңнамасын үйлестіру мақсатында заңда өнеркәсіптік 
меншік объектілеріне құқықтарды қорғау құралдарының 
тізбесінен инновациялық патент алып тасталу арқылы, жеке-
леген объектілерді жеделдетіп патенттеу де енгізілді. 

Бұл өзгерістер автор құқығын қорғап, осы саладағы қол 
сұғушылық пен келеңсіздіктерге жол бермеу мақсатын көз-
дейді. Осыған орай, Шиелі ауданының Әділет басқармасы 
мемлекеттік органдар, заңды тұлғалар және кәсіпкерлер 
арасында зияткерлік меншік саласына қатысты құқықтық 
түсіндіру жұмыстарын тұрақты жүргізіп, өнертабыс, өнер-
кәсіп үлгілерін, басқа да зияткерлік меншік объектілерін заң-
сыз пайдалану көріністеріне жол бермеу үшін құқық қорғау 
органдарымен бірлесе жұмыстар атқарып келеді.

Сәбит ИБРАЕВ,
Шиелі ауданының әділет басқармасының басшысы,

 Заңгерлер одағының мүшесі  
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

Әсіресе, «Сот ақпаратын тіркеудің 
заманға сай құралдарын енгізу сот ісін-
де бәсекелестік принципін іске асыруға 
ықпал етеді. Сот жүйесін жоспарлы 
түрде ақпараттандыру сот төрелігін 
іске асыру процесінде жедел ақпарат-
тық-құқықтық қолдауды қамтамасыз 
етуге, істерді қарау тәртібін жеңілде-
туге және мерзімдерін қысқартуға, сот 
шешімінің орындалу тиімділігін артты-
руға мүмкіндік беретінін» айқындаған 
тұжырымдаманың алғашқы нәтиже-
лері жаман емес. 

Дегенмен, елімізде құқық қорғау 
салаларын цифрландыру ісі жеткілікті  
қаржыландырылмай отыр. Бұл аза-
маттардың онлайн тәртібіндегі қыз-
меттерді  талап деңгейінде алуына 
кедергі келтіруде. Желі жүйесі қатып 
қалатындықтан олар үлкен іркіліспен 
көрсетіледі. Электронды соттың ар-
тықшылығын  көріп, оның тиімділігі-
не үйреніп қалған пайдаланушылар  
мұндай қолайсыздықтың орын алу 
себебін түсіне алмай дал. Мұның бәрі 
электронды қызмет жадының, бай-
ланыс арналарының жетіспеуі, жүйе 
архитектурасының тез тозуының сал-
дары. Бұл жөнінде Жоғарғы Сотта 
«Соттар мен құқық қорғау органдарын 
цифрландыруды құқықтық қамтама-
сыз ету» тақырыбында өткен дөңгелек 
үстелде Жоғарғы Сот төрағасы Жақып 
Асанов мәлімдеді. Алқалы жиынға 
Сенат төрағасының орынбасары Б.Бек-
назаров, Сенаттың Конституциялық 
заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау 
органдары комитетінің төрағасы Г.Ким, 
Бас прокурордың орынбасары М.Ах-
метжанов, Ішкі істер министрінің орын-
басары Р.Жақыпов, Әділет министрінің 
орынбасары Э.Әзімова пен Республи-
калық адвокаттар алқасының атқа-
рушы директоры С.Сизинцев қатысқан 
болатын. 

«Сот кабинетін» 
қолданушылар 

7 есе өсті
Жалпы елімізде құқық қорғау са-

ласын цифрландырудың аяқ алысы 
жаман емес. Бұл бағытта бірқатар шет 
мемлекеттерден алда екеніміз жайлы 
қонақтар да айтып жатады. Әсіресе, 
сот жүйесінде қолға алынған шаралар 
оның қызметіне тиімді өзгерістер әкел-
генін тәжірибеде көріп жүрміз. Нақты-
рақ айтқанда, сот жүйесі қолжетімді, 
ашық, жариялы бола түсіп, халықтың 
заң үстемдігіне, әділдікке деген сенімі 
артып келеді. Мәселен, осы жиында 
Асанов мырза келтірген мәліметке 
қарағанда, бүгінде азаматтық талап 
арыздардың 91 пайызы электронды 
түрде беріледі екен. 6,5 млн сот актісі 
ғаламторда қолжетімді болып отыр. 
Тек қана  «Сот кабинеті» сервисін қол-
данушылар саны соңғы үш жылда 7 есе 
артып, 272 мың адамға жеткен.  Бұл, 
әрине, үлкен жетістік. 

Енді Жоғарғы Сотта «Сот төрелігінің 
жеті түйіні» шеңберінде SMART-сот 
бағдарламасы сәтті іске асырылып 
жатыр. Бұл бағдарлама соттардың 
IТ-қызметіне қанағаттанушылықтың 
жоғары деңгейін қамтамасыз етуге 
бағытталған. Сонымен қатар, соттар 
жұмысына блокчейн, ауқымды дерек-
термен жұмыс және жасанды интел-
лект технологияларын енгізу жоспар-
ланып отыр. Аталған іс-шаралар 
Корея, Сингапур, Қытай және Біріккен 
Араб Әмірліктері соттарын цифрлан-
дыру тәжірибесі негізінде жүргізілу-
де. Жақып Асановтың айтуынша, осын-
дай  IТ-жаңашылдықтардың арқасында 
сот дауының соңы немен аяқталатынын 
болжауға болады. Сот төрелігі ай-

Бүгінгінің бас тақырыбы

ЦИФРЛАНДЫРУ —
ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУДАҒЫ ТЫҢ ТӘСІЛ

қын бола 
түсе ді. Бұл 
– Қа зақ станның 
ин вес тициялық тар-
тым дылығын арттырудың 
маңызды факторы.

Онлайн жүйені 
дамыту 

маңызды

Әйтсе де, осындай сот саласын ба-
рынша қолжетімді және ашық етумен 
қатар, судьялар жүктемесін азайтып, 
қаралатын істер сапасын арттыруға 
тиімді ықпал ететін озық ақпараттық 
технологияның қолданылуында іркіліс 
бар. Оның бірінші себебі, жоғарыда 
айтылғандай жеткіліксіз қаржыда жа-
тыр. Жоғарғы Сотта цифрландыру жұ-
мысы  үнемделген қаржы есебінен жү-
зеге асырылуда. 2018–2021 жылдарға 
арналған Республикалық бюджетке 
Жоғарғы Сот департаменті «Цифрлы 
Қазақстан» бағдарламасы аясында 
2,8 млрд теңгеге сұраныс жасаған. 
Алайда, бір тиын да бөлінбепті. Бас 
судья жиынға қатысып отырған Пар-
ламент депутаттарынан осы тұрғыда өз 
құзыреттері шегінде қолдау көрсетуді 
сұрады. 

Екінші себеп – аймақтардағы 
құқық қорғау органдары қызметкер-
лері онлайн жүйені қолдануға ынтасы 
жоқ. Асанов мырзаның айтуынша, 
арнайы жүргізілген талдау электронды 
қызмет жүйесінің өңірлерде аз пайда-
ланылатындығын көрсетті. Ешқандай 
нақты себепсіз қызметкерлер  көбіне 
қағазбен жұмыс істейді. Ал, бұл қыз-
меттердің тиім ді лігін елеулі түрде 
кемітеді. Электронды қылмыстық іс 
деген сөз басынан бастап барлық хат-

таманың 
о н л а й н 

тәрті бінде тол-
тырылатынын біл-

діреді. Оған ешнәрсе қосып 
немесе алып тастау мүмкін емес. Про-
курор, одан соң судья тергеу-тексеру 
амалдарын түгел көріп отырады. Бұл 
барлық жағдайларды ескере отырып, 
барынша дұрыс шешім қабылдауға 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 
бұл – қылмыс тық іс орбитасына тап 
болған азаматтар үшін олардың кон-
ституциялық құқының мерзімі мен 
мәні бойынша сақталу кепілдігі. Осы-
лай бола тұра аймақтардағы құқық 
қорғау органдарының неліктен элек-
тронды қылмыстық істі қолданбайтын-
дығы түсініксіз.

Сот – тергеу мен 
прокуратураның 

ақпараттық 
жүйесіне тәуелді

Басқосуда қылмыстық сот ісін жүр-
гізуде инновациялық технологиялар-
ды қолдану туралы баяндама жасаған 
Жоғарғы Соттың қылмыстық істер 
жөніндегі сот алқасының төрағасы 
Абай Рахметулинің айтуынша,  Цифр-
лы Қазақстан бағдарламасы аясында 
электронды іске көшіп, электронды сот 
залдарын құру көзделген екен. Алай-
да, бүгінгі таңда республикада 214 сот 
залы ғана ақпараттық технологиямен 
қамтамасыз етіліпті. Оларда  қазір 
сот процесіне қатысушылардың бар-
лығы электронды қылмыстық істі көре 
алады. Бүгінде 1418 сот залы осын-
дай жабдықтарды қажет етіп отыр. 
Сонымен қатар, жаңадан құрылған 
мамандандырылған сот залдары да 

электронды сот өндірісіне көшу ке-
рек. Жергілікті соттардың байланыс 
арналарын өткізу қабілетін арттыру да 
өзекті мәселе. Өйткені, қолданыстағы 
деңгей жіберіліп жатқан ақпараттар-
дың  көлемін көтере алмайды. «Элек-
тронды кезек» жобасының жағымды 
әсерін республикалық барлық сот-
тарға тарату керек. 

Электронды сот өндірісіне сапалы 
түрде көшуді қамтамасыз ету де күн 
тәртібінде тұр. Жоғарғы Сот істерді 
элек тронды үлгіде қарауға көшкенімен, 
бұл ретте тергеу мен прокуратура ор-
гандарының ақпараттық жүйесіне 
тәуелді. Осының салдарынан соттарға 
электронды үлгіде барлық қылмыстық 
істердің небары 12 пайызы түседі. 
Электронды түрде түскен 4 155 қыл-
мыстың 58 пайызы ғана сотта тір-
келген. Қалған 40 пайызы автоматты 
түрде тіркеуден ауытқып кеткен. Бұл 
сотқа дейінгі тексеру органдары та-
рапынан қылмыстық істерді талапқа 
сай тірке меудің салдары. Адамдарды 
электронды үлгіні пайдалануға үйре-
ту керек. Олардың бұл жүйені дұрыс 
меңгермеуі салдарынан бір іс бірнеше 
рет жіберіліп, мәліметтердің өзгеруіне 
алып келеді.

Қадағалау 
органындағы 
тың жобалар

Жиында Бас Прокурордың орын-
басары Марат Ахметжанов проку-
ратура органдарындағы қылмыстық 
процесті цифрландыру барысын баян-
даған болатын. Оның әңгімесінен 
түй геніміз, прокурорлық қадағалау 
жасап, азаматтар құқын қорғау ісін 
электронды үлгіге көшірудің аяқ алысы 
жаман емес. Қылмыстық статистика, 
өтініштерді электронды тіркеуге алу, 
сотқа дейінгі тексерудің бірыңғай ре-
естрі сынды қызметтер іске қосылған-
нан бері  қылмыстардың жасырылуы 
азайған. Өткен жылы қолданысқа 
енген прокуратура мен соттың ақпа-
раттық жүйе лерінің интеграциясы қыл-
мыстық құқықбұзушылықты тіркеуден 
бастап, сот үкімін шығаруға дейінгі 
қылмыстық істердің барлық сатысын 
цифрландыруға мүмкіндік берді. Был-
тыр жасалған электронды қылмысты іс 
жүйесінің арқасында биылдан бастап 
қылмыстық теріс қылықтар мен орташа 
ауырлықтағы қылмыстарды  электрон-
ды үлгіде тексеру басталды. Электрон-
ды қылмыстық іс тергеуші жұмысын, 

жеңілдетіп, іс өндірісін жеделдетті. 
Бұл жүргізіліп жатқан қылмыстық істің 
ашықтығына, бұрма лаушылықтардың 
болмауына сеп. 

Сол секілді «Заңдылық» жүйесі 
мемлекеттік айыптаушылар мен жалпы 
прокурорларға үлкен көмегін тигізу-
де. Онда бүкіл сот актілерінің базасы 
құрылып, үкімдердің заңдылықтарын 
қадағалау жолға қойылған. Бағдарла-
ма мемлекеттік айыптаушының ұстаны-
мындағы қателіктерді көрсетеді. Егер 
үкім шығып кеткен болса, сот актісіне 
наразылық білдіру қажеттігіне белгі 
беру арқылы азаматтар құқының әділ 
қорғалуын қамтамасыз етеді. Сонымен 
қатар, құқық қорғау және арнайы ор-
гандармен ақпарат алмасу мақсатында 
құрылған жүйенің де пайдасы орасан. 
Ол қылмыстық, әкімшілік, азаматтық  
өндірістерден ақпараттарды жедел 
алуға мүмкіндік беріп отыр. «Әкімшілік 
өндірістің бірыңғай реестрі» электрон-
ды хаттаманы планшетте құруға қол 
жеткізді. Бұл жүйеде бір жылдан бері 
жол полициясы жұмыс істеуде. Алдағы 
екі жылда оны 64 мемлекеттік орган 
пайдаланатын болады. Оған жеке сан-
дық номерін енгізіп қана құқық бұзушы 
жайлы барлық мәліметті алуға бола-
ды. Былтырдан бастап іске қосылған 
ұялы қосымша «Qamqor», биылдан 
бастап қолданысқа енген «Азаматтар 
өтініштерінің бірыңғай есебі» де өз 
тиімділігін көрсетті. Бүгінгі таңда Бас 
Прокуратура «Е-өтініш» жобасын жү-
зеге асыруда. Ахметжанов мырзаның 
айтуынша, бұл азаматтарға жедел 
түрде өзекті  мәселелерді көтеріп, мем-
лекеттік органдардан мардымды жауап 
алуына мүмкіндік береді. Азаматтар 
өтінішін қарау барысын қадағалауға 
жол ашады. Тоқетерін айтқанда, про-
куратура органдарын цифрландыру 
бағытында жүзеге асырылып жатқан 
жобалардың қай-қайсысы болмасын 
заңдылықтың сақталып, азаматтар 
құқын барынша тиімді қорғаудың тың 
қадамдары. Мұндағы өзекті мәселе 
де жүйенің өткізу қуатының әлсіздігіне 
байланысты орын алып отыр. 

Жаңа форматпен 
жұмыс істеуге 
мүмкіндік жоқ

Ішкі істер органдарындағы цифр-
ландыру шарасы да қылмыстық істі 
тергеуді электронды түрде жүргізуге 
жол ашқан. Жиында сөз алған Ішкі істер 
вице-министрі Рашид Жақыповтың ай-
туынша, электронды түрде 9821 іс тек-
серіліп, оның  3291-і сотқа жіберіліп, 
3638-і  қысқартылыпты. Осындай 
жүйемен жұмыс істеу шығындар мен 
процессуалдық мерзімдерді азайтумен 
қатар, ұсталғандардың қашып кетуінің 
алдын алады. Бүгінгі таңда республика 
бойынша «Электронды қылмыстық іс» 
жүйесінде жұмыс істеу үшін 1500 орын 
жабдықталыпты. Алайда, ішкі істер ор-
гандарының аумақтық бөлімшелерінде 
жаңа форматпен жұмыс істеуге мүмкін-
дік жоқ. Ішкі істер органдарына қажет 
графикалық планшет, биоматериялық 
смарт-картридер, дыбыс-бейне тіркеу 
жүйелерінің саны жайлы Ішкі істер ми-
нистрлігінің ведомстволық бұйырықта-
рына өзгеріс енгізу қиын. Бұл ретте 
Қаржы министрлігімен ортақ мәміле 
керек. «Электронды қылмыстық іс» мо-
дулының жұмысына керек техникалар 
алуға қажет қаражат үшін биылғы жыл-
дың басында өтінім беріліпті. Алайда, 
сарапшылар кеңесі бекітсе де тиісті 5 
млрд 601 мың теңгені бөлуге бюджет-
тік комиссия қолдау көрсетпеді. Ал, 
қаржының жетіспеушілігі аталмыш жо-
баны жұмыс орындарымен жабдықтап, 
қылмыстық қылықтар мен ауырлығы 
орташа қылмыстарды тексеруге кедергі 
келтіруде. 

Мұндай базына Республикалық ад-
вокаттар алқасы тарапынан да айтыл-
ды. Ұйымының атқарушы директоры 
Сергей Сизинцевтің мәлімдеуінше, бұл 
саланы толыққанды цифрландыру да  
қаржыға тіреліп тұр.

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

(Соңы. Басы 1-бетте)

...бүгінде азаматтық 
талап арыздардың 91 пайызы элек-

тронды түрде беріледі екен. 6,5 млн сот 
актісі ғаламторда қолжетімді болып отыр. 

Тек қана  «Сот кабинеті» сервисін қолданушылар 
саны соңғы үш жылда 7 есе артып, 272 мың адамға 

жеткен.  Бұл, әрине, үлкен жетістік. Енді Жоғарғы Сот-
та «Сот төрелігінің жеті түйіні» шеңберінде SMART-
сот бағдарламасы сәтті іске асырылып жатыр. Бұл 
бағдарлама соттардың IТ-қызметіне қанағатта-
нушылықтың жоғары деңгейін қамтамасыз етуге 
бағытталған. Сонымен қатар, соттар жұмысына 
блокчейн, ауқымды деректермен жұмыс және 

жасанды интеллект технологияларын 
енгізу жоспарланып отыр.



№76 (3101) 
2 қазан 2018

zangazet@mail.ru 3ҚОҒАМ

ОЙТАЛҚЫ СОТ АКТІЛЕРІ ОРТА ЖОЛДА ҚАЛМАС ҮШІН НЕ ІСТЕУ КЕРЕК?

Сауалнаманы әзірлеген Қ. ДҮЙСЕМБАЕВ(С
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Ирак ЕЛЕКЕЕВ, Республикалық Жеке сот орындаушылар палатасының 
төрағасы:

Мырзабек БЕКБЕРДІ, заңгер:

Үшіншіден, жеке сот орындаушылары борышкерді сотқа шақыра алмайды. Бо-
рышкер әкелерді сотқа шақыру құзыреті тек мемлекеттік сот орындаушыларына ғана 
берілген. Сол себепті, жақында Конституциялық кеңестің шешімі шығып, жеке сот 
орындаушыларына да бұл құзырет берілді. Осы секілді олардың мүмкіндігін кеңей-
тетіндей мемлекет тарапынан сот орындаушыларына қамқорлық керек.

Төртіншіден, мәселен, Тәжікстанда Үкімет жанынан, Қырғызстанда Жоғарғы 
Сот жанынан Комитет құрылған. Ал, бізде атқарылмай жатқан сот шешімдерінің 50 

пайызы атқарушы органдарға тәуелді. Шыны керек, бүгінде жеке сот орындаушыларының қарауындағы 
істердің 33 пайызы ғана орындалыпты. Егер Жоғарғы Соттың жанына берсек, бұдан әлдеқайда көп болар 
еді. Өйткені, қарауымыздағы істердің 50 пайызы сотқа байланысты. Соттың ұйғарымын қажет етеді. Кейде 
сот орындаушылары әкімдік қаулыларымен жұмыс істеп кетеді. Бұл дұрыс емес. 

Көп елде азаматтар мемлекеттік сот орындаушыларға емес, жеке 
сот орындаушыларға барады. Біз сол деңгейге жетуге тиіспіз. Бұл 
керек жүйе, бірақ, бізде ашықтық, жариялылық жоқ. Сот шешімі 
нақты да бұлжытпай орындалуы үшін сот орындаушыларының дәр-
мені мен пәрмені арттырылуы керек. Құзыретін кеңейтуіміз қажет. 
Қолдарында билік болмағаннан кейін сот орындаушылары ештеңе 
өндіре алмай жатады. Бұл оларды қарусыз жауға салғанмен тең. 

Әрбір орындалмаған сот шешімі бүкіл сот жүйесі жұмысының 
тиімділігіне қатысты әділдіктің салтанат құратындығына күмән кел-
тіреді. Сот беделі оның шешімдерінің мүлтіксіз орындалуымен құнды. Ал, сот беделінің ар 
жағында мемлекет беделі тұр. Сондықтан, саладағы мәселелер тезірек шешімін табуы тиіс. 

(Соңы. Басы 1-бетте)

Түйткіл

ЗАМАНЫНА ҚАРАЙ 
МАМАНЫ БОЛУЫ ТИІС

Елімізде ең көп орындалмайтын 
сот шешімдері алиментке байла-
нысты екен. Ажырасу көп болған-
дықтан, борышкерлердің қатары 
жыл санап артып келеді. Статисти-
калық мәліметтерге қарағанда, али-
мент өндіру жөніндегі шыққан әрбір 
төртінші сот шешімі орындалмайды. 
Соңғы жылдары алиментке қатысты 
орындалмаған сот шешімдерінің күрт 
көбеюі мамандарды да алаңдатып 
отыр. Бұл жерде сот шешімдерінің 
нақты орындалмау себептерінің бірі 
– борышкердің ақша қаражаты, дү-
ние-мүлкінің болмауы немесе оны 
жасыруы десек болады. Осы орай-
да, дамыған елдердің тәжірибесіне 
сүйенсек, оларда алименттің әрбір 
өндірілмеген күні үшін айыппұл төлеу 
практикасы бар. Сондықтан, борыш-
керлер ешқандай мәселесіз алиментті 
дер кезінде төлеп құтылуға ұмтыла-
ды. Бұл жерде құқықтық сауаттылық, 
әкелік жауапкершілік, сана-сезімінің 
өсуі де маңызды. «Қазақ жесірін жатқа 
жібермеген, жетімін қаңғыртпаған 
халық» деп жиі айтамыз. Бірақ, кей-
де әкесі ғана емес, туған-туыстары 
да баладан бас тартып, қамқорлық 
көрсетуге құлық танытпай жатады. 
Сол себепті, осы бағыттағы түсін-
діру жұмыстарын әлі де күшейте түсу 
керек секілді. Өйткені, сот шешімі 
орындалмайынша азаматтың немесе 
заңды тұлғаның құқықтары мен бос-
тандықтары қалпына келтірілді деуге 
болмайды.

Бүгінде сот орындаушылары-
ның іс-әрекетіне, сот шешімдерінің 
уақытылы орындалмауына қатысты 
шағымдар өте көп. Бұл мәселеде сот 
орындаушыларының өз істеріне деген 
жауапкершілігін айналып өте алмай-
мыз. Жасыратыны жоқ, сот шешімін 
орындау оңай емес. Борышкерлер сот 
шешімін аяқсыз қалдыру үшін түрлі 
қитұрқы іс-әрекеттерге барып та жата-
ды. Сондай сәттерде сот орындаушы-
ларының шапшаңдығы жетіспейтіні 
байқалады. Сот орындаушыларының 
жауапкершілігін арттыру қажет деуі-
міздің бір себебі де осында. 

Сонымен қатар, кейбір жағдайлар-
да борышкерлердің мүлкі, тұрғылықты 
жері жоқтығынан немесе мүлкі басқа 
елде тіркелгендіктен, басқа елге қо-
ныс аударған жағдайда сот шешімінің 
орындалуы ұзаққа созылады. Ондай-
да сот шешімдерін орындау үшін жері 
бойынша немесе мүлкі тіркелген жері 
бойынша, егер басқа елде тіркелген 
болса, халықаралық шарттар негізінде 
басқа мемлекеттің құзырлы соттарына 
өтініштер жолданып жатады. Ол үшін 
сол елмен Қазақстан Республикасы 
арасында келісім болса болғаны. Ал, 
еліміз бен көптеген шет мемлекет-
тер арасында азаматтық, әкімшілік, 
қылмыстық істер бойынша құқықтық 
көмек көрсету туралы келісімдер 
құрылған. Сот шешімдерін орындау 
үшін және сот тапсырмаларын басқа 
елге жолдау кезінде, сол елмен Қа-
зақстан арасында ешқандай келісім 
болмаса, сондай-ақ, ол ел Гаага кон-
венциясының қатысушысы болмаған 
жағдайда, сот құжаттарына апостиль 
қойылуы қажет. Осы орайда мысал 
келтірер болсақ, алимент өндіру ту-
ралы сот шешімдерін орындату үшін 
өтінішхаттар Ресей, Түркия, Украинаға 
мәжбүрлі түрде жолдануда. Мұндай 
сот шешімдері алимент төлеуден жал-
тарып, шет мемлекеттерде өмір сүріп 
жатқан ата-аналарға қатысты. Яғни, 
еліміз сот шешімдерінің орындалуы 
үшін бар күш-жігерін салып отыр. 
Басқа елден келетін сот тапсырма-
лары мен өтініштердің саны да күн 
санап артуда. Статистикаға сүйен-
сек, ағымдағы жылдың бірінші жар-
тыжылдығында Астана қаласының 

соттарына шетелден құқықтық көмек 
көрсету туралы сот тапсырмалар мен 
өтініштер бойынша Ресей, Украина, 
Беларусь, Германия, Швеция, Ни-
дерланды, Түркия, Татарстан, Бель-
гия, Австрия, Франция, Латвия және 
Италия елдерінен 98 сот тапсырмасы 
келіп түскен. Оның ішінде 54-і Ресей 
Федерациясына тиесілі екен.

Ал, Астана қаласының сотта-
рымен сот шешімін орындау туралы 
11 өтініш, 15 сот үкімі жолданған. 
Оның ішінде Өзбекстан, Қырғызстан, 
Ресей, Тәжікстан, Грузия, Армения, 
Германия, Украина, Қытай, Әзірбай-
жан мемлекеттеріне жолданған. Осы 
орайда, алдағы уақытта сот шешім-
дерінің орындалу көрсеткішін арттыру 
үшін халықаралық тәжірибелерге сү-
йену қажеттілігі де сезіледі. 

Бас прокуратураның мәліметтері-
не қарағанда, қаржы дағдарысы 
басталғалы бері борышкерлердің 
қатары да күрт көбейген. Сондықтан, 
еліміздің Бас прокуратурасы «Мемле-
кеттік алименттік қор» құру қажеттігін 
алға тартқан болатын. Бұл орайда 
құқық қорғаушылар шетелдің осы 
істегі тәжірибелеріне сүйене отырып, 
алимент өндірудің жаңа тәсілдерін 
қолдану қажеттігін айтқан-ды. Әзір-
ге бұл ұсыныс қолдау таппай отыр. 
Алайда, әкесі аяқ асты тастап кеткен 
көп балалы аналардың кішкентай 
баласымен жұмысқа шыға алмай, 
бала-шағасын асырай алмай отырға-
нын көргенде бұл іске қандай да бір 
жауапты орган болуы қажет екендігін 
алға шығарады.

Осы себепті, жеке сот орындаушы-
лары қатарын көбейтіп, сот шешім-
дерінің дер кезінде орындалуын 
қамтамасыз еткіміз келсе, сот орын-
даушыларына мемлекеттік тұрғыдан 
қамқорлық жасау да керек секілді. 
Өйткені, көп жағдайда борышкер-
лерден борышын өндіру үшін сот 
орындаушылар борышкерлердің 
баспанасы мен көлігіне, болмаса дү-
ние-мүлкіне шектеу қойып, тұрмыс-
тық заттарын аукционға салып сатуға 
мәжбүр болады. Бұдан түскен қаражат 
алименттің аз да болса жыртығын жа-
мауға жұмсалады. Сот орындаушылар 
алимент төлеуге тиіс әкені базалық 
мәліметтерге тіркелген мекенжайла-
ры бойынша жұмыс орындарынан 
шырақ алып іздесе де таппайтын-
дарын айтып, жиі шағымданады. 
Тіпті, кейбір жауапсыз борышкер-
лер сот орындаушыларының өміріне 
қауіп те төндіреді. Мұндайда сот 
орындау шысы еш қорғансыз қалып 
жатады. Қауіпті атқару өндірістері, 
яғни, алимент төлемейтін борыш-
керлер темір тордың ар жағынан 
жаңа оралған қылмыскер болған 
жағдайда, құқық қорғаушылар мен 
психолог қызметкерлерді қоса ертіп 
жүруге мәжбүр болады екен. Сон-
дықтан, жеке сот орындаушылардың 
мемлекеттік тұрғыдан қамқорлыққа 
алынуы да алдағы уақытта бас ауыр-
тар мәселелердің бірі болмақ. Жалпы, 
дүниежүзілік тәуелсіз сарапшылар сот 
орындаушыларын ең қауіпті он ма-
мандықтың қатарына енгізген.

Дегенмен, орындалуы тиіс сот 
шешімдері әлі де болса жетерлік. 
Орындалмаған сот шешімінің ар жа-
ғында сот беделі, заң пәрмені тұрға-
нын естен шығармауымыз керек. Сон-
дықтан, 2010 жылдан 2020 жылға 
дейінгі кезеңге арналған құқықтық 
саясат тұжырымдамасында, Елбасы-
ның Жолдаулары мен Үндеулерінде 
аса маңызды мәселе ретінде атап көр-
сетілген сот шешімдерінің орындалу 
барысына қатысты жұмыстарды әлі де 
жетілдіре түсу қажеттігі анық. 

Қ.ДҮЙСЕМБАЕВ

Мәселе

ШЕШІМ 
ОРЫНДАЛУЫМЕН 

ҚҰНДЫ

Парламентте еліміздегі 7 милли-
онға жуық жұмыскердің жоғары және 
орта кәсіптік білімі бар екендігі, бұл 
жұмыспен қамтылған азаматтардың 
79 пайызын құрайтыны айтылды. Яғни, 
еңбек ресурстарының сапасы жеткілікті 
деңгейде жоғары. Дегенмен, адам ка-
питалын тиімді пайдалану көрсеткіші 
дамыған елдермен салыстырғанда әлі 
де төмен. Адам дамуы индексі жағынан 
Қазақстан қазір 59-орында тұр екен. 
Дамыған отыздыққа кіру үшін әлі де 
көп өзгеріс қажет. Өйткені, мамандығы 
бойынша жұмыс жасамайтындар өте 
көп. Тіпті, бір емес, бірнеше диплом-
мен жұмыссыз жүргендер де бар. Ма-
мандық таңдауда дұрыс бағыт-бағдар 
беруден мемлекет шет қалып қойған. 
Бұл олқылықты түзету үшін Білім және 
ғылым министрлігінің жүйелі іс-шара-
ларын байқай алмай жүрміз. Мәселен, 
талапкерлердің арасында заңгер мен 
экономист мамандықтарына тапсыра-
тындар әлі де көп. Бірақ, бұл салалар-
дағы кадр тапшылығы жойылмай отыр. 

Мамандар дайындау ісінде құзыр-
лы органдар тек ішкі әлеуетті пайдала-
нып қоймай, сырттағы қазақ диаспо-
расының мүмкіндігіне де жан-жақты 
зерттеу жүргізуі керек. Бұл бағытта ше-
телдегі қазақ мәдени орталықтарымен 
мәдени байланыс жасайтын Дүниежүзі 
қазақтары қауымдастығына артылар 
жүк ауыр. Бұл туралы Ресей қазақта-
рының федералдық ұлттық-мәдени ав-
тономиясының президенті Тоқтарбай 
Дүсенбаев: «Қазақстанға көшіп келгісі 
келетін жастар өте көп. Бұл бағытта біз 
ұсынысымызды жауапты адамдарға 
ауызша да, жазбаша да сан мәрте жет-

кіздік. Әзірге одан еш нәтиже болмай 
тұр. Мәселен, Қазақстан ғарыштық 
технология саласы бойынша қомақты 
қаржы жұмсап, мамандарды шет ел-
дерде дайындауда. Соның ішінде Ресей 
де бар. Егер бізге тапсырыс беріп, тек 
олар оқу орнын бітіргеннен кейін олар-
дың жұмысқа орналасуына кепілдік 
берсе, біз қанша керек болса, сонша 
маманды тегін дайындап берер едік. 
Өйткені, Ресей азаматы ретінде қазір 
олардың жоғары оқу орнында тегін 
білім алуына мүмкіндігі мол», – дейді. 
Ал, Өзбекстандағы республикалық 
қазақ мәдени орталығы төрағасының 
білім және жастар ісі жөніндегі орын-
басары Клара Садырбаева шетелдегі 
қазақ диаспорасына ұсынылатын мем-
лекеттік білім гранттарын бөлу кезінде 
Өзбекстандағы қазақ диаспорасының 
мүддесі ескерусіз қалып жүргенін ай-
тады. Оның сөзіне қарағанда, ҚР Білім 
және ғылым министрлігі бекіткен қазақ 
диаспорасы  үшін мемлекеттік білім 
грантына ие болу үшін кешенді тестіле-
уге құжат қабылдау уақытын белгілеу 
кезінде Өзбекстан қазақтары мүлде 
ескерусіз қалған. Мәселен, ол биыл 25 
маусымда аяқталды. Ал, Өзбекстанда 
қазақ мектептерінің бітірушілері тек 9 
сыныпқа дейін ғана оқып, одан кейін 
білімін колледждерде ғана жалға-
стырады. Бұл білім мекемелері өз 
бітірушілерінің дипломын 25 маусым-
нан кейін ғана бере бастайды. Яғни, 
Қытайдан кейінгі ең ірі қазақ диас-
порасы шоғырланған Өзбекстан мен 
Ресей қазақтарының ел дамуына қосар 
қомақты үлесі толық пайдаланылмай 
отыр.

ТАЯУДА ӨТКЕН «ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ САЛАСЫНЫҢ 
ПРОБЛЕМАЛАРЫ МЕН ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ» ПАР-
ЛАМЕНТТІК ТЫҢДАУ БАРЫСЫНДА МӘЖІЛІС ТӨРАҒАСЫ 
НҰРЛАН НЫҒМАТУЛИН БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ КАДР 
СҰРАНЫСЫНА ТЕРЕҢ ТАЛДАУ ЖАСАЛМАЙТЫНЫН, БІЛІМ 
БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ ТАЛАПТЫ ТОЛЫҚ ОРЫНДАМАЙ 
ОТЫРҒАНЫН, ЖАСТАРҒА ОҚУЫН БІТІРГЕННЕН КЕЙІН 
МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША ЖҰМЫС ТАБУ ҚИЫН ЕКЕНІН 
ЖЕТКІЗДІ. БҰЛ МӘСЕЛЕНІ ШЕШУ ҮШІН КАДРЛАРҒА ДЕГЕН 
ҚАЖЕТТІЛІК МОНИТОРИНГІНІҢ ТИІМДІ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ ЖА
ЙЫН ҚОЗҒАДЫ. 

Өмірәлі  ҚОПАБАЙ, 
Д.Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясының ректоры, 

заң ғылымдарының докторы:
– Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулиннің бұл сөзіне мен толық қо-

сылам. Жалпы, маман дайындаудағы мәселе бізге кеңестік дәуірден мұраға 
қалып, ұзақ жылдар бойы қордаланды. Ештен кеш жақсы дегендей, енді осы 
олқылықты түзету шарасы қолға алынып отыр. Бұрын білім берудің бағдар-
ламасы мен жоспарын Білім және ғылым министрлігі өзі шешетін. Енді оқу 
бағдарламасын оқу орындарының өздері жасауына мүмкіндік берілмек. Бұл 
үшін Үкіметтің арнайы қаулысы мен министрлік нұсқаулықтары шығады. 
Яғни, біз заңгерлерді енді ақпаратық жүйеге, статистикаға, банк және 
қаржы мекемелеріне деген сияқты әрбір салаға жеке-жеке дайындаймыз. Сон-
да ЖОО бітірген әрбір маман өзі бейімделген сала бойынша диплом алғаннан 
кейін бірден жұмыс істеп кететін болады. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»

СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?

Дерек көздеріне сенсек, бүгінде 
сот шешімдерінің үштен бірі, яғни 
30 пайызы мүлде орындалмайды 
екен. Ал, Ата Заңымыз – Конститу-
цияның 76-бабы 3-тармағында және 
ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексінің 
21-бабында «соттардың шешімдері, 
үкімдері мен өзге қаулылары барлық 
мемлекеттік органдармен, жеке және 
заңды тұлғалармен міндетті түрде 
орындалуы тиіс» деп көрсетілген.

Айта кетер жайт, осы бағыттағы 
жұмыстардың тиімділігін арттыру 
үшін «Атқарушылық іс жүргізу мәсе-
лелері бойынша кейбір заң актілеріне 
өзгеріс тер мен толықтырулар енгізу 
туралы» заңы қабылданып, сот орын-
даушылар мен сот жасауылдары 
қыз метін бірыңғай жүйеге біріктіруге 
қатысты 2010–2020 жылдарға ар-
налған Құқықтық саясат тұжырымда-
масының ережелеріне сай, сот шешім-
дерін орындау үшін процессуалдық 
сот бақылауын қолдануды кеңейту 
нормалары қабылданған. Бұл сала-
дағы мәселелердің тиімді шешілуін 
айтарлықтай қамтамасыз еткен.

Қазіргі кезде елімізде жеке сот 
орындаушылары күн санап көбейіп 
келеді. Мәселен, елімізде 2015 жылы 
996 жеке сот орындаушысы жұмыс 
жасаса, 2016 жылдың қорытынды-
сы бойынша олардың жалпы саны 
40 пайызға жуық көбейіп, 1347-ге 
жеткен. Ал, биыл 1500-ден асқан. 
Осы саладағы көмекшілер мен іс жүр-
гізушілерді қоса есептегенде, шама-
мен 4 000 жұмыс орны ашылып, жал-
пы 4 784 лицензия берілген. Демек, 
алдағы уақытта да жеке сот орындау-
шыларының саны арта бермек. 

Қарапайым жұртшылық шешім 
орындалмаса, оның жауапкершілігін 
алдымен соттан сұрайды. Осы орайда 
еске сала кетерлігі, сот – әділдікті қал-
пына келтіретін соңғы инстанция екені 
рас. Құқығының қорғалуын қамтама-
сыз еткісі келген кез келген азаматтың 
соңғы барар жері сот табалдырығы. 
Әрі даудың заңды шешімін табаты-
нына сенеді. Алайда, шешім шыққа-
нымен, оның орындалуын бақылау 
соттың тікелей құзырында емес. Сон-
дықтан, соңғы үміті сот деп барғанда 
сот шешімі өз дәрежесінде орындал-
май жатса, халықтың билік орында-
рына деген сенімі азайып, наразылық 
танытып жатады. Заңды тұрғыдан 
қарар болсақ, шешімнің орындалуы 
– соттың тиімді жұмысының бағасы 
іспеттес. Осы орайда, атқарушылық 
қызмет туралы заңдар жетілдірілуде, 
сот орындаушыларының материал-
дық-техникалық жағдайы да мемле-
кет назарынан мүлде тыс қалып жатыр 
деуге болмас. Жеке сот орындаушы-
лар институты құрылды. Сөйте тұра, 
атқару қызметінің проблемасы әлі де 
түпкілікті шешілмеуде.
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МАҢЫЗДЫ РЕФОРМАЛАР ЖАЛҒАСЫН ТАБА БЕРМЕК

Орайы келген әңгіме

– Қазақстан Республикасының 
2010–2020 жылдарға арналған 
Құқықтық саясат тұжырымдама-
сында сот саласында орындалуы 
тиіс бірқатар мақсат межеленді. 
Қалай ойлайсыз, солардың орын-
далуы көңілден шықты ма?

– Мемлекет басшысы ел халқына 
арнаған «Жаңа онжылдық – жаңа 
экономикалық өрлеу – Қазақстанның 
жаңа мүмкіндіктері» Жолдауында 
құқық қорғау жүйесін оңтайландыру 
мен мемлекеттік органдар құзыретін 
нақтылауды, заңдарды ізгілендіріп, 
олардың сапасын арттыруды, құқық 
қорғау саласын реформалау туралы 
заң жобасын дайындауды тапсырған 
болатын. Нәтижесінде, Қазақстан Рес
публикасының 2010–2020 жылдарға 
арналған Құқықтық саясат тұжырымда
масы өмірге келді. 

Соның ішінде сот саласына қатыс
тыларына қысқаша тоқтала кетсем, 
тұжырымдамада кадрларды іріктеу 
тәртібін одан әрі жетілдіру, сапалы 
судьялар корпусын қалыптастыру, 
судьялыққа үміткерлерге қойылатын 
біліктілік талаптарын қатаңдату көз
делді. Бұған қоса, судья тәуелсізді
гі, олардың әлеу меттік қорғалуы, 
қаржыландыру, сот төрелігін іске 
асыруға араласқан және құрмет көр
сетпеген адамдарды заңмен жау
апқа тарту мәселелерін біртіндеп 
шешу межеленді. Барша жұрт көріп 
отырғандай, бүгінде осы мақсаттар 
ретретімен орындалуда. Әсіресе, 
судьялыққа үміткерлерге қойылар 
талаптар барынша артып, сапалы 
сот корпусын жасақтау шаралары 
белсенді іске асуда. Осылардың өзін 
тұжырымдама мақсатының жемісті 
орындалуының жарқын көрінісі деуге 
толық негіз бар.

Жалпы, Қазақстан Республикасы
ның 2010 жылдан 2020 жылға де йiнгi 
кезеңге арналған құқықтық саясат 
тұжырымдамасы мемлекеттің барлық 
қызмет салаларын қамтиды, оның ең 
басты мақсаты – азаматтардың әлеу
меттік құқықтарын қамтамасыз ету 
және қазіргі заманға сай әлеуметтік 
құқықты жүзеге асыру. 

– Судьялар тәуелсіздігі деп отыр-
сыз, осы тәуелсіздік қаншалықты 
қамтамасыз етілді, күтілген дәре-
жеге жете алды ма?

– Тәуелсіз сот жүйесін қалыптасты
руда Елбасы тарапынан барлық жағдай 
жасалуда. Ең бастысы, судьялардың 
тәуелсіздігі мен мәртебесі заңмен 
белгіленді. Президентіміз дәстүрлі 
жолдауында сот жүйесінің іс жүзінде 
ашық және қолжетімді, қарапайым, 
сондайақ, барлық дауды тез шеше 

алатындай деңгейде болуы керектігін 
нықтады. 

Сұраққа келсек, тәуелсіздік су
дьяның өзіне байланысты екенін 
кезінде заманымыздың заңғар заң
гері Салық Зиманов айтып кетті. Бұл 
тұрғыда академик «Судья тәуелсізді
гінің екі дұшпаны бар: судьяның өзі 
мен бас пайдасын көздеген күштер» 
деген болатын. Заңгер сөзі  кімге 
болса да ой саларлық.  Ел імізде 
судья тәуелсіздігі толықтай қамта
масыз етілуде. Тек соны бағалай 
білуіміз керек.

– Әділ сотты орнықтыру неге 
байланысты, Сіздіңше бұл жердегі 
басты рөл кімдердің еншісінде?

– Негізі, қарақылды қақ жарған 
шешім ғана әділ сотты орнатады. 
Дегенмен, мұндай шешімді судьялар
дың біліктілігі мен кәсіби шеберлігі
нен бөліп қарай алмаймыз. Себебі, 
кез келген жұмыстың жандануы мен 
халыққа адал қызмет көрсетілуі ма
манға тікелей тәуелді. Сондықтан, 
елімізде сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы шараларды күшейтіп, мем
лекеттік қызметкерлерді іріктеудің 
ашықтығын қамтамасыз ететін заң 
қабылданды. Бұл заң Президент 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «халық пен 
мемлекетке қызмет ету – бәрінен 
жоғары» қағидасына серпін берді. 
Судьялар қауымына жүктелер жау
апкершілік жоғары. Өйткені, судья  
кез келген жағдайда Конституция 
мен заңдардың дұрыс қолданылып, 
орындалуының озық үлгісін таны
татын маман ретінде ерекшеленеді. 
Өмірдің өзі дәлелдеп отырғандай, 
адамгершілігі жоғары, білімді, білікті 
судьялар ғана сот мәртебесін көтеріп, 
әділ сотқа кепіл бола алады.   

– Бір әріптесіңіз орындалмаған 
сот шешімін атылмаған оққа теңе-
ген еді. Сіз бұл пікірмен келісесіз бе 
және сотқа, оның шешіміне құр-
метпен қарамау ненің салдары деп 
ойлайсыз? 

– Сот актілерінің орындалуы сот 
ісін жүргізудің аяқталу сатысы. Осы 
себепті, олардың мүлтіксіз орын

Мемлекет басшысы Н.Назарбаев 
«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғы
ру» атты бағдарламалық мақала
сында «Болашақта ұлттың табысты 
болуы оның табиғи байлығымен емес, 
адамдарының бәсекелік қабілетімен 
айқындалады. Сондықтан, әрбір қа
зақстандық, сол арқылы тұтас ұлт 
XXI ғасырға лайықты қасиеттерге ие 
болуы керек. Мысалы, компьютерлік 
сауаттылық, шет тілдерін білу, мәдени 
ашықтық сияқты факторлар әркімнің 
алға басуына сөзсіз қажетті алғы
шарттардың санатында. Сол себепті, 
«Цифрлы Қазақстан», «Үш тілде білім 
беру», «Мәдени және конфессияара
лық келісім» сияқты бағдарламалар 
– ұлтымызды, яғни барша қазақстан
дықтарды XXI ғасырдың талаптарына 
даярлаудың қамы» деп толымды тұжы
рымдарымен бөлісті.

Бәсекелестікке қабілеттілік жолында 
Елбасы ұсынған «Цифрлы Қазақстан» 
бағдарламасының да маңызы зор. 
Өйткені, дамып келе жатқан жаңа 
технологиялар өмірімізді жеңілдетеді, 
дамуымызды жылдамдатады.

Соңғы жылдары сот жүйесі замана
уи ақпараттық технологиялар арқылы 
электронды іс қағаздарын жүргізуге 

Заңгер болу –
зор жауапкершілік

Бүгінгі таңда құқықтық қолдауды қажет етпейтін қызмет 
кемде кем. Сондықтан да, заңгер болу мемлекеттік маңызы бар 
жауапкершілік. Өйткені, азаматтардың құқықтары мен мүд-
десін қорғау тікелей заңгерлерге жүктелген. Сонымен қатар, 
барлық мемлекеттік буындардың және шаруашылық меха-
низмдерінің тиімді жұмыс істеуі заңгерлерге тәуелді. 

ҚР Әділет органдары мемлекет кепілдік беретін және 
Конс титуцияда белгіленген адам құқықтарын жүзеге асыру 
негізінде әрекет етеді. 2002 жылдың 18-наурызында ҚР «Әділет 
органдары туралы» заңы қабылданып, бүгінгі күнге дейін түрлі 
өзгеріс тер мен толықтырулар енгізіліп, қолданылуда. 

Қазіргі таңдағы өмір шындығын ескере отырып, әділет 
органдары азаматтардың конституциялық құқықтарын жүзеге 
асыруға барлық жағдайды жасайды. Атап айтқанда, Әділет 

органдарының қызметі – көптеген әкімшілік кедергілерді азай-
туға, халыққа көрсетілетін мемлекеттік қызмет түрлерінің, оның 
ішінде түрлі сала бойынша қызметтің электрондық сапасын 
жақсартуға бағытталады. Әділет органдары атқаратын негізгі 
қызметтерге жалпы мемлекеттік даму стратегиясын әзірлеу, заң 
жобасы жұмысын жүргізу, заңдарды талдау, жетілдіру, жүйелеу, 
нормативтік-құқықтық актілер жобаларына заң сараптамасын 
жүргізу арқылы адамның және азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтарының үстемдігін қалыптастыруға қатысу, заңды 
тұлғалардың тіркелуін жүзеге асыру, құқықтық көмекті және 
заң қызметін көрсетуді ұйымдастыру және құқықтық насихатты 
қамтамасыз ету жатады. Азаматтардың құқықтарына, бостан-
дықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік-құқықтық 
актілерді ресми жариялау – оларды қолданысқа енгізудің мін-
детті шарты болып табылады. Бұл Конституцияда белгіленген 
маңызды ережелердің бірі. Осыған байланысты, мемлекеттік 
тіркеу олардың күшіне енуінің қажетті шарты болып табы-
латын мемлекеттік органдардың құқық нормасы бар норма-

тивтік-құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу міндеті әділет 
органдарына жүктелген. Осы басты мәселеге Әділет органдары 
ерекше назар аударады. Қазіргі таңда нормативтік-құқықтық 
актілер мемлекеттік органдардың интернет порталы (МОИП) 
арқылы жүзеге асырылуда. Сондай-ақ, нормативтік-құқықтық 
актінің мәтінін заңда көрсетілген мерзімде толық жариялаудың 
міндеттілігі заң деңгейінде белгіленген. Бұл оның мемлекеттік 
органдар қабылдаған нормативтік-құқықтық актілерінің қол-
жетімді болуын қамтамасыз етеді. Бұл жерде Әділет органдары 
орталық және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік органдардың 
нормативтік-құқықтық актілерінің уақытылы және сапалы 
жариялануын бақылап, мониторинг жүргізіп отырады. Сөйтіп, 
азаматтар мен кәсіпкерлік саласы өкілдерінің құқықтары мен 
бостандықтары қамтамасыз етіледі. 

Б.ТОКПАКОВА,
Алматы облысы Әділет департаменті

бақылау және құжаттамамен қамтамасыз ету 
бөлімінің бас маманы

және сот ісін жүргізуге ауысу бойынша 
үлкен жұмыстар атқарып келеді. Қазір 
күнделікті сот тәжірибесінде соттар 
IТтехнологиялар мен ғаламтор ре
сурстарының мүмкіндіктерін көбірек 
пайдалана бастады. Себебі, ол сот 

төрелігін жүзеге асыру процесін жеңіл
детеді, оңтайландырады және ав
томаттандырады, бастысы, халыққа 
қолжетімділігін қамтамасыз етеді. 
Бүгінгі таңда ел соттарына «Төрелік» 
ақпараттық жүйесі, «Сот кабинеті» 
сервисі, «Электронды шақыру қағазы», 
«Сот құжаттарымен танысу» сервисі 
және басқа да жаңа ақпараттық техно
логиялар қызметі енгізіліп, сұранысқа 
сай қызмет етіп келеді.

«Сот кабинеті» электронды ақпа
раттық сервистік қызметі – сот орган
дарындағы жүйелі ақпарат берудің 
кеңейтілген тәсілі десек қателеспейміз. 
Ол арқылы сотқа талап арыз беру, 
сот отырысының хаттамасына ескер
ту келтіру, өтініш, арыз, шағым және 
электронды түрдегі өтінімдерді әзірлеу 
және беру, мемлекеттік алымдарды он
лайн түрінде төлеу, деректерді сақтау 
мен біріктірудің қауіпсіздігі секілді 
қызметтерді жүзеге асыруға болады. 
Электронды цифрлық қолтаңбасы бар 
кез келген азамат үйден шықпайақ 
аталмыш сервис арқылы елдің кез кел
ген сотына талап арыз беріп, кейіннен 
оның қаралу динамикасын бақылап 
отыра алады. Міне, бүгінде бұл сервис 
50ден астам электронды қызмет көр

сету мүмкіндігіне ие екенін айта кетейік.
Аталмыш сервистің мол мүмкіндігі 

туралы баспасөз беттерінде аз айтылып 
жатқан жоқ. Оны қолданушылардың 
көбейгені тұтынушылар санының ар
туынан байқалады. Мәселен, Арал ау
дандық сотына 2018 жылдың 8 айында 
«Сот кабинеті» сервисі арқылы 653 
электронды арыз және 833 әкімшілік іс 
түсіп тіркелген.

Бұрын сот отырысына азаматтарды 
шақыру да ұзақ процесс еді. Хабарла
маны конвертпен жолдап, шақыртудың 
жеткенжетпегенін білмей отыратын 
күндер келмеске кетті. Бүгінде смсха
барламаны тараптар лезде алғаны 
былай тұрсын, арызшағымының қа
былданғанын, істің әрі қарайғы қозға
лысын толықтай бақылай алады.

«100 нақты қадам» Ұлт жоспары
ның 20шы қадамын орындау мақса
тында барлық сот отырысы залдары ды
бысбейнетаспаға түсіру жүйе лерімен 
жабдықталды. Әрбір сот отырысы 
дыбысбейнежазбаға жазылады. Бұл 
сот отырысының қысқаша электронды 
хаттамасын енгізуге мүмкіндік берді. 
Электронды хаттама судьялар мен сот 
отырысы хатшылары үшін қағазбас
тылықты және жүктемені азайта түсті. 

Дыбысбейнетаспаға түсіру жүйелерін 
жетілдіру сот залынан тысқары отыр
ған процеске қатысушылар дың да 
оны пайдалануына жол ашты. Енді сот 
процесіне кез келген қатысушы өзіне 
жақын орналасқан сотқа келіп, істің 
қаралуына бейнеконференц байланыс 
арқылы қатыса алады.

Әрине, маңызды реформалар мұ
нымен шектеліп қалмақ емес. Қазіргі 
кезде Жоғарғы Соттың бастамасымен 
жеті жоба бойынша жұмыстар жүр
гізілуде. «Мінсіз судья», «Үлгілі сот», 
«Әділ процесс», «Есот», «Оңтайлы 
орта», «Сапалы нәтиже», «Сотсыз 
тату ласу орталығы» деген атаумен 
таныс тырылған бұл жобалардың түпкі 
мақ саты – сот құрылымының сапа
сын арттыру, үшінші билікті халық қа 
жақындату, сот жүйесіне деген сенімді 
нығайту. Соның ішінде тұрғындарға 
қолжетімді қызмет ұсынуды әрі қарай 
жалғастыру «Есот» жобасының аясын
да жүргізілмек.

Қорыта айтқанда, ақпараттық тех
нология игіліктерінің сот қызметіне 
кеңінен енгізілуі соттың азаматтар үшін 
қолжетімділігін арттырады. 

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

Зина СЕРМАҒАМБЕТОВА, 
Арал аудандық сотының 
кеңсе меңгерушісі

шешімін құрметтейді. Германиялық 
судья өзінің 37 жылдық тәжірибесінде 
сот шешімі орындалмаған бірдебір 
жағдаймен кездеспегенін жазды. Кез 
келген азамат заңды қадірлесе, онда 
құқықтық мемлекетке жетер жол да 
жақындар еді. 

– Елімізде сыбайлас жемқор-
лықпен күрес үздіксіз жүргізілуде. 
Соның өзінде жегіқұртқа тосқауыл 
қойылмауда. Бұл тұрғыда не дей-
сіз?

– Жемқорлықпен күрес тәуелсіздік 
алғалы Президент сая са тындағы ба
сым бағыттардың бірі болып келеді. 
«Қазақстан –2030» даму стратегия
сында да сыбайлас жемқорлықпен 
күрес айрықша аталды. Соған орай, 
1998 жылы «Сыбайлас жемқорлықпен 
күрес туралы» заң қабылданып, онда 
сыбайлас жемқорлыққа алғаш рет заң
дық тұрғыда түсiнiк берілді. Қылмыс 
түрлерi мен оларға тиiстi жауапкершiлiк 
анықталды. 

Айта кетерлігі, мұндай заң Қазақ
станда посткеңестік кеңістікте бірінші 

Дүние-Зада КЕНШИМОВА, Ақтау қалалық №2 сотының судьясы:

«МӘРТЕБЕНІҢ ӨСУІ КАДРЛАР
 БІЛІКТІЛІГІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ»

далуын қамтамасыз етудің маңызы 
зор. Орындалмаған сот шешімі ең 
алдымен халықтың сотқа сенімін әл
сіретеді. Мұны ескерсек, әріптесімнің 
пікірімен келісуге болады. Бүгінде 
мемлекеттік сот орындаушылармен 
қатар жеке сот орындаушылар инсти
туты дамуда. Сот шешімін орындау
дан жалтарғандарға жауапкершілік 
заңмен күшейді.  Дейтұрғанмен, бо
рышкерлердің сот актісін орындамау
да түрлі қитұрқылықтарға баратыны 
да өмір шындығы. Өз басым мұн
дай келеңсіздіктерді азаматтардың 
заңға, сот шешіміне құрметпен қара
мауының салдары дер едім.

Қазіргі күні жалпы сот орындаушы
ларға үлкен мүмкіндіктер берілуде. 
Борышкердің шетелге шығуына тыйым 
салу, көлік жүргізу құқығынан уақыт
ша айыру, т.б. мәжбүрлі шараларды 
қолдану мүмкіндігі бар. Сондықтан, 
сот орындаушылар тарапынан сапалы 
жұмыс талап етіледі. Мысалы, Гер
манияда сотқа құрмет өте жоғары. 
Ондағы халық сот билігін, оның әрбір 

рет қабылданды. Мемлекеттiк қыз
мет шiлерге сыбайлас жемқорлық 
көрi нiсiне қарсы тұру, мемлекеттiк 
қызмет мүддесiне нұқсан келтiретiн 
iсәрекеттердi жою заңмен мiндет
телді. 2008 жылы Қазақстан БҰҰ 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы және 
БҰҰ Транс ұлттық ұйымдасқан қыл
мысқа қарсы конвенция ларын ра
тификациялады. Сыбайлас жемқор
лыққа тосқауыл қою ға қол ұшын 
беретін  азаматтардың қауiп сiздiгi 
қамтамасыз етілді әрі оларды көтер
мелеу талабы заңмен нақтылан ды. 
Бұл принциптер өз кезегінде жемқор
лықты жеңуге қоғам мүшелерiн жұ
мылдыруға ықпал етуде. Оны жоққа 
шығармаймыз, өкінішке қарай, «Бір 
құмалақ бір қарын майды шірітеді» 
демекші, теріс пиғылдылар кезде
суде. 

– Сіз еңбек ететін ұжым бұл дерт-
тің алдын алуда қандай шараларға 
мұрындық болуда?

– «Қазақстан–2050 қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Жол

дауында сыбайлас жемқорлықтың тек 
заң бұзушылық қана емес, оның ұлттық 
қауіпсіздікке тікелей қаупі көрсетілуі 
бекер емес. Меніңше, жемқорлықтың, 
сол сияқты кез келген қылмыстың 
түптамырында заңды құрметтемеу 
жатыр. Бізде ондай әрекеттер болмау 
үшін сотта ұдайы мониторинг жүр
гізіліп, жемқорлыққа қарсы шара
лар ұйымдастырылады. Бұл тұрғыда 
сотқа келушілердің пікірлерін білу 
біз үшін құнды. Жемқорлық пен па
рақорлықтың мемлекет дамуына ти
гізер зардабы үздіксіз насихатталуда. 
«Төрелік» бағдарламасы жұмыс істейді. 
Сот процестерінде дыбысбейне жаз
балар қолданылады. Сот кабинеті мен 
ақпараттық киоскі, мұның барлығы 
жемқорлықтың алдын алуға үлкен әсер 
етеді.  

– Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
Түймегүл ИБАШЕВА,

«Заң газеті»
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Бастама 

...ЕҢБЕК ДАУЛАРЫ БОЙЫНША СОТҚА ЖҮГІНЕР АЛДЫНДА КЕЛІСУ 
КОМИССИЯСЫНЫҢ АЛДЫНАН ӨТУ МІНДЕТТІЛІГІ ЕҢБЕК ЗАҢНАМА-
СЫНДА ЗАҢДЫ ТҮРДЕ БЕКІТІЛГЕН. АЛАЙДА, ОСЫНДАЙ ЖАУАПТЫ ІС 
ЖҮКТЕЛГЕН КЕЛІСУ КОМИССИЯЛАРЫНЫҢ ОТЫРЫСТАРЫ ФОРМАЛЬ-
ДЫ ТҮРДЕ ӨТЕТІН ЖАҒДАЙЛАРЫ ДА КЕЗДЕСІП ЖАТАДЫ. ӘРІ КӨБІНЕ-
СЕ ЖҰМЫС БЕРУШІНІҢ ПОЗИЦИЯСЫН ҚОЛДАП ЖАТАДЫ. АЛ, СОТТА 
ІСТІ ҚАРАУ БАРЫСЫНДА, КЕРІСІНШЕ, ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ 
ҚОРҒАЛЫП, ЖҰМЫС БЕРУШІНІҢ ЗАҢСЫЗ ӘРЕКЕТІ АНЫҚТАЛАТЫН 
ЖАҒДАЙЛАР ДА БАРШЫЛЫҚ. СОҒАН ОРАЙ, АЛДАҒЫ УАҚЫТТА КЕЛІ-
СУ КОМИССИЯСЫНЫҢ РӨЛІН КҮШЕЙТІП, ОТЫРЫСТАРЫНЫҢ ЖОҒАРЫ 
ДЕҢГЕЙДЕ ӨТУІ ҮШІН ОНЫҢ ҚҰРАМЫНА ТӘУЕЛСІЗ МЕМЛЕКЕТТІК ЕҢБЕК 
ИНСПЕКТОРЫ ЕНІП, ӘР ОБЛЫС КӨЛЕМІНДЕ БІР ҒАНА БАРЛЫҚ ЕҢБЕК 
ДАУЫН СОТҚА ДЕЙІН ТӘРТІПТЕ ҚАРАЙТЫН ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН 
КЕЛІСУ КОМИССИЯСЫ ҚҰРЫЛУЫ ҚАЖЕТ. ЕГЕР КЕЛІСУ КОМИССИЯСЫ 
ЕҢБЕК ЗАҢНАМАСЫ БҰЗЫЛМАДЫ ДЕП, АЛ СОТ ОТЫРЫСЫНДА ЗАҢНЫҢ 

– Сот жүйесінде жағымды өз-
герістер болып жатқанынан жұрт-
шылық хабардар. Әсіресе, ақпарат-
ты алудағы ашықтық, қызметтегі 
қолжетімділік фемида қызметкер-
лерінің жаңа технологияны жетік 
меңгергенін айғақтайтындай.

– Республика судьяларының V-съе-
зіне қатысқан елбасы Нұрсұлтан Назар-
баев сот билігін халыққа жақындату, 
сотқа деген сенімді нығайту үшін элек-
трондық технологиялардың мүмкіндігін 
пайдалану қажеттігіне назар аудартқан 
болатын. Одан бөлек, Қазақстан Респу-
бликасының 2010 жылдан 2020 жылға 
дейінгі кезеңге арналған құқықтық сая-
сат тұжырымдамасында да сот қызметін 
халықаралық талаптарға сай жетілдіру-
дің тетіктері көрсетілген. Осы айтылған 
міндеттемелерді назарда ұстай отырып, 
сот қызметін жеделдету, сапаландыру, 
тиімділігін арттыру жұмысына жаңа 
технология мүмкіндіктері кеңінен пай-
даланылып келеді. Бүгінде шалғайдағы 
аудандық соттардың өзі материал-
дық-техникалық тұрғыдан толық қамта-
масыз етілген. Сот отырыстары тұтастай 
дыбыс-бейнежазу құрылғыларына жа-
зылады. Азаматтардың арыз-шағымын 
қабылдауды да, істің қозғалысын бақы-
лауды да электрондық қызмет арқылы 
оңай үйлестіруге болады. Яғни, бүгінгі 
күні соттың сапалы қызмет көрсетуіне, 
судьялардың заңды басшылыққа ала 
отырып тура төрелік етуіне еш кедергі 
жоқ. Барлық жағдай жасалған. Тек өзіміз 
еңбек етіп, тер төгіп жүрген саланың 
беделін көтеріп, басымдығын еселеуге 
үлес қоса алсақ болғаны. Қазақта «Жі-
бектІ түте алмаған жүн етеді» деген әдемі 
сөз бар. Сол айтпақшы, бүгінгідей зор 
мүмкіндікті ұтымды пайдалана алмау – 
судьяларға сын.

– Бұрын жекелеген судьялар тұр-
мақ, соттың баспасөз қызметімен 
тілдесу қиынға түсетін. Қазір белгілі 
бір істерге қатысты сауал қойып, 
заңға түсінік беруді сұрағанда қа-
зылардың да үн қатып, сұрағы-
мызға орнықты жауап беретінін 
байқап жүрміз. Мұндай жағдайдың 
қалыптасқаны дұрыс. Дегенмен, 
әлеуметтік желілерді жіті назарда 
ұстап, бұқаралық ақпарат құрал-
дарымен тікелей байланыс орнату 
судьяларға ауыр емес пе?

– Судья – халықтың қызметшісі. Ол 
қанша жерден беделді лауазым иесі, 
әділдіктің жаршысы, төрелікке таразы-
лық етуші болғанымен, негізгі мақсаты 
– халыққа адал да сапалы қызмет ету 
болып қала береді. Өйткені, сот ғима-
ратына кіре алмаған, сот қызметкер-
лерінен өзін қызықтырған сауалға жа-
уап ала алмаған, судьялардың пікірін 
дер кезінде біле алмаған азаматтардың 
сотқа деген сенімі бір сәтте төмендейді. 
Ақпараттық заманның артықшылығы 
мен кемшілігі де осында. 

Бәріміз куә болып отырғандай, 
қоғамда әлеуметтік желілердің, ақпа-
рат құралдарының ықпалы жоғары. 
Одан тыс өмір сүру мүмкін емес. Біз 
осы үдерісті өз игілігімізге орынды 
пайдалана білуіміз керек. Әлеуметтік 
желіні ұдайы назарында ұстайтын аза-
маттар көп, ендеше, неге бұл ортаны 
сот жұмысындағы жаңалықтардың, 
өзгерістердің алаңы етпеске?! Азамат-
тардан түсетін сауалдарға да әлеумет-
тік желіні пайдаланып жауап берудің 
артықшылығы көп. Осы арқылы біз бір 
мәселе алаңдатып жүрген қаншама 
азаматтың құқықтық сауатын көтеруге 
ықпал етеміз. Бұл сіз айтып отырған 
мәселенің тек бір қыры.

Екіншіден, бұқаралық ақпарат 
құралдарымен салыстырғанда әлеу-
меттік желілерде жауаптылық аз. «Тисе, 
терекке, тимесе, бұтаққа» деген со-
лақай ұстаныммен мемлекеттік қыз-
меттегі лауазымды тұлғаларды сынау 
жиі кездеседі. Мұндай сыннан сот са-
ласы да, судьялар да тыс қалмайды. 
Егер осындай негізсіз сынға судьялар 
өздері бас болып, дәйекті жауап ұсын-
баса, халықта теріс пікір қалыптасуы 
әбден мүмкін. Өйткені, үнсіздікті қатені 
мойындау деп түсінетіндер жеткілік-
ті. Сондықтан, біздің жұмыстан тыс 
уақыттарда әлеуметтік желілерді үнемі 
бақылап, өзіміз қызмет етіп отырған 
салаға қатысты сын-ескертпелерге дер 
кезінде, тыңғылықты жауап беруіміз 

жеті түйіні» жобасының өмірге келуіне 
ықпал етті. «Біз тек қана үкім шығармай-
мыз, хирургтар секілді адам тағдырына 
операция жасаймыз. Бұл постулаттарды 
біздің әрқайсысымыз күн сайын Гиппо-
краттың анты секілді қайталауымыз ке-
рек» деген төрағаның отандық сот қыз-
меткерлеріне ұсынған жеті түйін – жеті 
тапсырмасы бүгінде кезең-кезеңімен 
орындалуда. 

Төрағаның «Бітімге келмей дау біт-
пес» деген тақырыппен таныстырылған 
үндеуінің де тек сот саласы ғана емес, 
қоғам үшін де маңызы зор. Соңғы 
жылдары азаматтық істердің саны тым 
көбейіп кеткен. Соңғы жылдары жүкте-
ме еселеп өсуде. 2018 жылдың алты ай-
ында аудандық және оған теңестірілген 
соттардың судьялары 1 миллион 800 
мың азаматтық іс пен материалдар қа-
раған. Яғни, бүгінде 2 миллионға жуық 
адам сот әуресімен жүр деген сөз. Оған 
сот аппаратын, прокурорларын, адво-
каттарды, сот орындаушыларды қос-
саңыз, қаншама адамның дау-жанжал 
айналасында уақытын өлтіріп жүргенін 
пайымдар едіңіз. Бұл бюджетке үлкен 
салмақ, елдің дамуына зор кедергі. 
Бітімгершілік қазақтың қанында бар. 
Сондықтан, сот жүктемесін азайтып, 
азаматтар арасындағы дау-шарды 
төмендетуде медиацияның мүмкіндігін 
пайдаланған дұрыс-ақ. Төраға үнде-
уі медиацияға байланысты түсіндіру 
жұмыстарының кеңейіп, насихаттың 
көбеюіне, медиаторлар белсенділігін 
көтеруге, бітіммен аяқталатын істердің 
артуына игі әсерін тигізді.

Бұдан кейінгі «Мінсіз судья», «Ар 
алдында тазасыз ба?» жобаларының 

да мақсаты үлкен, маңызы зор. Ең бас-
тысы, төраға бізге жол көрсетті, бағыт 
берді. Керемет бастамаларды өміршең 
ету өз қолымызда.

– Расында, азаматтық істердің 
көбейіп кеткені үлкен мәселе. Оның 
үстіне, әке мен баланың, аға мен 
інінің дауласып, сотта бет жырты-
суы бүгінде таңсық болмай қалды. 
Осы мәселелерді реттеудің жолын 
таппасақ, мәмілегерлік қасиетіміз-
ден айырылып қаларымыз ақиқат.

– Азаматтардың сот арқылы дау-
ласуын кейде құқықтық сауатының 
өсуімен байланыстырып жатамыз. 
Бұл да шындыққа жақын. Дегенмен, 
сауаттан гөрі, азаматтардың дүние-
ге, материалдық игілікке деген қы-
зығушылығы жоғарылағандай көрі-
неді. Адамдардың менмендігі өскен. 
Ешкім басынан сөз асырғысы келмей-
ді. Осының барлығы сот жүктемесін 
өсіріп отыр. Сондықтан, сот жүктемесін 
азайту мақсатында кейбір категория-
дағы азаматтық істердің сотқа дейінгі 
тәртіпте шешілу процедурасын жетіл-
діру керек. Мысалы, еңбек даулары 
бойынша сотқа жүгінер алдында келісу 
комиссиясының алдынан өту міндет-
тілігі еңбек заңнамасында заңды түрде 
бекітілген. Алайда, осындай жауапты 
іс жүктелген келісу комиссияларының 
отырыстары формальды түрде өтетін 
жағдайлары да кездесіп жатады. Әрі 
көбінесе жұмыс берушінің позициясын 
қолдап жатады. Ал, сотта істі қарау 
барысында, керісінше, қызметкердің 
құқықтары қорғалып, жұмыс берушінің 
заңсыз әрекеті анықталатын жағдай-
лар да баршылық. Соған орай, алдағы 

уақытта келісу комиссиясының рөлін 
күшейтіп, отырыстарының жоғары дең-
гейде өтуі үшін оның құрамына тәуелсіз 
мемлекеттік еңбек инспекторы еніп, әр 
облыс көлемінде бір ғана барлық еңбек 
дауын сотқа дейін тәртіпте қарайтын ор-
талықтандырылған келісу комиссиясы 
құрылуы қажет. Егер келісу комиссиясы 
еңбек заңнамасы бұзылмады деп, ал сот 
отырысында заңның бұзылғаны анықта-
лып, қызметкердің құқығы қорғалса, 
мекеменің бірінші басшысы әкімшілік 
жауапкершілікке тартылуы тиіс.

Бұған қоса, кейінгі кезде банк пен 
жеке азаматтар арасындағы даулар да 
азаймай тұр. Әсіресе, банктік комис-
сияны қайтару мәселесі жиілеген. Ал 
мұны сотқа дейінгі тәртіппен банк пен 
тұтынушы арасында шешуге де болады. 
Айталық, сотта қаралатын істер бойын-
ша көбінесе банктік қарыз шартының 
жасалған күні, қарыз алушылардың 
аты-жөнінде ғана айыр машылық бо-
лады. Ал комиссия бір іс бойынша сот 
шешімімен қайтарылса, екінші қарыз 
алушы да сотқа жүгінуге мәжбүр. Себебі, 
банк тарапынан бұл мәселе шешілмейді. 

– Сот құрылымында аға буын-
ның кейінгі толқынға жол көрсетіп, 
қамқорлыққа алуы, тәлімгерлік 
танытуы бұрыннан бар үрдіс. Сіз үл-
кендерден нені үйрендіңіз, кішілер-
ге қандай қолдау көрсетілсе дейсіз?

– Тәлімгерлік мектебінің жас судья-
ларға берері мол. Қазылық қызметке 
кіріскен кез келген азаматта толқыныс, 
қорқыныш болады. Қанша дегенмен, 
адам тағдырын таразылау оңай дүние 
емес. Әр үкімнің, шешімнің артында 
қаншама үміт, күдік бар. Осының өзі 
жауаптылығыңды еселей түседі. Сон-
дайда аға буынның ақылына, қолда-
уына зәрусің. Арқаңнан қағып, дем 
бергенін, қолтығыңнан демегенін кү-
тесің. Біз мұндай игіліктен құр алақан 
емеспіз. Аға-апаларымыздың арқасын-
да қазылықтың қыр-сырын меңгеріп, 
қызметке төселдік. Сондай сын сәтте 
ақылын аямаған  алдыңғы буын аға-а-
паларымызға алғысым шексіз. Әсіресе, 
қазылыққа жаңа қадам басқан жо-
лымда қолдау көрсеткен, қандай сәтте 
де уақытын бөліп, ақыл-кеңесін аямаған 
Ардагер судьялар: Ғалия Шыңғысоваға, 
Зина Жаңбыршаевға, Қызылорда облы-
стық сотының судьясы Светлана Жуын-
таеваға, Қызылорда қалылық сотының 
төрағасы Мұхтар Еркінбековке, Алматы 
облыстық сотының судьясы Есмахан 
Мырзабековке,  Алматы қаласы Жетісу 
аудандық сотының судьясы Ақмарал 

игі іс болар еді. Бұл жастарды ынталан-
дыруға, құлшыныспен жұмыс істеуіне 
жетелейтін ерекше стимул.

Білім алу мен оны тәжірибеде іске 
асырудың арасы жер мен көктей. Оны 
қызметке араласқан алғашқы кезде-ақ 
байқадық. Осыған орай, Төрелік ака-
демиясында білім алып жатқан магис-
транттардың интернет желісінде  жеке 
сайт ашып, азаматтар сұрағына жауап 
беруіне жағдай жасалса деген пікірім 
бар. Себебі, азаматтар жолдаған са-
уалдарды тексеріп, іздену арқылы 
магис транттар теориялық білімін те-
реңдете түседі. Шеберлігін арттырады.

– Сынды қалай қабылдайсыз? 
Қанша дегенмен, судьяның шешімі-
не екі тараптың да риза болып 
кететін кезі сирек қой. Сондайда 
жеңіліс тапқан тараптың сын айтып, 
кінәлап жататыны тағы бар.

– Сын шын болса, неге қабылда-
масқа?! Негізді сын адамды өсіреді, 
ширатады, қатайтады. Мұндай пікір-
лердің айтылуынан қорықпаған жөн. 
Ал, енді қарапайым көзге көрініп 
тұрған шындықты бұрмалап, қаралған 
істің нақты мән-жайын зерттемей, 
кінәрат іздейтіндер туралы әңгіме 
басқа. Және мұны кәсіби маман бола 
тұра, журналис тердің жазғанын талай 
көріп жүрміз. Журналист ақпараттың 
анықтығына, келтірілген фактілердің 
бұрмаланбағанына, шынайы жа-
зылуына жа уапты. Өкінішке қарай, 
соңғы уақытта ақпарат құралдарын-
да да рейтинг қуу үрдісі орын алды. 
Осы рейтинг біреудің өміріне қол 
сұғуға болмайтынын ұмыттырды. Бұл 
өз кезегінде халықтың сот жүйесіне 
теріс пікірін қалыптастыруға әкеліп 
соқтырады. Істің анық-қанығына жет-
пей, мән-жайларға объективті баға 
бермей, тіпті «Адам ұрлаған қыл-
мыскерлер сот залынан босатылды 
және т.б.» деген тақырыптарды айғай-
латып беретіндер баршылық. Бұған 
көп журналистер ойланып жатпайды. 
Сондықтан, журналист дайындайтын 
оқу орындарында құқықтық сабақтар, 
заңдар оқытылса, жауапкершілік мәсе-
лесі жан-жақты қозғалса деген пікірім 
бар. Егер арнайы дәрістер өткізілсе, 
болашақ журналистер заңдарды қалай 
қолданудың, құқықтық тақырыптарды 
қалай жазудың әліппесін толық мең-
геріп, қателікке жол бермес еді.

– Әңгімеңізге рақмет!
Сұхбаттасқан 

Нұрлан ШЫНТАЕВ,
журналист

Телжан ЖУСУПОВ,  Қызылорда облысы Қызылорда қалалық сотының судьясы:

«МІНДЕТ — АЙҚЫН, 
МЕЖЕ — БИІК»

қоғамдық қажеттіліктен туындап отыр 
деуге болады.

– Жоғарғы Сот төрағасы Жақып 
Асановтың үндеулері қоғам тара-
пынан қызу талқыланып жатыр. 
Төрағаның осы уақытқа дейін жа-
рық көрген төрт хатының іске асуы 
қалай?

– Жазылған төрт хат та сот жүйесін 
ілгерілетуге серпін берген тың тапсыр-
малар ретінде тарихта қалары анық. 
Бұл хаттар төрағаның халыққа жақын 
екенін, өзі жетекшілік ететін саланы 
жаңғыртуда халықтың пікіріне көбірек 
құлақ түретінін көрсетті. Сонымен бірге, 
бұл үндеулер сот құрылымына қатысы 
бар жандардың бәрін бір мақсатқа жұ-
мылдыруға ықпалын тигізді. «Адвокат, 
саған айтам, прокурор, сен тыңда!» деп 
аталатын үндеуінде «Соттардың, судья-
лардың, процеске қатысушылардың 
жұмысын жақсарту үшін тағы не істей 
аламыз?» деп көпшілікке сауал тастаған 
төраға үндеуіне үн қосушылар аз болған 
жоқ. Соның нәтижесінде мыңнан аса 
ұсыныс жинақталып, «Сот төрелігінің 

Кушербаеваға айтар алғысым шексіз.
Ал енді саланың үнемі жаңарып 

тұратыны, аға буынды жастардың 
алмастырып отыратыны табиғи заң-
дылық. Біз де көрген-білгенімізді қай-
талап, ізімізден ергендерге қолдау 
көрсетуге дайынбыз. Өйткені, біздің 
алған тәліміміз осы болды. Және са-
ланың сауатты жастармен толыққанын 
қалаймыз. Ол үшін мектеп табалды-
рығынан бастап құқықтану сабақтары 
тереңдетіліп оқытылса дейміз. Со-
нымен қатар, жыл сайын білім ордала-
рын қаншама бала аяқтайды. Солар-
дың көпшілігі заңгер болудан, судья 
атанудан үмітті. Алайда, бұл салаға 
бөлінетін мемлекеттік гранттар талапты 
жастардың бәріне бірдей жете бермей-
ді. Жоғарғы Сот тарапынан осындай 
мақсатына жете алмай қалған, әлеу-
меттік жағынан аз қорғалған отбасы-
дан шыққан, білімі және тәрбиесі өте 
жақсы жастарға мүмкіндік ұсынатын, 
арманының орындалуына жол аша-
тын жоба жасалып, тиісті комиссия 
құрылып, әр облыс, республикалық 
маңызы бар қалалар және Астананың 
заңтану мамандығы бойынша жоғары 
оқу орындарына сот жүйесі атынан 
бір-бір гранттан бөлініп, көмек берілсе, 

Өзгерістер халықтың көңілінен 
шықты

Жоғарғы Сот төрағасы Жақып Асанов «Үлгілі сот» 
бағдарламасын іске асыру шеңберінде іске қосылған елор-
даның Алматы аудандық № 2 сотының жаңа фронт-офис 
жұмысымен танысты. Іс-шараға, сондай-ақ, Соттардың қыз-
метін қамтамасыз ету департаментінің басшысы Нұрсерік 
Шәріпов және Астана қалалық сотының төрағасы Тілектес 
Бәрпібаев қатысты.

Фронт-офис мемлекеттік қызмет көрсетудің зама-
науи стандарттарын ескере отырып, технологиялық ин-
фрақұрылымдармен жабдықталған. Онда үш аймақ жұмыс 
істейді: ақпараттық орталық, кіріс кеңсе және өзіне-өзі қы-
змет көрсету. Мұнда, сондай-ақ, жасалған меморандумдар 

шеңберінде қызмет көрсететін медиатор мен адвокаттың 
кабинеттері орналасқан.

Сот жұмысының жаңа форматы ашықтықты, айқын-
дықты және қолжетімділікті қамтамасыз етуге, сонымен 
қатар, келушілердің қолайлылығы үшін барынша ыңғайлы 
жағдай жасауға бағытталған.

Елорда соттары сот ісін жүргізуді жаңғырту бойын-
ша басым міндеттерді белсенді түрде жүзеге асыруда. 
Ағымдағы жылы «Судья көмекшісі», «Виртуалды сот», 
«Түнгі сот», «Соттарда бітімгерлік рәсімдері», «Отбасылық 
сот» сияқты бірқатар негізгі пилоттық жобалар енгізілді. 
Олар қысқа мерзім ішінде жағымды нәтиже көрсетіп, 
тұрғындар арасында оң бағаға ие болды.

Астана қалалық сотының баспасөз қызметі

БҰЗЫЛҒАНЫ АНЫҚТАЛЫП, ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ ҚҰҚЫҒЫ 
ҚОРҒАЛСА, МЕКЕМЕНІҢ БІРІНШІ БАСШЫСЫ 

ӘКІМШІЛІК ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ 
ТАРТЫЛУЫ ТИІС.

Сұхбат
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Рухани жаңғыру

МЫСЫРЛЫҚ ЖУРНАЛИСТЕР 
ҚОНАҚТА

Шара

Қарашаңырақ – Қазақ ұлттық уни-
верситетінде «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» бағдарламасы аясында 
Мысырдағы Қазақстан елшілігі және 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің ұйымдастыруымен 
халықаралық мектеп өтті. Бұл шараға 
Мысыр Араб Республикасынан келген 
делегациядағы 27 адам, оның ішінде 
12 кәсіби журналист және мысырлық 
ең үздік 15 студент бар.

Халықаралық мектеп барысында 
шетелдік қонақтарға түрлі экскурсия 
ұйымдастырылды. Қонақтар Жетісу-
дың ең танымал туристік жерлері сана-
латын Шарын шатқалы мен Үлкен Ал-
маты көлін тамашалап, Алмаарасанға 
барды. Көне тарихтан сыр шертетін 
тарихи мұражайларға сапар жасалып, 
Алматының көрікті жерлері танысты-
рылды.

Арнайы экскурсиядан кейін шетел-
дік қонақтармен бірге журналистика 
факультетінде қазақ-араб журнали-
стикасының өзекті мәселелерін талқы-
лауға арналған қорытынды дөңгелек 
үстел өтті. БАҚ өкілдері мен Мысыр 
Араб Рес публикасының баспасөз жур-
налистері қатысқан дөңгелек үстелде 
журналистикаға да жаңашылдық ке-
ректігі, алайда жаңашылдық деп өткен 
нәрсені ұмыт қалдырмай, кешегі мен 
бүгінгіні сабақтастыру, кемшіліктерді 
толықтырып, барынша оқырман үшін 
жұмыс істеу, еңбектену қажеттігі ай-
тылды. Алғашқылардың бірі болып сөз 
алған ҚазҰУ журналистика факуль-
тетінің деканы Сағатбек Медеубекұлы 
журналистика саласындағы халық-
аралық ынтымақтастықтың маңызына 
тоқталды. «әлемнің әйгілі 800 уни-
верситеті ішінен ҚазҰУ-дың 220-орын 
алуының басты себептерінің бірі – ха-
лықаралық байланыс орнатуында. Ай 
сайын шетелдік қонақтар келіп, уни-
верситетпен танысуының ар жағында 
осы сіздер оқып, біз еңбек етіп жатқан 
университетіміздің беделі тұр. Бүгін 
сондай дәстүрдің сабақтастығы бізді 
Мысыр елінің журналистерімен бай-
ланыстырып отыр. Осы он күнге жуық 
уақыт ішінде Мысыр елінен келген 
делегация университетіміздің болмы-
сымен танысып, ерекшеліктерін біліп, 
шеберлік сабақтарын өткізді», – деді 
журналистика факультетінің деканы. 

Бұл сапар мысырлық журналис-
тердің Қазақстанға бірінші рет келуі 
екен. Олар Қазақстандағы әріптес-
терімен, жұмыс жүйесімен танысуды, 
білім беру саласындағы жаңалықтар-
ды көріп қайтуды өздеріне мақсат ет-
кен. Әрі осы салада жолдаған сұрақта-
ры да көп болды. Өз сөздерінде қазақ 
елінің қонақжайлылығын да тілге тиек 
етті. 

Қазақстанды танып-білген Мы-

Тіл тағдыры баршамыздың 
қолымызда

Республикамыздың  мемлекеттік тілі – қазақ тілі. Бұл 
Конституцияда тайға таңба басқандай анық көрсетілген. 
Ата Заңдағы анықтамаға сүйенсек, «Мемлекеттік тіл – 
мемлекеттің бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың 
барлық саласында қолданылатын мемлекеттік басқару, 
заң шығару, сот ісін жүргізу және ісқағаздарын жүргізу 
тілі».

Қазақстан Республикасының негізгі тілі – мемлекет-
тік тілді, яғни қазақ тілін құрметтеу, оны білу – әрқай-
сымыздың азаматтық міндетіміз, асыл парызымыз. Ана 
тіліне салғырт қарау – өз халқының өткеніне, бүгініне, 
болашағына немқұрайлы қарау деген сөз. Сондықтан, 

оны дамыту мақсатында атқарылып жатқан жұмыстар аз 
емес. Мемлекеттік тілдің басымдығын арттыру және қол-
даныс аясын кеңейту ісқағаздарды жүргізуді қазақ тіліне 
кезең-кезеңімен көшіруді көздейтін Мемлекеттік бағдар-
ламамен қамтамасыз етілетінін еске сала кеткен жөн.

Біз қандай жағдайда да, қай кезде де өзге тілдердің 
дамуына еш нұқсан келтірмеуге, оларға көрсетілетін 
мемлекеттік қолдау аясын тарылтпауға тиіспіз. Алайда, 
Қазақстан Республикасы мемлекетінің негізін құраушы, 
ел-жер иесі қазақ халқының ұлттық тілі – қазақ тілінің, 
мемлекеттік тілдің мүддесін мейлінше кең көздеуге 
тиіспіз.

Қазақ тілін қолдану мен дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыру мақсатында №2 Казталов 
аудандық соты арнайы жоспар қабылдаған. Соның ая-
сында тіл мамандарының қатысуымен семинар сабақтар 

өткізіледі. Сотта іс толығымен қазақ тілінде жүргізіледі. 
Ісқағаздарды жүргізу толық қазақ тіліне көшкен, ісқағаз-
дар орыс тілінде түссе де мемлекеттік тілде тіркеледі, 
облыстық сотқа ақпараттар, хаттар, басқа да ісқағаздар 
мемлекеттік тілде жіберіледі.

Тілдің тағдыры – баршамыздың қолымызда. «Өзге 
тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте», – дейді Қадыр ақын.  
Қазіргі кезде басқа тілді үйренуге еш шектеу жоқ. Деген-
мен, қазақ тілін мемлекеттік тіл дәрежесіне көтеруге әр 
қазақ үлес қосса, нұр үстіне нұр болары анық.  

Жаңылсын ДҮЙСЕНОВА, 
Казталов аудандық №2 сотының бас маманы-

сот отырысының хатшысы
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ 

сырдан келген қонақтар алған әсер-
лерін, қазақ елі жайлы ақпараттарын 
өз елдеріндегі БАҚ-та жариялауды 
жоспарлап отыр. Аталған делегация 
құрамында Мысырдағы ең танымал 
«Әл-Жумһурия» газетінің белді жур-
налистері болды. Бұл басылымның 
құрамына төрт газет кіреді, оның екеуі 
арабша, қалғандары француз және 
ағылшын тілдерінде хабар таратады. 
Газеттің негізі 1956 жылы қаланған. 
Оның алғашқы санын шығарған Мы-
сыр президенті Жамал Абдул-Наср. 
Басылымның таралымы да жоғары, 
оның 600 мыңға жуық оқырманы бар. 

басшысы Гамал Акл Салман мырза 
баспасөз журналистикасындағы мәсе-
леге тоқталды. «Өздеріңіз білесіздер, 
газет журналистикасы үлкен бір қа-
уіп-қатердің алдында тұр. Өйткені, 
барлық газеттер электрондық нұсқаға 
көшуде. Технологиялық төңкеріс тен 
кейін бізде әлеуметтік желілер газет-
тердің орнын басып бара жатқандай 
сезіледі», – деген Гамал Акл Салман 
ортаға «Осындай сын-қатерлерде 
қазақстандық газет журналистика-
сы қалай жүріп жатыр, соны білгіміз 
келеді» деген сауал тастады. Мысыр 
журналисінің сауалына республикалық 

ӘДЕП КЕҢЕСІНІҢ 
МҮШЕЛЕРІ БЕЙРЕСМИ 

КЕЗДЕСУ ӨТКІЗДІ
Қазіргі заманғы мемлекеттік қызмет жаһандық мәселелерге 

төзімділікті қалыптастыру жолында мемлекеттік қызметшілерге 
жаңа талаптар қоюда. Өйткені, біз кез келген жағдайда тиісті 
тәсілдер мен айрықша шешімдер табуға қабілетті, ерекше ой-
лайтын жаңа форматтағы мемлекеттік қызметшілерді қалып-
тастыруды көздейтін маңызды миссияны жүзеге асырамыз. 
Сондықтан, осы мақсатқа қол жеткізу жолында туындайтын 
мәселелерді шешу және жою қажеттілігі туындап отыр.

Тәжірибеге сүйенер болсақ, қазіргі заманның дәстүрлі рәсіміне айналған 
бейресми кездесулер көптеген мәселелердің шұғыл шешілуіне, мемлекеттік 
қызметшілерді жаңа дағдыларға жылдам үйретуге, мәдени алмасуға, тәжіри-
бе қабылдауға және ой-өрістің кеңеюіне ықпал етеді. Мемлекеттік басқару 
академиясы филиалында Ақмола облысы Әдеп жөніндегі кеңесінің мүшелері 
қызметке жаңа келген мемлекеттік қызметшілермен кездесу өткізді. Кездесу-
дің қатысушылары арасында еркін диалогтық алаң құру мақсатында кездесу 
бейресми, «галстуксыз» форматта өткізіліп, ол өз кезегінде ашық әңгіменің 
туындауына ықпал етті.

Кездесу «Рухани жаңғыру» бағдарламасының аясында ұйымдастырылып, 
қатысушылар мемлекеттік қызметшілердің санасын жаңғырту бірқатар әдеттер 
мен таптаурындардың өзгеруінсіз мүмкін еместігін атап өтті. Бұл үшін әрбір 
мемлекеттік қызметші жұмысына деген қатынасын өзгертіп, өзінің маңызды 
рөлін түсінуі тиіс. Сонымен қатар кездесуге қатысушылар мемлекеттік қыз-
метшінің тиімді жұмысына, санасының өзгеруіне бөгет болатын күнделікті 
қызметтегі «артық» элементтерден құтылудың қажеттілігін атап өтті.  

Жастармен жасалған жұмыстың жаңа үлгісі екі жақтың да көңілінен шықты. 
Жастар жемқорлық құқықбұзушылықтардың алдын алу, мемлекеттік қызмет 
жүйесін жетілдіру, Мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексі талаптарын 
ұстану, олардың сыртқы келбеті мен әлеуметтік желілерде өзін-өзі ұстауы си-
яқты мемлекеттік органдар қызметінің түрлі бағыттары бойынша өз пікірлерін 
белсенді білдіріп отырды.

Жиын барысында мемлекеттік қызметшілердің әдептілік деңгейін артты-
рудағы Әдеп жөніндегі кеңестің рөліне көңіл бөлінді. Іскери әдептілікті және 
ресми әдептілік талаптарын ұстанудың, сонымен қатар, мемлекеттік қызмет-
шілердің ұстамдылығы мен сыртқы келбетінің ұқыптылығы әдетке айналуы 
тиіс екені айтылды.

«Мемлекеттік қызметші қоғам тарапынан негізді сынға себепкер болмауы 
және Әдеп кодексінің талаптарын мүлтіксіз ұстануы тиіс. Басшылар болса өз 
қарамағындағы қызметшілер үшін әрқашан үлгі-өнеге болып, меритократия 
қағидасын басшылыққа алуды қамтамасыз етуі тиіс» – деді Әдеп жөніндегі 
кеңес төрағасы, ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігі Ақмола облысы бойынша департаментінің басшысы 
Берген Беспалинов. Сонымен қатар, Берген Беспалинов мемлекеттік қызметтің 
гүлденуіне жол ашатын басты шарттардың бірі басшылар мен оның қара-
мағындағы қызметкерлер арасындағы айрықша сенім мен ынтымақ екенін 
айтты. 

Диалог үшін бөлінген бір сағат көзді ашып-жұмғанша өтіп кетті. Әдеп 
жөніндегі кеңес мүшесі, облыстық мәслихат депутаты Әлібек Баймағамбетов 
жастарға көбірек бастамашылдық таныту керектігін айтты. Себебі, еліміздің 
ертеңгі жетістіктері бүгінгі жастардың белсенді ұстанымына, еңбекқорлығына 
және мақсаттылығына байланысты. Ал, Әдеп жөніндегі кеңес мүшесі, «Қа-
зақстанның іскер әйелдер одағы» қоғамдық бірлестігінің Ақмола облысын-
дағы өкілі Тұрсынхан Шайкина мемлекет пен бизнестің өзара қатынасына 
тоқталып өтті.

Дәл осындай «галстуксыз кездесу» 24-қыркүйекте Жастар саясаты мәсе-
лелері басқармасында өткен. Бұл жолы кездесуге өз тағдырын мемлекеттік 
қызметпен байланыстыруды жоспарлайтын ЖОО студенттері қатысқан еді.

Шара соңында Берген Беспалинов қатысушыларға белсенділік танытқаны, 
жақсы идеялар мен ұсыныстарын ортаға салғаны үшін алғыс білдіріп, барлық 
пайдалы және негізді идеялардың қажетті қолдауға және көмекке ие бола-
тынына сендірді. Қатысушыларға алға қойған мақсаттарына қол жеткізуде 
айрықша сенімділік, қоғамдық бастамаларда белсенділік тілеп, жастармен 
осындай кездесулердің жиі өткізілетінін мәлімдеді.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Ақмола облысы бойынша 

департаментінің баспасөз қызметі

Индонезия, Малайзия бар. Бұл біздің 
Қазақстанға ең алғашқы сапарымыз 
болып отыр. Біз бұрыннан Қазақстанға 
іссапар болса деп армандайтынбыз. 
Өйткені, екі ел арасындағы байланыс 
тығыз. Мысырды билеген Сұлтан Бей-
барысты құрмет тұтамыз. Ол Сұлтан 
туралы ақындарымыз өлең-жырларын 
жазған. Осындай жазиралы Қазақ 
жеріне келуімізді көптеген журналис-
теріміз бен студенттеріміз күткен бо-
латын. Осы сапардан алған керемет 
әсерден кейін әр кезде Қазақстанға 
тағы келуге асығамыз. Осы жердегі 
студенттер араб елдеріндегі және Қа-
зақстандағы бір-бір елші болатынына 
сенімдіміз. Іссапарды ұйымдастырған 
Мысыр Араб Республикасындағы 
Қазақстан Республикасының Төтенше 
және Өкілетті елшісі Арман Исағали-
евке және әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
басшылығына, журналистика және 
шығыстану факультеті декандарына 
алғысымды білдіргім келеді, – деді 
Мұхаммед Талаат мырза. 

Жиын ары қарай сұрақ-жауап түрін-
де жалғасты. Мәселен, «Әл-Жумһу-
рия» газеті редакциясының бөлім 

Мысырлық журналистердің айтуынша, 
осы уақытқа дейін оларда журналис-
терді қорғайтын заң болмаған. Қазір 
тиісті заң жасалып, журналист құқығы 
қорғалып келеді екен. Сондай-ақ, жур-
налистер одағы да жұмысын жасауда. 
Оған оң мыңға жуық журналист мүше. 
Ал, Мысыр Араб Рес публикасында 
үш түрлі газет жұмыс жасайды. Оның  
біріншісі – үкіметтік, екіншісі – парти-
ялық, үшіншісі – жеке компаниялардың 
газеттері. Дөңгелек үстелде сөз алған 
«Әл-Жумһурия» газетінің бас редакто-
ры Мұхаммед Талаат мырза қазақстан-
дықтарға алғыс білдіріп, өзі басқарып 
отырған басылымға тоқталды. 

– Қазақстандағы ең үздік әрі әлемге 
танымал универсиеттердің қатарынан 
көрінген әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің тыныс-тіршілі-
гімен танысқанымызға қуаныштымыз. 
Аталмыш жетекші оқу орнын Мысыр-
дағы жастарға, студенттерге танысты-
рамыз. Болашақта білім, ғылым, жур-
налистика саласында бірігіп жобалар 
жасасақ деген ұсыныстарымыз бар. 
Дәл осындай іссапарлар 1958 жылдан 
бастап ұйым дастырылып келеді. Біздің 
Үкімет студенттерді ынталандыру үшін 
мұндай тағылымды іссапарларды 
жалғастыруда. Сондай-ақ, біздің сту-
денттер осының алдында Еуропа мен 
Азияның бірнеше елдерін аралаған 
болатын. Соның ішінде Қытай, Түркия, 

«Балдырған» журналының Бас редак-
торы, белгілі журналист-публицист 
Дүйсен Мағлұмов жауап берді. Ол әр 
басылым оқырманы үшін күресетіндігін 
жеткізді. Осы мәселені шешу жөнінде 
елімізде медиа-саланың маманда-
рымен әртүрлі жиындар өткізіліп, бас-
пасөзді сақтап қалудың түрлі жолдары 
жасалып жатқанын айтты. «Біздер 
балалар басылымы үшін, мектепке 
барып, оқушылармен кездесіп, журна-
лымыздың жабылып қалмауына өзіміз 
жұмыс жасаймыз. Біз газеттерімізді 
жоғалт пауымыз керек, сақтап қалуы-
мыз қажет. Сол жолда бәріміз жұмыс 
істеп жатыр мыз, араб әріптестеріміз-
ге де соны тілейміз», –деді Дүйсен 
Мағлұмов.  

Жиын барысында өзге де көп-
теген тамаша тәжірибелік диалог 
орын алды. Мысырлық журналис тер 
Қазақстандағы сапары барысында 
еліміздің жетекші оқу орны – ҚазҰУ 
туралы бірнеше ақпараттық мақала 
жариялап үлгерді. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында жүзеге асырылып жатқан 
мұндай халықаралық кездесулер отан-
дық мамандарға мол тәжірибе беріп, 
еліміздің әлемге танылуына жол ашуда. 
ҚазҰУ-да мұндай келелі кездесулер 
өткізу дәстүрге айналған.

Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ

МЫСЫРЛЫҚ ЖУРНАЛИСТЕРДІҢ АЙТУЫНША, 
ОСЫ УАҚЫТҚА ДЕЙІН ОЛАРДА ЖУРНАЛИС-
ТЕРДІ ҚОРҒАЙТЫН ЗАҢ БОЛМАҒАН. ҚАЗІР 

ТИІСТІ ЗАҢ ЖАСАЛЫП, ЖУРНАЛИСТ ҚҰҚЫҒЫ ҚОРҒА-
ЛЫП КЕЛЕДІ ЕКЕН. СОНДАЙ-АҚ, ЖУРНАЛИСТЕР 
ОДАҒЫ ДА ЖҰМЫСЫН ЖАСАУДА. ОҒАН ОҢ МЫҢҒА 
ЖУЫҚ ЖУРНАЛИСТ МҮШЕ. АЛ, МЫСЫР АРАБ РЕС-
ПУБЛИКАСЫНДА ҮШ ТҮРЛІ ГАЗЕТ ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ. 
ОНЫҢ  БІРІНШІСІ – ҮКІМЕТТІК, ЕКІНШІСІ – ПАРТИЯЛЫҚ, 
ҮШІНШІСІ – ЖЕКЕ КОМПАНИЯЛАРДЫҢ ГАЗЕТТЕРІ.
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ТАРАТУ

ӘРТҮРЛІ

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, факс: 8 (727) 292-29-92 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

Астана қаласы 

Абай көшесі, 78, 105-кеңсе.

Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

«ЮрСлужба» ЖШС, Көкшетау қ., М. Горь кий 
көшесі, 37, 107-бөлме. Тел.: 8 (7162) 25-77-17.

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

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

Қалиаскаров Нұрлан

Нұрғисынұлы ЖК, Петропавл қ., К.Сүтішев 
көшесі, 58, 30-бөлме, 3-қабат.
Тел.: 8 (7152) 46-02-57, уялы тел.: 
8 (777) 572-29-91,  8 (701) 315-54-59.

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

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

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

Ершова Людмила ЖК, Шымкент к.,  Желтоқсан 
көшесі,  20 б.

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА),
директоры Кривилова Татьяна Ивановна. 
Шымкент к.,  Г.Иляев көшесі,  47 (Шай-
мерденов 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 к,., Л.Толстой көшесі, 28. Тел.: 
8 (7112) 50-88-05.

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

ИП «Сагидоллина Б.» 1 Теміржол вокза-
лы, Р.Зорге көшесі 8, «Лина» шаштаразы. 
ardawka_94 @maіl.ru, Тел: 87058762218.

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

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

«Жас Отау» ЖК Қыдырбаева Н.Н. Қызылорда 
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.

ИП Новоселова, Петропавл қаласы, Қа-
зақстан Конституциясы көшесі, 28-үй, 
1-қабат. Тел.: (87152) 46-74-77.

«Версаль Бизнес», Атырау қаласы, Сырым 
Датов көшесі, 35-үй, «Сырым Тобе» БО, 
102-бөлме. Тел.: 32-14-29, 30-65-24, ұялы 
тел.: 8701 920 45 38.

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

ЖК «KAIROS», Алматы қ., Жібек жолы көшесі, 
55,  Алма сауда орталығы, 3-қабат, 419в-бөлім, 
426-нүкте. Тел.: 2714939, ұялы тел.: 
87051857573, 87075952199, 87017392783 
Emaіl:kaldybayeva@ maіl.ru.

ЖАРНАМА

Көзқарас

4. «Kompetenz» сақтандыру компаниясы Акционерлік қоғамының Оңтүстік 
Қазақстан филиалы  (БСН 060241003641) Жағдайы туралы құрылтайшылық 
құжатының түпнұсқасы жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын. 

10. «ГлобалДевелопмент» ЖШС, БСН 030840000428, өзіне «Borovoe 
Tourism City» (Боровое Туризм Сити) ЖШС-ін, БСН 070240000663 қосып, бірігу 
жолы арқылы өзінің қайта ұйымдастырылуы туралы хабарлайды. Талаптар осы 
хабарлама жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: ҚазақстанРеспубликасы, 050000, Алматы қ., Қонаев к., 
77.

11. «Borovoe Tourism City» (Боровое Туризм Сити) ЖШС, БСН 070240000663, 
бірігу жолы арқылы «ГлобалДевелопмент» ЖШС-ке, БСН 030840000428 
қосылып өзінің қайта ұйымдастырылуы туралы хабарлайды. Талаптар осы 
хабарлама жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, 021700, Ақмола облысы, 
Бурабай ауданы, Щучинск қ., Щучье көлі жағалауының аумағы, оңтүстік-шығыс 
бөлігі, құрылыс 50.

5. Астана қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Астана 
қаласының Коммуналдық меншік қоры» МКК (БСН 990440001402) өзінің ерікті 
түрде таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:  
ҚР, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сәкен Сейфуллин көш. 22 ү. т.е.б.1.

6. «Каз Синерджи Строй» ЖШС (БСН 171040016247) өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талаптар хабарландыру жарияланған күннен бастап 
екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 020010, 
Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр ауылы, 
Интернациональная к., 5-үй, 1-пәтер. 

9. Шалқар ауданы әкімдігінің «№35 бастауыш мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі (БСН 120140016698) өзінің жабылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 
2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы, 
Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Тоғыз ауылдық округі, Кеңдала ауылы. 

12. «Қарабалық ауданы әкімдігі білім бөлімінің Боскөл бастауыш мектебі» 
мемлекеттік мекемесі, БСН 020540001485, өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талаптар хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Қостанай облысы, Қарабалық 
ауданы, Боскөл а., Нечипуренко к., 28-А. 

13. «Қарабалық ауданы әкімдігі білім бөлімінің Подгород бастауыш 
мектебі» мемлекеттік мекемесі, БСН 020540001415, өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талаптар хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 
ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Қостанай облысы, 
Қарабалық ауданы, Подгород а., Верхняя к., 9. 

14. «Шағыннесиелік ұжым «SUN SWIFT SERVICE» ЖШС (БСН 100140012225) 
өзінің ерікті түрде таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар 
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады:  ҚР, Алматы обл., Қарасай ауданы, Қаскелең қ., 
Алтын ауыл шағын ауданы, ү. 9.

15. «ОралНефтеГаз Автоматика» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 
140740023933, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Барлық талаптар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: ҚР, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Н.Черненко к., 
10-үй. 

18. «Тастай П-7» ЖШС, БСН 061240018002, өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Кредиторлардың талап-шағымдары осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 10-ықшам аудан, 2-үй, 2-кеңсе, 
пошта индексі 132000. 

2. Хабарлама
Облигация ұстаушылардың жалпы отырысын өткізу туралы 

(НИНKZ2C0Y10D307)
«Орталық-Азия отын-энергетика компаниясы» Ақпараттық қоғамы
«Орталық-Азия отын-энергетика компаниясы» Ақпараттық қоғамы Атқарушы 

органы (атқарушы органның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қ., 
Алматы ауданы, Z00P7X0 индексі, Б.Момышұлы даңғ., 4\1 ғимарат) Бас директор 
Ким В.В. атынан Қазақстан Республикасының 02 шілде 2003 жылдың № 461-II 
«Бағалы қағаздар нарығы жайлы» 18-2 Заңының 3-тармағына сәйкес Директорлар 
кеңесінің бастамасымен шақырту жайлы хабарлайды (хаттама № 14, 24 қыркүйек 
2018 жылдан), «Орталық-Азия отын-энергетика компаниясы» Ақпараттық қоғамы 
облигация ұстаушыларының Жалпы отырысы (НИН KZ2C0Y10D307).

Облигацияларды ұстаушылардың отырысы 26 қазан 2018 жылы, 15 сағат 00 
минутта, мына мекенжайда өтеді: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қарасай 
батыр көш., 89-үй (конференц-зал). Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 26 қазан 
2018 жылы, 14 сағат 30 минутта басталады. Егер жиналыс белгіленген уақытта 
қандай да бір жағдайларға байланысты болмай қалса, «Орталық-Азия отын-
энергетика компаниясы» АҚ облигацияларын ұстаушылардың отырысы дәл сондай 
күн тәртібімен екінші рет жоғарыда аталған мекенжайда 27 қазан 2018 жылы, 15 
сағат 00 минутта, қатысушыларды 14 сағат 30 минутта тіркеумен қайталанады.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы отырысының күн тәртібі:
1) «Орталық-Азия отын-энергетика компаниясы» АҚ облигацияларын шығару 

аңдатпасы шарттарының өзгертуі туралы (НИН KZ2C0Y10D307).
Жиналыстың күн тәртібі мәселелеріне қатысты құжаттармен облигация 

ұстаушылар мына мекенжай бойынша таныса алады: Қарасай батыр көш., 89-үй.

3. «Сарыағаш ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ (БСН 020340003414) және 
«Сарыағаш ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ (БСН 060540007799) бірігу және 
қайта құрылу жолымен «Сарыағаш ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және 
спорт бөлімі» ММ болып қайта ұйымдастырылатыны туралы хабарлайды. Талаптар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, Түркістан 
облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Исмаилов к., 37. (Сарыағаш ауданы әкімдігі аппаратының 
ғимараты).

7. «Азия-Электрик» Акционерлік Қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) өз акционерлеріне 
Директорлар Кеңесі орналастырылған акцияларды Қоғамның бастамасы бойынша сатып 
алу туралы шешім кабылдағанын хабарлайды. Осыған байланысты қоғам акционерлерге 
төмендегідей хабарлама жасайды:

1. Шығарылымдағы жәй акцияның саны 94 000 акцияны құрайды.
2. Акцияларды сатып алу бағасы бір жәй акция үшін 1 336,6 теңгені құрайды.
3. 2018 жылдың 5 қазанынан бастап 2018 жылдың 12 қазанына дейінгі аралықта 

акцияларды сатып алу туралы акционерлердің өтініштері кабылданады. Өтінішті 
акционер бір рет ұсынады. Оны ауыстыру, толықтыру, өзгерту, күшін жоюға жатпайды.

4. Акционерлердің өтінішін қабылдау Қоғамның орналасқан жері бойынша іске 
асырылады: Талдықорған қ-сы, Желтоқсан к-сі, 205-үй.

5. Акцияларды сатып алу мерзімі – 7 (жеті) жұмыс күні ішінде (3-тармақшада 
көрсетілген күннен бастап) іске асырылады. Егер барлық акционерлерден акция сатып 
алуға түскен өтініштер 3-тармақшада көрсетілген күннен бұрын түскен болса, онда 
акцияны сатып алу соңғы өтініштің түскен күнінен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде 
іске асырылады.

17. «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» 
КММ «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Явленка  орталық аудандық ауруханасы» 
ШЖҚ КМК басшысының бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды. «Солтүстік 
Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің «Явленка орталық аудандық ауруханасы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының негізгі қызметі – халыққа 
арнайы медициналық көмек көрсету болып табылады. Мемлекеттік кәсіпорынның 
заңды мекенжайы: 150500, Солтүстік Қазақстан облысы, Есіл  ауданы, Явленка селосы, 
А.Иманов көшесі, 78-үй. Конкурс Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
«Мемлекеттік кәсіпорын басшысын тағайындау және аттестаттау, сондай-ақ оның 
кандидатурасын келісу ережесі туралы» 2015 жылғы 2 ақпандағы № 70 бұйрығына 
сәйкес өткізіледі. Біліктілік талаптары: Білімі: «Денсаулық сақтауды ұйымдастыру» 
(«Қоғамдық денсаулық сақтау», «Денсаулық сақтау менеджменті») мамандығы 
бойынша сертификаты бар немесе «Қоғамдық денсаулық сақтау» («Денсаулық сақтау 
менеджменті», «Менеджмент») мамандығы бойынша магистратурасы/мамандануы 
бар жоғары медициналық білім және мемлекеттік денсаулық сақтауды басқару 
органдарында немесе денсаулық сақтау ұйымдарында басқарушы лауазымда жұмыс 
өтілі 2 жылдан кем емес; немесе «Қоғамдық денсаулық сақтау» («Денсаулық сақтау 
менеджменті») мамандығы бойынша магистратурасы бар жоғары экономикалық білім 
және мемлекеттік денсаулық сақтауды басқару органдарында немесе денсаулық 
сақтау ұйымдарында басқарушы лауазымда жұмыс өтілі 2 жылдан кем емес. Білу 
керек: Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Халық денсаулығы және 
денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының кодексін, Қазақстан 
Республикасының Еңбек кодексін, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 
«Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Қазақстан Республикасының заңын, 
денсаулық сақтау мәселесі бойынша және осы кәсіпорынның қызмет саласындағы 
қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілерді. Конкурсқа қатысу үшін 
бұқаралық ақпараттық құралдарда конкурс өткізу туралы хабарландыру шыққан 
күннен бастап 15 күн ішінде мына мекенжайға: Петропавл қ., Театральный к., 56а, 
22-кабинетке келесі құжаттар тапсырылуы тиіс: 1) Конкурсқа қатысу туралы өтініш; 
2) Мемлекеттік және орыс тілдерінде түйіндеме; 3) Еркін түрде жазылған өмірбаян, 
қысқаша түрде. 4) Фотосурет – 2 дана; 5) білімі туралы құжаттардың көшірмелері; 
6) еңбек кітапшасының көшірмесі; 7) 086-У формадағы медициналық анықтама; 
Конкурсқа қатысушы біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби дайындығы бойынша қосымша 
ақпарат ұсына алады (біліктілігін арттыру туралы, ғылыми дәреже және атақ беру 
туралы құжаттардың көшірмелері, ғылыми басылымдар, сонымен қатар алдыңғы 
жұмыс орны басшысының ұсынымы және т.б.). Құжаттарды тапсыру мерзімі: 2018 
жылғы 2 қазаннан бастап 19-ші қазанға қоса алғанда сағ. 9:00-ден 18:30-ға дейін, 
Петропавл қ., Театральная к., 56а, 23-кабинет мекенжайы бойынша. Анықтама 
телефоны: 46-93-14. Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер 2018 жылғы 23 қазан сағ. 
9:00-ден 18:30-ға дейін Солтүстік Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасында 
мына мекенжай бойынша әңгімелесуден өтеді: Петропавл қ., Театральная к., 56а, 
23-кабинет.

19. МЖӘ жобасын бастау туралы хабарлама
«Қарағанды   облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ  денсаулық сақтау 

саласындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік жөнінде келесі Жоба туралы 
хабарлайды: 

«Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
44-бабына сәйкес, 2015 жылдың 31 қазанында әлеуетті жеке серіктестіктің 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын бастау туралы хабарланады. 1. «Сәтпаев 
қаласында гемодиализ орталығының ашылуы» жобасы. Жобаны іске асыру мерзімі: 
2019-2026 жж. МЖӘ жобасының алдын-ала мерзімі – 7 жыл. Қызмет түрі: медициналық 
қызмет. Бюджеттен күтілетін төлемдер және (немесе) мемлекеттік қолдау шаралары: 
денсаулық сақтау ұйымына үй-жай беру. Аймақта тауарларға, жұмыстарға және 
қызметтерге деген нақты сұраныс: Сәтпаев ауданында 35 азамат бүйрек-алмастыру 
терапиясын қажет етеді. Жобаны техникалық жағынан күрделі және (немесе) 
бірегейлендіру: қолданылмайды. Жеке серіктестер МЖӘ-ге келесі үлгіде қатысады: 
2015 жылғы 31 қазандағы «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 31-бабына сәйкес тікелей келіссөздер жүргізу. Жоба инвестор 
есебінен жүзеге асырылады. Жоспарланған МЖӘ жобасын іске асыруға мүдделі 
әлеуетті жеке серіктестер альтернативті ұсыныстар ұсына алады. Жоспарланған МЖӘ 
жобасын іске асыруға қызығушылық білдірген әлеуетті жеке серіктестер хабарламада 
көрсетілген талаптарға сәйкес, сондай-ақ Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын 
жоспарлау және жүзеге асырудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрі міндетін атқарушының 2015 жылғы 25 қарашадағы № 
725 бұйрығымен бекітілген Ереженің 130-тармағында көрсетілген, жеке серіктесті 
анықтау бойынша тікелей келіссөздерге қатысуға өтінімге балама ұсыныс ұсынады.  
Әлеуетті жеке серіктес мынадай жалпы біліктілік талаптарына сай болуы керек: 1). 
Құқықтық қабілеттілікке ие (заңды тұлғалар үшін) және іс-әрекетке қабілеттілігі болуы  
(жеке кәсіпкер үшін); 2). салықтық берешегінің болмауы, салық төлеуші болуы; 3) 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау 
үшін қажетті қаржылық және (немесе) материалдық және (немесе) еңбек ресурстарына 
ие болуы; 4). банкроттыққа болмаса таратуға жатпайтын, тиісті негізгі құралдардың 
құнының баланстық құны он пайыздан асатын, оның мүлкі қамауға тыйым салынбаған 
болуы керек, ҚР заңнамасына сәйкес, оның қаржы-шаруашылық қызметі тоқтатылмауы 
керек. 5). соңғы үш жылда күшіне енген сот шешімі негізінде жауапкершіліксіз әлеуетті 
жеке серіктес ретінде тану туралы, мемлекеттік-жекешелік әріптестік келісімшарттары 
бойынша, өз міндеттемелерін орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны 
үшін жауапкершілікке тартылмаған болуы керек. «Қарағанды облысының денсаулық 
сақтау басқармасы» ММ осы хабарламаны жарияланған күннен бастап 30 күнтізбелік 
күн ішінде балама ұсыныстар қабылдайды. Анықтама үшін:  «Қарағанды облысының 
денсаулық сақтау басқармасы» ММ, мекенжайы: Алиханов к., 2, тел.: +7 (7212) 413368.  

8. Қордай ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің «Қордай аудандық 
әкімдігінің Мәдениет үйі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнына бірігу жолымен Қордай 
ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің «Қордай аудандық тарихи-өлкетану 
музейі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қосып қайта құру. Талаптар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі  ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Жамбыл 
облысы, Қордай  ауданы, Қордай ауылы, Жібек Жолы к., 201.

16. Қызылорда облысы МАЭС-ның 28.09.2018 жылғы ұйғарымымен 
«КызылордаКранСервис» ЖШС-не қатысты (БСН 100440000530) оңалту рәсімін 
қолдану туралы іс қозғалды. Кредиторлар шағымдары (пікір қарсы пікір) 
Қызылорда қаласы, Әйтеке би көшесі, № 29, 2-қабат, Қызылорда облысының 
МАЭС-ның ғимараты мекенжайы бойынша қабылданады.

20. 2018 жылғы 21 қыркүйектегі Қарағанды облысы МАЭС-ның анықтамасы 
бойынша, «Лаборатория энергосбережения» ЖШС-не оңалту рәсімін қолдану 
туралы арыз берілді. БСН 060340000117, Қарағанды қаласы, Алиханов көш., 
34/1, пәт. 17.

21. «ERGMicrofinance» микроқаржы ұйымы» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі (бұдан әрі – Серіктестік) «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша 
жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы»  Қазақстан Республикасы Заңының 
27-бабына сәйкес, жарғылық капиталының азаюы туралы Серіктестіктің 
кредиторларына хабарлайды. Серіктестік кредиторларының хабарласуына 
арналған реквизиттері: ҚР, Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 43, кеңсе 102., 
тел.: 8 (7172) 612-805; 612-803.

Адам баласы қадір тұтып, құрмет-
тейтін ұғымның бірі ана болса, екіншісі 
–  ұстаз.  Бала бойына ата-анадан ке-
йінгі ақыл-ой, адамгершілік, әдептілік, 
ар-ұят, ұлттық сана-сезімді сіңіруші 
адам, ол – Ұстаз. Білім ордасына тары-
дай болып кіріп, таудай болып шыға-
тын шәкірттердің бойынан тек ізгілік 
іздеп, қабілетін шыңдап, өмірден өз 
жолын адаспай табуына жанашырлық 
танытатын жан да – ұстаз. Расында, 
ұстазды анаңнан кейінгі қамқоршың, 
тілекшің десек еш қателесе қоймай-
мыз. Бүгінде елге танылып, мемлекетті 
басқарып отырған азаматтар да ұстаз-
дан тәлім алған. Мұғалімнің берген 
білімінің арқасында биікке жеткен. 
Өкініштісі сол, мектептегі кемшіліктерді 
теруге, мұғалімдердің қателігін көр-
сетуге уақыт табатын жандар, білікті, 
білімді мамандар туралы жақсы сөз 
айтып, жылы лебіз білдіруге жарамай 
жатады. Баласын менмендікке, өзім-
білемдікке тәрбиелеген ата-аналар 
да ұстаздардың қоғамдағы беделін 
кемітуге ықпал етуде. Тіпті, бала берген 
білімді меңгермесе де, сабаққа келгісі 
келмесе де, сыныптастарымен тіл та-
быса алмаса да, жаман топқа қосылып 
кетсе де мұғалімді кінәлайтын әдет 
пайда болды. Бұл үрдістен арылма-
сақ, бұл дағдыны қоймасақ, ұстаздың 
ғана қадірін кетірмейміз, сол арқылы 
білімнің құнын төмендетеміз. Осыны 
әрбіріміз есте ұстауға міндеттіміз. 

«Мен өзімнің ұстазыма әкемнен кем 
қарыздар емеспін: әкемнен өмір алсам, 
ал Аристотельден өмірімді жақсы өткі-

ҰСТАЗ — ҰЛЫ ЕСІМ

зу туралы білім алдым» депті даңқты 
қолбасшы Александр Македонский. 
Сол айтпақшы, бәріміз де, мұғалімнің 
алдында мәңгі қарыздармыз. Мен де 
жылына бір рет атап өтілетін төл ме-
рекелері қарсаңында талай шәкірттің 

алғысына бөленіп жүрген ұстаздарым 
туралы айтпақпын. Мектептің жүрегі – 
мұғалім. Білім ордамызды сағынғанда, 
алдымен көз алдымызға ұстаздарымыз 
келеді. Қазір мектеп табалдырығын 
жаңа аттаған балалар түсінбеген са-

бағын сұраса, жол көрсетуге қиналып 
жатамыз. Өзіміз іштей біліп тұрған, 
шешімін болжап тұрған есептің өзін 
бала санасына құйып беру оңай емес. 
Ал осындай сабақты ұстаздар күнделік-
ті отыз балаға түсіндіріп, үйретіп отыр-
ған жоқ па? Баласы бірнеше сұрақты 
қатар қойса, шыдамы таусылып, зекіп 
жіберетін ата-аналар өзінің баласы 
секілді отыз қара домалақтың әлсін-әл-
сін қол көтеріп, ұстазды сұрақтың асты-
на алатынын білмейтін де болар. Мұн-
дай алғысы көп, машақаты одан да зор 
жұмысты тек мамандығын шексіз сүй-
ген жандар ғана атқара алады. Менің 
ұстаздарым да сондай мамандығының 
мақтанышына айналған, шәкірттерінің 
алғысына бөленген жандар. Камалия 
Битаева, Сұлтанхан Сүлеев, Гаухар 
Раимбекова секілді ұстаздарымыз 
тәрбиелеген оқушылар бүгінде түрлі 
аудандық, қалалық деңгейдегі жарыс-
тардан жүлделі орындарды  иеленіп, 
ғылыми жобаларын қорғап, №47 мек-
тептің намысын қорғап жүр. Шәкіртінің 
жеңісін көрген ұстаз бақытты. 

Халқымыздың біртуар перзенті 
Шәкәрім Құдайбердіұлы: «Адамның 
жақсы өмір сүруіне үш сапа негіз бо-
лады. Олар – адал еңбек, мінсіз ақыл, 
таза жүрек» десе, ұлы Абай «Ақыл, 
қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда адам 
боларсың елден ерек» деп толғаған. 
Осы қасиеттердің барлығын ұстаздың 

бойынан табу қиын емес. Себебі, өзін-
де бар қасиетті ғана үстаз өзгеге дарыта 
алады. Жас та болса, бас болып жүрген 
тәлімгер ұстазым Гүлім Атанбаева да 
балаларға білім беріп қана қоймай, 
олардың белсенді, жан-жақты болып 
шығуына үлес қосып жүрген жан. 
Әсіресе, балалармен теңдей сөйлесіп, 
олардың пікірін тыңдап, өзіндік көзқа-
расының қалыптасуына көмектесетін 
Гүлім Нұрақынқызы әр шәкіртін жеке 
тұлға ретінде бағалайды. Мұндай 
тәсіл оқушылардың жаттанды жолмен 
жүрмей, өз бетінше ізденуіне, өзіндік 
«менін» табуына көмектесері анық. 
«Ұстазы жақсының, ұстамы жақсы» де-
мекші, Гүлім Нұрақынқызының тәлімін 
көріп, бала тәрбиесіндегі әдісіне қанып 
өскен біздер тәжірибеде көп қинала 
қоймадық. 

Менің ойымша, кез келген мұғалім 
ұстаз бола алмайды. Себебі, ұстаздық 
– тағылымы терең өнер. Ал мен өз өмір 
жолымда осындай мықты жандардың 
кезіккеніне қуанамын. Және талай 
шәкірттің жолын ашып, жоғарыдан 
көрінуіне себепші болған ұстаздарыма 
елден алған алғыстары еселеніп қайтса 
деймін. 

Мөлдір ДӘУКЕН,
Медеу аудандық 

№47 жалпы білім беретін 
мектептің жас маманы

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
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МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: 

Байқауғ
а!!!

...Көзін ашқанда өз бөлмесінде жатқа-
нын аңғарып «уһ» деп кең тыныс алды. 
Бас тырылып қалыпты. Ауыр көрпені 
аударып тастап орнынан тұрғанда сағат 
тілі тоғызды көрсетіп тұрды. Демалыс 
екені есіне түсіп қайтадан жантая кеткен. 
Кешегі ауыр кезекшіліктен соң бойы дел-
сал күйде қатты ұйықтап қалғанын ұқты. 
Үйге қайтар алдында бастығы Литов-
ченко зорға демалыс беріп, ашуланып 
қайтқаны бар. Жұмыс, жұмыс десек те, 
бір уақ тыныққанға не жетсін!. Қаладағы 
қылмыстық нөпір аяқ алғысыз.  

Ас бөлмесіне келіп бір шыны суды тік 
тұрған қалпы сіміре салды. Шай қоюға 
зау қы жоқ. Кешегі күнді таразылап отыр-
ғанда ойын қоңыраулатқан телефонның 
даусы бұзып жіберген. «Тыңдап тұрмын, 
Семеныч...». «Санат, сені тағы мазалай-
мын! Жек көрсең де, боқтасаң да өзің 
біл. Шұғыл бөлімге келуің керек. Тағы да 
он жасар қыз хабарсыз кеткен. Сол істі 
анықтауды өзіңе тапсырамын». Бұл бір-
деңе дегенше тергеу бастығы Литовченко 
трубканы қоя салды.

* * *
Қабағы салыңқы Аркадий Семеныч 

ешкімнің бетіне тура қарамастан кешегі 
қылмыстар тізбесін судыратып оқып 
шықты. «Ең ауыры, кәмелетке толмаған 
қыз баланың ұрлануы. Бұл іс аудан ау-
мағында орын алған. Куәлер іздестірілу-
де. Генерал істі шұғыл тергеуді, жедел 
ашуды міндеттеп отыр. Капитан Қамба-
ров, бұл іске басшылық жасауды саған 
тапсырамын!» – деп, Санатқа барлай 
қарады. «Сұрақ бар ма? Жоқ болса, кәне, 
іске кірісіңдер!» деген Литовченко сәл 
бөгелді де: «Қамбаров! Кідіре тұр, жеке 
өтініш бар» деп, қолын шошайтты.

«Сен басқаларға қарағанда ысылған 
мамансың. Мына қылмыс саған берілген 
сынақ, емтихан деп біл! Басшылар сенім 
артып отыр. Жерге қаратпассың!» деген 
басшы тапсырмасын нығарлап жеткізді. 

* * *
Суреттегі қыз баланың ойлы жана-

рына ұзақ қарады. Қас қарая бастаса да, 
аға тергеуші Қамбаров қиын сауалдарға 
сүрініп, ұзақ отырды. «Куәлер болса, 
жоққа тән... Болған күнде не дейді?» 
«Жақын құрбылары не біледі?» «Педо-
фил делік, ал ол неліктен тапа-тал түсте 
әрекетке барған?!.» Орнынан жылдам 
көтеріліп, бөлмені арлы-берлі кезіп кетті. 
Сол бетімен күртешесін үстіне асығыс іліп, 
сыртқа беттеген.

Қаланы қымтай бастаған жазғы 
мақпал кештің момақан қалпын қы-
зықтай жүріп, жоғалған қыздың отбасы 
тұратын пәтердің қоңырауын басты. 
Көпке дейін тырс еткен дыбыс білін-
беді. Сәлден кейін аяқ тықыры білініп, 
ар жақтан ер адамның үрей араласқан 
даусы естілді: «Бұл кім екен? Кім керек?» 
«Бұл мен, капитан Қамбаров. Әйгерім 
Жаманованың ісі бойынша тергеу шімін. 
Рұқсат болса...». Есіктің ілгегі сырт етіп 
ашылды. Босағадан аттай бергенде көзі-
не кішкене қыз баланың тап-тұйнақтай 
жиналған аяқкиімдері түсті. Ілгіштегі 
ұқыпты ілінген пальто мен күртешелері 
бір үйдің аялаған қызы екеніне куәлік 
бергендей. Орта бойлы, көзілдірікті, өңі 
салқын, ежірейген мұртты отағасы мұны 
кең бөлмеге бастап жүрді. Төргі бөлмеде 
кішкентай қызды құшақтап отырған сым-
батты әйел тергеуші Қамбаровты суық 
қарсы алды. Жылай бергендіктен екі көзі 
домбығып ісіп кеткен. Сәл үнсіздіктен соң: 
«Не керек бізден?» – деді дөрекілеу. «Қы-
зыңыз бұрын-соңды үйден кетіп пе еді?»  
«Х-м-м-м..м» деп аз-кем жөткірініп алған 
әйел: «Сіз бізді кім деп ойлайсыз? Кеткені 
несі. Не ішем, не кием демейтін. Сол күні 
сезгендей ұзақ құшақтап қоштасып еді. 
Жарығым, қайда екен? Ой, құдайым-ай» 
– деп солқылдап жылап жіберді. Капитан 
ыңғайсыз қойылған сұрағын жуып-шай-
ғандай болып: «Кешіріңіз, жақын ағайын, 
достарыңызға қонаққа жиі апарушы ма 
едіңіз?» – деген. «Жоқ, үйден алысқа 
шығып көрмеген. Мектептегі би үйірмесі 
мен концерттер болмаса, кешігіп кел-
мейтін. Тек өз әкесі Серкебай алып кетті 
ме деген қаупім бар». «Серкебай қайда 
тұрушы еді?» деп қалды капитан жұлып 
алғандай. «Ол Ресейде. Сотталған. Ұрлық 
үшін». Біраз үнсіз қалған әйел еріксіз селк 
етіп, қайта сөзін жалғады: «Жоқ! Мүм-
кін емес. Маскүнем. Ол өз басын алып 
жүре алмайтын. Ішкіш. Саудасы біткен 
де шығар». «Соңғы рет бұрынғы күйе-
уіңізді қашан көрдіңіз?» «2012 жылы осы 
қалада. «Отырып шықтым...» деп қызын 
көруге келіп кеткен. Қазіргі күйеуіммен 
2013-те қосылдым. Ортамызда мына 
қыз», – деп тәтті ұйқыдағы сәбиін иіскеп 
қойды. «Қазіргі күйеуіңізбен Әйгерімнің 

қарым-қатынасы қалай еді?». «Бекер 
обалы не? Уайыс Әйгерімді өз әкесінен 
артық жақсы көреді. Төбесіне көтеріп 
жүрді. Керісінше, Әйком Уайысқа онша 
жақындамайтын. Жатырқады...». 

Артық сұрақ қоюдың қажеті шамалы 
екенін ұққан Қамбаров алғысын ай-
тып орнынан көтеріле берді. Осы кезде 
бұларды сырттай барлап, жақындамай, 
көзілдірігінің үстінен қарап тұрған отаға-
сы Уайыс сөзге араласып: «Тергеуші 
жолдас, Әйкомызды тезірек табар деген 
сенімдеміз... Тәңірім жар болсын сізге!» 
– деп қалды. «Әрине, қолымыздан кел-
генін аянып қалмаспыз» деді бұл да нық 
сеніммен. 

* * *
Ертеңгілік аудандық бөлімге келе жат-

қан капитан Қамбаров Әйгерімді біледі 
деген көршілерінен жауап алуды жөн 
көрді. Марфуғамын деген саудагер әйел 
«құдайы көршімін, қанша бірге қоңсы 
тұрғалы Әйконың жаман атын естімедім» 
деп ойға батты. Аула сыпырушы болып 
істейтін әйел де сампылдай жөнелді: 
«Тергеуші жолдас, сен ана су жүрек бай-
ын абайла! Сол өгей әкесінен қорқамын. 
Түбіне сол жетпесе...» – деп бажырайып 

қарап отыр. Кейіннен қызды көрдік деген 
куәлер табылып, тергеушінің көкейінде 
жылтыраған үміт шоғы қоздағандай 
болған. Олар да қыздың мектепке жақын 
саябақта өзімен-өзі жүргенін жеткізген. 
Шамамен түскі екілер шамасы. Дәл сол 
күні қыздың мектепке неліктен бар-
мағаны құпия. Анасына сабаққа кеттім 
дегенмен, мұғалімдері қыздың мектепке 
келмегенін айтқан. «Демек, сырттан 
біреу лер араласқан. Қыздың бөгде адам-
мен сөйлесуі әсте мүмкін емес». 

Таңертеңгілік жұмысына әдеттегіден 
ерте келген капитан Қамбаров жұмысын 
кездейсоқ куәлердің жауаптарын пысық-
тау дан бастады. Орталық саябақта бал-
мұздақ сататын бойжеткеннің жауабы сәл 
болса да үміт отына тамызық тастаған-
дай. «Сол қыз ба, басқа ма, білмеймін. 
Әйтеуір арқасына асқан қызыл сөмкесі 
бар қыз ұзақ жүрді. Сәлден соң оны бір 
әйелдің жетектеп бара жатқанын аңғарып 
қалдым. Сағат екі жарымдар шамасы. 
Мүмкін анасы болар деп топшыладым». 
«Бөтен әйелдің сырт келбеті қандай?» 
«Жинақы киінген. Киімі ескі үлгіде. Ұмыт-
пасам, қара көзілдірік таққан. Жасы ша-
мамен қырықтың ішінде болып қалар».

«Болжамым бойынша ер адам болуы 
тиіс еді. Міне, саған керек болса, бұл 
қайдағы әйел?! Жұмбақ күрделеніп ба-
рады. Біраз уақыт түрлі версияға сүйеніп, 
әріптестерінің болжамын салыстырып 
отырып қалды. «Асығыстыққа ұрынбау 
керек!» Осы сәтте жұмыс телефоны без-
ілдеп қоя берді. «Тыңдап тұрмын!» «Кім 
дейсіз?» «Жақсы, жарты сағатта жетем. 
Рақмет!» Орнынан жеңіл көтерілген 
капитан кезекші бөлімнен қызметтік 
көлік сұратып, бас-аяғы он минуттан соң 
жолға шықты.

* * *
Қаладан жиырма шақырым шеттегі 

«Жансая» саяжайына келіп жеткенде 
күн бесінге ауып бара жатты. «Кіруге 
болмайды!» деген жазуы бар сары лен-
тамен айналдыра қоршалған қараусыз 
үй маңа йында жергілікті тәртіп сақшы-
ларының патрульдік тобы тұрды. Үрей-
ленген саяжай тұрғындары пыш-пыш 
әңгімеге кіріскен: «Бәсе, бұл сұмдық қой. 
Жас балалардың жазығы не? Полиция 
қайда қарайды?!» «Балаларды мектепке 
жіберуге қорқамыз, ой, құдайым-ай...

Не болып барады мына заман?». Кезекші 
патрульдің сержанты Қамбаровты та-
нып, мән-жайды баяндап берді. «Көрші 
тұрғын ашық-шашық қалған саяжайға 
бас сұғып, терезеден жасөспірім қыз 
баланың мектеп сөмкесін байқаған. Ішке 
кіргенде мәйітті көрген. Дереу «102» 
арқылы бізге шақырту жіберіпті. Бұл маң 
облысқа қарайды. Дегенмен қыздың оқу 
дәптерлері арқылы Алматының тұрғыны 
екені анықталған. Әне облыстық тергеу-
шінің өзі де келді!» – деп еңселі қараторы 
азаматты нұсқады. Облыстық тергеу 
қызметінің аға тергеушісі Нұрлановпын 
деп таныстырған ірі денелі жігіт марқұм 
қыз баланың басынан қатты затпен ұрып 
өлтірілгенін айтты. «Майор мына қыз 
Әйгерім Жаманова. Бағдар қағаздардан 
таныс боларсыз. Алматы қаласынан екі 
апта бұрын жоғалған. Мен осы істі жүр-
гізген капитан Қамбаровпын», – деді бұл. 
«Менен қандай көмек қажет, капитан?» – 
деген аға тергеу шіге: «Саяжайда күдіктіні 
көрген-білгендер мен үйдің кімге тиесілі 
екенін анықтап берсеңіз. Иісшіл иттер 
жіберіңіздер. Мүмкін бір жіп қолға ілігер» 
– деген өтінішін жеткізген.

Мәйіт жатқан үйге беттеген Қамбаров 
екіұдай күйде болды. «Бейсауат әйелге 

қыз бала не үшін қажет болды?» «Әлде 
адам саудалаушы ма?» «Бұл не жұмбақ?» 
Қос бұрымы тарқатылмаған күйі басы 
шалқақ жатқан бейкүнә қыздың көйлегі 
дал-дұл жыртылған, шүйдеден тиген 
ауыр соққы салдарынан қарақошқыл-
данып қатқан ойық жара байқалып тұр. 
Мойнына саулап ағып қатып қалған қан 
іздері көзге ұрады. Ең сорақысы, бей-
күнә қыздың оң құлағы түбінен кесіліп 
алынған. «Бұл не сұмдық?! Ненің бел-
гісі?!» Осы өміріне дейін талай сұрқия 
өлімді көзімен көрген тергеушінің жон 
арқасынан құмырсқалар жүгіріп өткендей 
болған. «Неткен қатыгездік! Бұл сөзсіз 
маньяктың «қолтаңбасы».

Қыздың оқуына ұқыпты қарағаны 
дәптердегі маржандай жазуынан аңға-
рылып тұр. Сонадайда жатқан тасты 
еппен алған тергеуші Қамбаров ары-
бері аударыстырып қарап, қыз бала-
ның басына тиген соққы осы таспен 
жасалғанын бағамдаған. Өзімен ілесе 
кірген сарапшыға айғақ заттар ретінде 
орап, қаттап қоюды мұқият ескертіп, 
екінші бөлмеге озған. Қалай болса солай 
шашылған қоқыс қораптар мен тозығы 
жетіп жаңқаланған үй жиһазы төңкеріліп 
жатты. Сірә, бұл жердің бомждар мен 
маскүнемдер тұрағына айналғанына 
біраз уақыт болған тәрізді. Босаған шөл-
мектер соған меңзесе, әр жерден шала 
желінген шұжықтар мен тастай көгеріп 
қатқан нандар жабайы мысықтар мен 
атжалмандарға талғажау болғандай. Көп 
ұзамай мәйіт тасушы көлік келіп жетті. 
Қыздың мәйітін ұқыпты қарап шыққан 
соң капитан өзіне жәрдемге келген са-
рапшы мамандарға жас денені сот-ме-
дициналық сарап жасату үшін қалаға 
жөнелтуді тапсырып, өзі саяжай аумағын 
шолып шығуға бет алды. Телеарна, ра-
дио арқылы дақпырт тарап кетпес үшін 
әріптестеріне алдын ала қоңырау шалып, 
«ешқандай түсініктеме әзірге болмайды» 
деп ескертуді де ұмытпады. Капитан 
ыждағаттылықпен әрбір тұрғын, бейса-
уат жүргінмен сөйлесіп көрген. Ұққаны, 
саяжай дегені болмаса, сая боларлық 
ештеңе жоқ. Жарық бағандары орнатыл-
маған. Қорқынышты. «Түнде шықпақ тү-
гілі, күндіздің өзінде жүруге жүрексінеміз» 
дегендер болды... 

Бір тәуліктен соң Алматыны шарлаған 
қаңқу сөз желдей есті. Сары басылымдар 

«Өлтірілген жасөспірім дөкей біреудің 
қызы екен...» «Мәйіт танымал кісінің са-
яжайынан табылыпты...», «Маньяк аты-
сып жүріп қашып кетіпті...» деген жалған 
ақпараттарға толып кетті. Тығырыққа 
тірелген капитан ойымен алысып отыр-
ғанда генерал Қасеновтің өзі шақырып 
жатқанын естіген. Генералдың бастан 
сипай қоймасы белгілі. Бірақ, істің қалай 
жүріп жатқанын сұраған генерал алдымен 
журналистерге сауатты мәлімет таратып, 
қаңқу сөздердің алдын алуды тапсырды. 
Сонымен бірге, психологтарға жүгініп, 
қаралы отбасыға көмек беру керектігін 
ескерткен. 

* * *
Т ү н і м е н  ұ й қ ы с ы  қ а ш ы п ,  қ а т т ы 

мазасыз данды. Балконға шығып те-
мекі тұтатып, ой иіріміне тағы бойлаған. 
«Міне, бүгін сараптама қорытындысы да 
дайын болды. Қыз азапталып, зорланып 
өлтірілген. Қыз бойы нан алынған ер 
адамның шауқатын тексергенде қан тобы 
анықталды. Шамамен жасы 40-45-тегі 
ер адам болуы мүмкін. Одорологиялық 
сарап күдіктінің европалық нәсілді екенін 
растаған». «Келесі құрбаны кім? Қай 
тұстан із тастайды? Қалайда жолын кесу 

керек! Олай етпейінше жазықсыз құрбан-
дар саны арта түсуі мүмкін». 

Келесі күнгі жұмыс кестесі суық 
мәліметтермен басталды. Таңертеңгілік 
шұғыл мәжілісте радио арқылы генерал 
күтпеген жерден тағы да жайсыз хабар-
дың «жаңалығын» жайып салды. «Әріп-
тестер! Өткен екі тәулік ішінде Еңбекші, 
Орталық аудандарынан екі бірдей мектеп 
оқушысының азапталған мәйіттері табыл-
ды! Жауыздықта шек, шекара болмайды. 
Қатыгездік қа йырым мен мейірімнен 
жұрдай. Мәйіттер қаланың «сақалды 
құрылыстар» алаңынан табылған. Барлық 
күш, барлық құрам осы қылмыстардың 
ізін жедел ашуға жұмылдырылсын! Әске-
ри бөлім жауынгерлері әрбір көше көпір, 
жертөлелерді сүзіп шықсын!» деген гене-
рал тапсырмасы барлығын бір сілкінтіп 
өткендей болды. 

«Ауыр күрсініс, тығырыққа тірелген 
тергеу. Дегенмен, қылмыскер қалайда 
қателікке ұрынары анық» – деп топшы-
лаған капитан қыздар өлімімен айналы-
сып жатқан тергеушілермен байланысқа 
шықты. Екі тергеуші де бірауыздан құрбан 
болған қыз балалардың құлақтарының 
кесіп алынғанын жеткізген. «Бұл соның 
ісі!» – деп ой түйді Қамбаров. 

Мектептер, аулаларда, қаланың әр 
жерінде орын алған қылмыстар туралы 
әңгіме қамысқа тиген өрттей өршіп жатты. 
Жұрттың полиция маньякты қолға түсірер 
деген сенімі сетінеп, күмән бұлты қоюлай 
түскен. Қанша жанталасса да, сақшылар 
ісі нәтижесіз. Маньяк ізім-ғайым. Сөгіс ал-
маған басшы, қызметкер қалмады. Санат 
Қамбаровты да тапсырмаларды сүзгіден 
өткізу, іс материалдарын қаттау, танысу, 
жауап алу, пысықтау жұмыстары қалжы-
ратты. Жүйкесі де сыр бере бастаған. Қай-
талау. Әйткенмен, дұрыс бағытта жүрген-
дерін іштері сезеді. Тергеу бөлімі атынан 
тәуліктік кезекшілікке қалған. Басқармада 
құры отырмай, жұмыс жоспарынан тыс 
болжамдарды да байқастап көрмек...   
...Сол күні қарапайым қала тұрғыны бей-
несінде шы лымын тістеп түнгі қаланың тү-
нерген көшелерімен жүргенді хош көрді. 

Санат түн қараңғылығын тіліп, қа-
ланың шеткері, елеусіздеу көшесімен 
баяулай жүріп, бір сәт тыным алуға жол 
жиегіндегі сәкіге жайғасқан. Шамалы 
уақыттан соң дәл жанына біреу келіп 
отырғанын аңғарды. Тұрқы ұзын ер 

адам темекі тұтатып алуға оттық сұраған. 
Түнгі бейсауат жүргін темекісін ерніне 
қыстыра сәл еңкейгенде, сығырайған 
оттық жарығымен оның қолындағы 
көп суреттер мен тыртықтарды байқап 
қалған... «Кешіріңіз, біз таныс емеспіз 
бе? – деді бөтен ер адам жанына еркін 
жайғасып. «Қала шағын. Адамдар бірін-
бірі сырттай білуі мүмкін ғой» – деді 
Санат салқынқандылықпен. Ал бейтаныс 
«Рас, соңғы кездері қала тым мазасыз. 
Ел дің бәрі үрейлі...Білесіз бе? Бейшара 
қыз дарды өлтірген кім болуы мүмкін?..» 
– деп, қолапайсыз әрі ыңғайсыз сұрақты 
төтесінен қойып қалды. Сонда бұл кім? 
Біраз үнсіздікті бейтаныс ер адам бұзып: 
«Мақұл, мен кеттім. Жолыққанша» деп 
орнынан жылдам көтеріле берді. Санат 
отырған орнында қалшиып қатты да қал-
ды. «Бұл не? Жын ба, пері ме?» Іле сәкіден 
көтерілген ол бөтен кісінің соңынан жүгіре 
басқан. Қараңғы түн қойнына сіңіп бара 
жатқан бойшаң адам жеткізер емес. Бір-
талай жер ұзап кеткен оның ізіне түскен 
Қамбаров бойшаң адам қала шетіндегі 
мыжырайған жер тамның бірінің қақпа 
тұсына кідіргенде, алыстан бақылап тұр-
ды. Қақпаның ар жағынан әйел адамның 
даусы естіліп, қараңдаған қос бейненің 
көлеңкесі ішке еніп кетті. Қамбаров өз 
күдігінің тегін еместігіне көзі жеткендей, 
үйіне қарай асықты. Жолай ұялы теле-
фоннан қылмысты іздестіру бөлімінің 
бастығы Айдаровқа қоңырау шалды: 
«Мәке, жігіттерің қай ауданда? Түсіндім. 
Теміржолшылар ауданы жақтағы 6-ли-
ния көшесіне қырағы көздер жіберерсің. 
Жеке өзім тапсырам. Дәл қазірден» .

Қамбаров байқаған нысаннан басқар-
ма құлағдар болып үлгерді. Штаб ба-
стығы, полковник Насыров күдіктінің қыр 
соңынан қалмай, өте қырағы бақылауда 
болуын, шамалы уақыт ізін аңдуды тап-
сырды. Жігіттер келесі түнді де ұйқысыз 
өткерген. Тым-тырыс. Өзге аудандардан 
да хабар түсе қоймаған. Бәрі нәтижесіз. 
Тек төртінші тәулікте ғана қараңғылықты 
бүркеніп, айналаны көрмекке құштар-
ланған «сырық адам» серуенге шыққан. 
Жалғыз емес. Жанында орта бойлы әйел 
адам еріп жүрді. «Нысан бақылауда...» 
Қылмысты іздеу қыз метінің жігіттері үнсіз 
бақылауды жөн санады. «Күдікті» бей-
таныс әйелді қолтықтап қаладан тоғай 
жаққа жылыстап берген. Шамамен бір 
шақырымға жуық жер ұзады. Ұзақ сөй-
лесті. Құшақтары жазылмастан сүт пісірім 
уақыт аялдады. Дәл осы мезетте «Аһ!» 
– деп ышқынған әйелдің дауысы шықты. 
Жедел топ шұғыл күдіктінің жолын кесуге 
ұмтылды. Буынсыз қалған әйелді қалдыра 
бере, бойшаң күдікті бірден қашуға әре-
кеттенді. Ол тоғай ішіне күмп берген. Тіпті 
әуеге қарата атылған тапанша даусынан 
сескенбестен зыта жөнелген. Шамамен 
елу қадам ұзаған оның алдынан қосымша 
әскери бөлім жауынгерлері тосып алып, 
тырп еткізбестен тұқыртып үлгерді. Әйел 
қанына қолын малып үлгерген жауыз 
жандалбасалап, өзіне-өзі қол салмаққа 
әрекеттеніп бақты. Мұнысынан ештеңе 
өнбесіне көзі жеткен соң қақпанға қа-
былған қасқырша аласұрып, ызадан 
ыңырсып,тісін қайрай берді.

* * * 
Сот залы. Ине шаншар орын жоқ. 

Біреу лер көз жасына ие бола алмай, 
өкіріп жатты. Ал тор ішінде отырған айуан 
өз ісіне масаттанғандай, суық жымиып, 
жан-жағына маңғаздана көз тастайтын-
дай. Тергеуші Қамбаров қатталған қыл-
мыстық іс материалдарын айыптаушы-
ның алдына тастады. Сот-медициалық 
сарап қорытындысы бойынша айыпкер 
Косневтің ақыл есінде ауытқушылық бел-
гілері байқалмаған. Соған қарамастан 
ол жасаған жауыздық әрекеттерде асқан 
қатыгездік белгілері жеткілікті еді. Түл-
кібұлаңға салып, жалтарып баққанымен 
заттай айғақтар жеке іске қатталып, сотқа 
жіберілген болатын. Қыз балалардың 
кесілген құлақтарының фрагменттері сот-
та айғақ ретінде көрсетілді. Аға тергеуші 
Қамбаров күдікті қамауға алынған түні 
оның тұрған жатағына тінту барысында 
жертөлеге, қыш құмыраға ұқыпты оралып 
жасырылған адамның 11 құлағын тапқан 
болатын. Алты жасөспірім қыз баланы, 
бірнеше әйел адамды өлтірген айуан 
сот үкімін естігенде, көзі атыздай болып 
шыға келді. «Жауыздық!» – деді ол бар 
даусымен. «Мен өмір сүруге тиіспін! Қыл-
мыскердің де құқы бар!» –деп бақырды. 
Алайда, кісендеулі оны күзет сақшылары 
ауыр есіктің ар жағына алып бара жатты. 
Соңғы рет артына бұрылғанда марқұм 
Әйгерім Жаманованың анасы «Қарғыс 
атсын!» – деп бар даусымен айғайлап 
жіберді. Басы төмен салбыраған айыпкер 
Косневтің бар айтқаны «Қош! Мен қайта 
ораламын!» – болды.
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