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(Соңы 3-бетте)

Осыдан екі күн 
бұрын редакциямызға 
Алматы облысы Қа-
расай ауданы Көксай 
ауылының орта білім 
беретін М.Мәметова 
атындағы мектептің 
мұғалімдері хабарлас
ты. Тұтқаның арғы 
жағынан: «Еңбек
ақымызды бермей 
жатыр. Көпшілігі
міздің басымызда 
аздыкөпті несиеміз 
бар. Біз жал ақы мызды 
кешік тіргендер ді кешір-
генімізбен, банктер 
біз ді кешірмейді. 
Әсіресе, ипотекалық 
несие төлеп отырған 
мұғалімдерге қиын 
болды...» деп шырпыр 
болған ұстаздар бізге 
шарасыз дықтан қоңы-
рау шалып отырған-
дықтарын айтты. Өз 
кезегінде біз мәселенің 
мәнжайын қағазға 
түсіріп, редакцияға 
жолдау керектігін түсін-
дірдік.

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Есберген АЛАУХАНОВ, заң ғылымдарының докторы, профессор: 
– Бұл мәселе тек заң саласына ғана емес, барлық салаға 

ортақ. Экономикалық терминдерді де мемлекеттік тілге 
аударуда қиындық жетеді. Қазір көбіне аудармашылардың бірі 
жолма-жол аударса, екіншісі мағынасын қуып тәржімалайды. 
Белгілі бір қалыптасқан жүйе жоқ. Терминкомдағы мықты-
мықты мамандар неге осыған мән бермейді. Заңдарымыздың 
қайсысын алып оқысаңыз да, қатеден көз сүрінеді. 

Өз басым, халықаралық терминдерді аудару дегенге қарсы-
мын. Олар сол күйінде қалып, сол терминдерге дұрыс анықта-
ма берілуі керек. Бұдан ұтылмаймыз. Жалпы, салалық аудар-
малар бойынша жұмыс тобын құрып, еліміздегі аудармалардың 
жай-күйін сүзгізден өткізу қажет. 

Ойталқы
Абзал ҚҰСПАНОВ, адвокат:
– Негізі, бәрін қазақшалау қажет. Қашанғы біреудің жетегін-

де жүре береміз. Бірақ, кейде «артық қыламыз деп, тыртық 
қылып», күлкіге қаламыз. Сонда да шамамыз жеткенінше барлық 
саланы қазақша сөйлетуіміз керек-ақ.

Заңды қазақшалауға келсек, заңдарымыздың түпнұсқасы қа-
зақша дайындалмайынша, жағдайымыз еш оңалмайды. Мысалы, 
біз тәуелсіздік алғалы екі-ақ заң мемлекеттік тілде дайында-
лыпты. Бірі «Тіл туралы», екіншісі «Көші-қон туралы» заң. Бұл 
сырт көзге ұсақ-түйек мәселе болып көрінгенімен, астарында 
ұлттық, елдік мүдде жатыр. Заң – мемлекеттің негізі, қабырға-
сы. Егер заңдарымызды орыс тілінде жазуды жалғастыратын 
болсақ, ол мемлекет ретінде қалыптасуымызды тежейді.

Тәуелсіздік алғанымызға 
отыз жылға жуықтаса да, өз 
заңымызды қазақша сөйлете 
алмай келеміз. Термин сөз-
дердің де аудармасы оңып 
тұрған жоқ. Оларды жалпыға 
түсінікті тілде аудару кәсіби 
аудармашылардың өзінің қо-
лынан келе бермейтін іс. Сон-
дықтан, заңдарымыздың қазақ-
шасы көңілден шыға ма деген 

сауалды қаузап көрген едік.  (Соңы 3-бетте)

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМІ 
БОЛАТ БАҚАУОВТЫҢ НАЗАРЫНА!

КОНФЕРЕНЦИЯ

(Соңы 3-бетте) (Соңы 3-бетте)

ТЕРМИНОЛОГИЯ КОМИССИЯСЫНА 
ТИІСТІ МӘРТЕБЕ БЕРІЛУІ КЕРЕК 

Жалпы, еліміздің терминқорын-
дағы сөздер саны – 333 000 болса, 
оның  ішінде халықаралық терминдер 
– 33 479, ұлттық тіл негізінде игерілген 
халықаралық терминдер – 6 317, өзге 
тілді терминге ұлттық тіл қосымша-
лары жалғануы арқылы жасалған тер-
миндер – 293 204 екен. 90-жылдардан 
бастап терминқорымыздың ұлттық си-
патын арттыру мақсатында уақытында 

орыс тілінен аударылмай, өзгеріссіз қа-
былданған көптеген терминнің қазақша 
баламалары жасалып, қолданысқа ен-
гізіліпті. Өкінішке қарай, жұртшылық 
санасына сіңіп, тілдегі қолданысы енді 
тұрақтай бастаған олардың бірқатары 
қайта қаралып, бастапқы қалпына кел-
тірілген. Мысалы, аукцион – бәссауда 
– аукцион (2014), гимн (1992 жылға 
де йін) – әнұран (1992) – гимн (2014), 

ШЕТТЕН ЕНГЕН ТЕРМИНДЕР ҚАЗАҚТЫҢ СӨЗДІК ҚОРЫН ШҰБАРЛАМАЙ, 
ОНЫ БАЙЫТУҒА ТИІС. ЯҒНИ, ОЛАР ТӨЛ ТІЛІМІЗДІҢ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ-
НА САЙ ӨЗ БАЛАМАСЫН ТАУЫП, ҰЛТТЫҚ РЕҢК ИЕЛЕНУІ КЕРЕК. ТАЯУ
ДА ПАРЛАМЕНТ МӘЖІЛІСІНДЕ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ 
ТЕРМИНОЛОГИЯСЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» ТАҚЫРЫБЫНДА ӨТКЕН 
КОНФЕРЕНЦИЯДА ҚАЗАҚ ТЕРМИНОЛОГИЯСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА 
КЕДЕРГІ КЕЛТІРІП ОТЫРҒАН БІРАЗ МӘСЕЛЕ КӨТЕРІЛІП, ОЛАРДЫ ШЕ-
ШУДІҢ ЖОЛДАРЫ АЙТЫЛДЫ.

БҒМ А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 
білімі институтының директоры Ерден 
Қажыбек тің айтуынша, халықаралық 
тәжірибеде терминологиялық бағыт-
тардың ұзын саны 120-дан асса, Қа-
зақстанда былтыр ішінара іріктеу және 
кейбір салаларды біріктіру нәтижесінде 
алғаш рет 50 терминологиялық секция 
жасақталыпты. 

музей (1998 жылға дейін) – мұражай 
(1998) – музей (2014) және тағы басқа 
сөздер бүгінде “төркінін” тапқан. Қа-
зақы ұғымға сай келіп, естілуі де, 
айтылуы да өзара сәйкесіп тұрған 
осындай сөздерді неге жатсынғаны-
мыз түсініксіз.Жиында сөз алған ҚР 

Мұқтар СМАҒҰЛОВ, Павлодар облыстық сотының төрағасы:

5-бетОР
АЙ

Ы
 К

ЕЛ
ГЕ

Н 
ӘҢ

ГІ
М

Е

«СОТ ЖҮЙЕСІН ЖАНДАНДЫРУДА 
ЖОБАЛАРДЫҢ БЕРЕРІ КӨП»

2-бет

ТЕРГЕУ ИЗОЛЯТОРЫНДА 
ЖАТҚАНДАР ДА 
ДАУЫС БЕРЕДІ

6-бет

8-бет

ҚАРТТАР ҮЙІНДЕГІ 
БЫЛЫҚҚА ЖОЛ БЕРГЕН 

КІМ?

ҰСТАЗДАР «ҮНДЕУГЕ» ҚАРСЫ 

ЗАҢДАРДЫҢ АУДАРМАСЫНА КӨҢІЛІҢІЗ ТОЛА МА?

Халқымызда «Құдайдан қорықпағаннан қорық» 
деген тәмсіл бар еді. Ал, Павлодар облыстық 
қарттар үйінің басшылары бұл құндылықты жиып 
қойып, ҚР заңдарынан да айылдарын жимаған. 
Бұл жайсыз хабар БАҚ-та жарияланғанда, осынша 
азғындыққа барғандардың мейірім көрсетуі тиіс 
орталықтан шыққанына тіксінгендер көп болды. 
Павлодар облысы қарттар үйінің қызметкерлері 
қариялардың зейнетақысы мен жәрдемақысынан 
ұсталатын күтім ақысын астыртын қолданып кел-
ген. Бұл алаяқтық әрекет қарттар дүниеден озған-
нан кейін белгілі болған. Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агент-
тігінің жергілікті департамент өкілдері жалғыз бұл 
емес, өзге де құқық бұзушылықтарды әшкерелеп, 
бірқатар былықтың бетін ашты.

ТАТУЛЫҚ ТАБЫСҚА 
БАСТАЙДЫ

БИЛЕР— 
ТУРА

 ТӨРЕЛІКТІҢ
НЕГІЗІН 

ҚАЛАУШЫ
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ОҢ ҚАДАМ

ҚҰҚЫҚ

ПРЕЗИДЕНТ САЙЛАУЫ

Шара

Кәсіпкерлерге жасалған қамқорлық

Мемлекет басшысының тап
сыр масымен шағын және орта 
кәсіпкерлік субьектілеріне ар
налған салық қарызына байла
нысты рақымшылық шаралары 
жүргізіліп жатыр. Оның шарты 
бойынша, биылғы жылдың 31 
желтоқсанына дейін салық төлем
деріне байланысты негізгі қарыз
ды төлеген жағдайда өсім мен 
айыппұл алынып тасталады.

Салық жөніндегі рақымшылық 
шарасына ірі салық төлеушілер, 
жер қойнауы байлығын өндіру

шілер, акциздік өнім өндірушілер 
ілікпейді. Ақмола облысы бо
йынша мемлекеттік кіріс департа
ментінің бөлім жетекшісі Ақмарал 
Мейірманованың айтуынша, бү
гінгі күні облыста салық жөнін
дегі рақымшылықты пайдалана 
алатын 1832 шағын және орта 
бизнес субьектілері бар екен. 
Олардың жалпы салық қарызы 
214 миллион 550 мың теңге 
болса, өсім мен айыппұл көлемі 
32 миллион 462 мың теңге. Яғни, 
алғашқы соманы төлеген жағдай

да, кәсіпкер өсімнен босатылады. 
Бұл салық төлемдері бойынша 
қарызы бар кәсіпкерлер үшін 
біршама жеңілдік беретіні анық. 

Биылғы жылдың 1 сәуіріндегі 
жағдай бойынша 413 кәсіпкерлік 
субьектілерінің 14 миллион 413 
мың салық төлемдеріндегі өсімі 
жойылған. Бұл кәсіпкерлердің тө
леген негізгі салық қарыздарының 
көлемі 41 миллион 183 мың теңге 
болды. 

Ақмарал Мейірманованың ай
туынша, рақымшылық шарасын 
пайдалану үшін салық қарызы бар 
кәсіпкерлердің салық органдары

на арнайы баруының еш қажет
тілігі жоқ. Қарызы бар кәсіпкерлер  
мемлекеттік кіріс департаментінің 
сайтына кіріп, салыққа қатысты 
қарыз мөлшерін анықтауларына 
болады және «Салық төлеуші ка
бинеті» вебқосымшасы арқылы 
есепшотының көшірмесін алған 
соң үш күн мерзімде негізгі қары
зын төлеуі тиіс. Осындай жағдай
да қарыз өсімі жойылады. 

Қалкөз ЖҮСІП,
«Заң газеті»

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

ИГІ ІС

НАУРЫЗҒА – АЛМА БАҒЫ!

КӨКЕЙТЕСТІ

ІЗГІЛІКТІҢ БӘРІ 
ХАЛЫҚ ҮШІН

Азаматтар әлеуметтік 
бағдарламадан тыс 

қалуы мүмкін
Еліміздегі онлайн-қарыз алушылардың жартысынан көбі ба-

лалы отбасылар. Бұл Antidolg.kz әлеуметтік заң сервисінің зертте-
уінде анықталған. Олар бүгінгі таңда жалақыға дейін ақша алуды 
ұсынатын 30-дан астам компанияның іздеу қызметін талдап, несие 
берушілерге табыс тауып беріп отырған қазақстандықтардың не-
гізгі портретін анықтап отыр.

Google Analytics зерттеулерінің қорытындыларына қарағанда несие 
беруші компаниялардың сайтына кіретіндерді негізінен 25 пен 34 жас
тағылар (30%дан астам) құраған. Одан кейінгі орында 35пен 44тің 
аралығындағылар тұр.  

Antidolg.kz бас директоры Нурхан Искендирдің айтуынша, бұл 
азаматтар онлайнқарыз бойынша өзінің несиелік тарихын бүлдірген 
немесе жақын арада шартты орындай алмауы әбден мүмкін. Сон
дайақ, азынаулақ қаржыға бола көптеген отбасылар мемлекеттік 
тұрғын үй несиесі бағдарламаларына қол жеткізу мүмкіндігінен 
айырылады. Олардың онлайнқарыз берешегі жоғары пайыздық мөл
шерлеме мен өсімпұл бойынша қатаң талаппен негізгі берешектен 
еселеп өсуде. 

«Берешегінің жылдам өсуіне байланысты еңбекке қабілетті қа
зақстандықтар өзінің несиелік тарихын бұзуда. Жақсы несие тарихы
ның болуы кез келген жеңілдігі бар несиелендірудің маңызды талабы. 
Соның нәтижесінде баласы бар 24 пен 44 жас аралығындағы еркектер 
«72025» және тағы басқа да түрлі әлеуметтік сипаттағы мемлекеттік 
тұрғын үй несиесі бағдарламаларынан тыс қалуы мүмкін. Өйткені, 
онда несие тарихының сапасы мен қарыз жүктемесінің деңгейі баға
ланады», – дейді Antidolg.kz әлеуметтік заң сервисінің басқарушы 
серіктесі Ботагөз Жұманова.  

ҚР Ұлттық банкінің хабарламасына қарағанда ақпанның аяғын
да банктердің экономиканы кредиттеу көлемі 12 489,3 млрд теңгені 
құраған болатын. Онда заңды тұлғаларды несиелеу көлемі 7 132,6 
млрд теңгеге дейін жетіп, 0,3%ға азайды, ал жеке тұлғаларды несиелеу 
көлемі 5 356,7 млрд теңгеге дейін жетіп, 0,7 %ға ұлғайды.

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті»

2019 жылдың 9 маусымы 
– Қазақстан халқы маңызды 
таңдау жасайтын, өз Прези
дентін сайлайтын күн. Сая
си додаға ел халқы ғана емес, 
әлем жұртшылығы зор қы
зығушылықпен көз тігіп отыр. 
Бүгінгі күнге дейін Орталық 
сайлау комиссиясының жұ
мысы нақтыланып, қаржылық 
қор көлемі де шешіліп үлгерді. 
Соған сәйкес, президент сайла
уына 9 миллиард 400 миллион 
теңге бөлінбек. Оның 77 пай
ызы сайлау учаскесінің қыз
меткерлеріне жалақы ретінде, 
қалғаны дауыс беру орындарын 
жабдықтап, түрлі плакаттар мен 
ақпараттық түсіндірме қағаз
дарын, бюллетендерді басып 
шығаруға жұмсалмақшы. Сон
дайақ, шетелдерде орналаса
тын 65 сайлау учаскесіне бюл
летендерді жеткізіп, алып келу 
үшін Сыртқы істер министр
лігіне де қаржы бөлінген. 

Әрине, маңызды шараның 
әділ де таза өтуі қаржыға ғана 
байланысты емес. Ол үшін аза
маттардың саяси белсенділігі 
жоғары, құқықтық сауаты кемел 
болуы керек. Әсіресе, «Санато
рийде демалушылар дауыс бер
мей ме?», «тергеу изоляторында 
жатқандар сайлауға қатыспаса 
бола ма?» деген секілді сауал
дардың қойылуы азаматтардың 
бұл мәселеден толық хабардар 
еместігін көрсетеді. Соған орай, 
саяси науқанға орай қойылатын 
сауалдарға «Заң газетінде» жа
уап беруді жөн көріп отырмыз. 
Мәселен, кімдер сайлаушылар 
тізіміне енгізіледі?

«Қазақстан Республикасын
дағы сайлау туралы» заңының 
25бабында «Сайлаушылардың 
(таңдаушылардың) тiзiмiне ен
гiзу» тәртібі дәйектелген. Соған 
сәйкес:

1. Сайлаушылар тiзiмдерi
не:

1) Республиканың белсендi 
сайлау құқығы бар азаматтары;

2) азаматтар тиiстi сайлау 
учаскелерiнің аумағындағы 
тұр ғылықты жерi бойынша ен
гізіледі.

Уақытша тіркелген азамат
тар тұрақты тіркелген жері 
бойынша тізімнен алып тас
тала отырып, сайлаушылар 
тізімдеріне өздерінің жергілік
ті атқарушы органға берген 
өтініші негізінде енгізіледі;

3) демалыс үйлерiнде, са
наторийлерде, тұрақты ем
деупрофилактикалық меке
мелерiнде, шалғайдағы және 
қатынасу қиын аудандарда ор
наласқан азаматтар тұратын 
мекендерде, алыс мал шаруа
шылығы учаскелерiнде, тергеу 
изоляторлары мен уақытша 
ұстау изоляторларында, Қа
зақстан Республикасына қа
райтын және дауыс беретiн 
күнi жүзуде жүрген кемелерде 
құрылған сайлау учаскелерi 
бойынша дауыс берудi өткiзетiн 
күнi аталған мекемелер мен ұй
ымдарда немесе кеме бортында 
болған азаматтардың бәрi;

4) әскер бөлiмдерi бойын
ша әскер бөлiмдерiнде тұрған 
әскери қызметшiлердiң бар
лығы, сондайақ, олардың 
отбасы мүшелерi және әскер 

бөлiмдерi орналасқан жерлерде 
тұратын басқа да сайлаушылар 
енгiзiледi. Әскер бөлiмдерiнен 
тыс жерлерде тұратын әске
ри қызметшiлер сайлаушылар 
тiзiмiне тұрғылықты жерi бой
ынша жалпы негiзде енгiзiледi;

5) шет мемлекеттердегi 
Қазақстан Республикасының 
өкiлдiктерi жанындағы сайлау 
учаскелерi бойынша тиiстi шет 
мемлекетте тұратын немесе 
ұзақ мерзiмдi шетелдiк iссапар
да жүрген әрi республиканың 
жарамды паспорты бар барлық 
азаматтар енгiзiледi. Шет мем
лекетке жеке шақыру бойынша, 
қызметтік, іскерлік және турис
тік сапарға келген республика 
азаматтары учаскелiк сайлау 
комиссиясына өтініш жасаған 
жағдайда және олардың Қа
зақстан Республикасы азама
ты деген жарамды паспорты 
болса, сайлаушылар тiзiмiне 
енгізіледi.

2. Таңдаушылар тiзiмiне:
1) облыс аумағында орна

ласқан мәслихаттардың;
2) тиiсiнше республикалық 

маңызы бар қала мен респуб
лика астанасы мәслихатының 
барлық депутаттары енгiзiледi.

3. Азамат (таңдаушы) сайла
ушылардың (таңдаушылардың) 
бiр ғана тiзiмiне ене алады.

Ескерту. 25бапқа өзгеріс 
енгізілді – ҚР 2004.04.14 №545, 
2005.04.15 №44; 29.06.2018 
№162VІ (алғашқы ре сми 
жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) Консти
туциялық заңдарымен.

Жұмысқа жаңа технологияларды енгізу – сотқа 
деген сенімді арттырудың бір мүмкіндігі. Соған орай 
соңғы жылдары сот жүйесінде жаңа технологияларды 
қолдану аясы кеңейіп, ақпараттық сервистерді пайда
лану механизмдері күн өткен сайын жетілдіріліп жатыр. 

2018 жылдың басында Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сотының төрағасы Ж.Асанов «Сот жүйесінің 
7 түйіні» жобасын ұсынды. Бұл жоба сот жүйесінің 
жұмысын оңтайландыруға және азаматтардың сот 
төрелігіне қолжетімділігін арттыруға бағытталған. 
Осы тапсырма аясында қолға алынған жобаның бірі 
– «ЕСот». Жобаға сай барлық соттарда  автоматтанды
рылған электронды сот өндірісі қолға алынып, қазіргі 
уақытта әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер, 
шағымдар сотқа «Сот кабинеті» ақпараттық сервисі 
арқылы электронды түрде түсіп, қаралуда.

Аталған сервистің мүмкіндігі көп. Электронды  
түрде шағымдар мен өтініштерді жолдаумен қатар, 
азаматтар  сервистің көмегімен кез келген уақытта өз
дерінің ісі бойынша сот құжаттарын қарап, іспен таны
сып, сот актісін басып шығара алады. Сот ісін жүргізу 
процесіне ақпараттық технологияларды ауқымды түрде 
енгізгендіктен Қызылорда қалалық  мамандандырылған 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да Нау-
рыз мейрамы үлкен дайындықпен аталып 
өтілді. Шара барысында дипломатиялық 
корпус және халықаралық ұйымдар өкіл-
дерімен бірге алма бағы отырғызылды. 

«Асқақ Алатаудың баурайы алма мен 
қызғалдақтың тарихи отаны», – деп Тұңғыш 
Президент Н.Назарбаев атағандай, мереке 
символикалық негізде алма бағын отырғызу
дан басталды. Оған Қазақстанда тіркелген ше
телдік дипломатиялық миссиялар мен халықа
ралық ұйымдардың өкілдері, көрнекті қоғам 
қайраткерлері мен ғалымдар, ардагерлер мен 
әр жылдардағы түлектер, массмедиа өкілдері, 
оқытушылар, студенттер және олардың атаа

ТЕРГЕУ ИЗОЛЯТОРЫНДА 
ЖАТҚАНДАР ДА ДАУЫС БЕРЕДІ

налары қатысты. Олар түрлі сорттағы 300ден 
астам алма ағаштарын, сондайақ кампус 
аллеясында бағалы және сәндік ағаштарын 
отырғызды.

ҚазҰУ ректоры академик Ғалым Мұта
нов университеттің студенттері мен шығар
машылық ұжымы дайындаған театрланды
рылған қойылымды аша отырып, Наурызды 
халықаралық деңгейде атау жақсы дәстүрге 
айналғанына тоқталды. «Біз мерекемізді «Ру
хани жаңғыру» қоғамдық сананы жаңғырту 
көлемді бағдарламасының екі жылдығына ар
надық және оны жаңа жетістіктермен қарсы 
алып отырмыз. ҚазҰУ Қазақстанның жоғары 
білім беру флагманы ретінде әлемдік санат
тағы зерттеу университетіне айналу жолында 

сенімді қадам басып келеді. Университет 4.0 
моделін сәтті жүзеге асыра отырып, мыңдаған 
ұжым жоғары нәтижелерге, соның ішінде 
халықаралық деңгейдегі жетістіктерге қол 
жеткізеді», – деп қонақтарға көктемгі және 
мерекелік көңілкүй, амандық, жұмыста және 
оқуда табыс тіледі.

Студенттер сарайының алдында Елбасы
ның «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласының 
желісінде музыкалықтеатрландырылған қой
ылым болды. Университеттің шығармашылық 
ұжымы қазақ даласындағы ұлы жетістіктерді 
көрсетті, атап айтар болсақ – атта жүру мәде
ниеті, ежелгі металлургия және аң стилі, Алтын 
адам және Ұлы Жібек жолы, Қазақстан түркі 
әлемінің бесігі – ұлы ойшылдар мен ғалымдарды 
және алма ағаштары мен қызғалдақтар отаны 
атты қойылымдар шеруі көрсетілді. Жиналған 
көпшілік қауымға «Тұсау кесер», «Шашу», «Қыз 
ұзату», және т.б. қазақтың әдетғұрыптары мен 
салтдәстүрлері  көрсетілді. Осынау бір керемет 
қойылым керуен шеруімен және Қыдыратаның 
бата сөздерімен аяқталды!

Кампус аумағында 25 киіз үйден этноауыл 
құрылды. Мереке қонақтары ұлттық тағамдар
дан дәм татты, киіз үйлерді аралады, алты
бақанда тербелді. Шағын ауданның қонақта
рына 500 келі бауырсақ, 200 келі палау және 
700 литр наурыз көже дайындалды. Ұлдар 
мен қыздар ұлттық әндер айтудан жарысты, 
музыкалық аспаптарда ойнап, ән шырқады. 
Сонымен қатар күшті әрі батыл жігіттер ұлт
тық спорт түрлеріне қатысып, өз бақтарын 
сынап көрді. Сондайақ, қолданбалы өнер ше
берлерінің туындылары, кәдесыйлар мен кітап 
жәрмеңкесі де жұмыс жасады. 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
баспасөз қызметі

Айгүл АБЛАЕВА,
Қызылорда қалалық мамандандырылған
әкімшілік сотының кеңсе меңгерушісі

әкімшілік сотында әкімшілік құқық бұзушылық тура
лы істер электронды түрде қаралуда. Сонымен қатар, 
қазіргі таңда Қызылорда  қалалық мамандандырылған 
әкімшілік сотының сот залдары мен Қызылорда қаласы
ның полиция басқармасының Тасбөгет, Ақсай полиция 
бөлімдері арасында бейнебайланыс жүйесі орнатылып, 
әкімшілік  құқық бұзушылық туралы істер бейнебайла
ныс  тәртібімен қаралуда. 

Сот процестерінің ашық және жариялы түрде 
өтуін қамтамасыз етудің тағы бір ізгі қадамы істерді 
дыбысбейне жазба құралдарын пайдалану арқылы қа
рауға жол ашты. Бүгінде барлық сот залдары заманауи 
бейнедыбыс жазу құрылғыларымен жабдықталған. Сот 
отырыстарын электронды түрде өткізу сот ісін жүр
гізуді жеңілдетіп, істердің қаралуын тездетеді, қағаз
бастылықтан арылтады, сонымен қатар, азаматтардың 
сот жүйесіне деген сенімін арттырып, қолжетімділікті 
жақсартады.

Сондайақ, соттағы жаңашылдықтың бірі ретінде 
«Виртуалды сот» пен «Түнгі сот» пилоттық жобаларын 
атауға болады. «Виртуалды сот» жобасының көмегімен 
іске қатысушылар ұялы байланыс телефоны немесе 
басқа да гаджеттер қолдана отырып сот отырысына кез 
келген аймақтан қатыса алады. Бұл азаматтардың өз үй
інде немесе жұмыс орнында отырып та сот отырысына 
қатысуына мүмкіндік туғызып отыр. Ал, «Түнгі сот» 
жобасы бойынша көлік оқиғаларына қатысты әкімшілік 
құқық бұзушылықтар қаралуда. 

Жобаның айырмашылығы орын алған жолкөлік 
оқиғасы бойынша сот процесі кешкі 1830 бен 2200 
аралығында өткізіледі. Уәкілетті орган қызметкерлері 
іске қатысушы тараптарға құқықбұзушылық жасалған 
сәттен бастап үш тәуліктен кешіктірмейтін, сотқа келу 
туралы үзік талон толтырып береді. Осы  мерзімде сот 
процесі қаралады.

«Виртуалды сот», «Түнгі сот» жобаларының ен
гізілуі сот ісін жүргізуді жеңілдетіп, істердің қара
луын анағұрлым тездеткенін, азаматтардың уақытын 
үнемдеу ге ықпалын тигізгенін айта кеткеніміз жөн. 

Сот жүйесінде жүргізіліп жатқан реформалардың 
мақсаты, ашық қоғам қалыптастыра отырып, әлеумет
тік, құқықтық жүйені жетілдіру. Ең бастысы, осы ізгі 
бастамалардың барлығы халық үшін.
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Ойталқы

Әсіресе, заңдарымызды. Мысалы, бір заңда «ходатай-
ство» «қолдаухат» деп берілсе, басқа заңда ол «өтініш» 
делінген. Сол сияқты, «кража» мен «хищение» сөзін «ұрлық», 
«талан-таражға салу» деп аражігін ажыратып берген дұрыс. 
Сондай-ақ, нормативтік актілерде пайдаланылатын «право-
вое поле» терминін «құқықтық өріс» деу сөздің қаншалықты 
мағынасын ашып тұр?

Бұл арада мәселе заңдарымыздың ресми тілде жазылып, 
одан кейін асығыс-үсігіс қазақшаға аударылатынында жатыр. 

Заң жобасын дайындаудан бастап, оны Парламенттің қарауына жіберуге дейінгі жұ-
мыстардың барлығы ресми тілде жүргізіледі. Бәрі дайын болған соң әлгі заңды төрт-
бес аудармашыға беріп, олар оны асығыс аударып шығады. Осылайша, не мағынасы 
жоқ сөзі түсініксіз заңдар басылып жатыр. Бұл өте үлкен проблема. Алдағы уақытта 
заңдарымыз алдымен қазақ тілінде жазылады дегенге өз басым сенбеймін. 

Есберген АЛАУХАНОВ, заң ғылымдарының докторы, 
профессор: Сондықтан, аударма мәселесіне салғырт қарамауымыз керек. Заңгер 

ретінде мен бұған күн сайын көз жеткізіп жүрмін. Өзім қазақтілді адво-
кат болсам да, тәжірибемде заңдардың орыс тіліндегі нұсқасын көбірек 
қолданамын. Себебі, заңдардың қазақ тіліндегі нұсқасын халық тұрмақ, 
заңгерлердің өзі түсінбейді. Қазақшасы мен орысшасын салыстырсаңыз, 
тіптен шатасып кетесіз. Тіпті, бір-біріне қарама қарсы ұғымдарды да 
кездестіруге болады. Соңында қазақшасын жауап қойып, орысша нұсқа-
сын парақтауымызға тура келеді. Өйткені, заң баптары адам тағдырын 
шешеді. Оны дұрыс қолданбау сол адамның тағдырына балта шабумен 
бірдей. 

Құқықтық терминдерді де аударуға келетін, сөздің мағынасын дөп ашып беретіндей жағдай 
болса, неге аудармасқа. Бұл мәселеде мен «елу де елу» қағидасын ұстанамын. Егер термин сөз 
халықтың санасына сіңген, түсінікті болса, оған балама іздеудің қажеті жоқ. 

Абзал ҚҰСПАН, адвокат:

ҚОҒАМ

ЗАҢДАРДЫҢ АУДАРМАСЫНА КӨҢІЛІҢІЗ ТОЛА МА?

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ҰСТАЗДАР «ҮНДЕУГЕ» 
ҚАРСЫ

«Бақсақ, бақа екен» демекші, 
мектеп мұғалімдерінің наразы
лығын тудырған мәселе тек бұл 
емес. Анығында, ұстаздардың 
ашуына Қарасай аудандық Мәс
лихаты депутаттарының ау
дандық «Заман жаршысы» га
зетінде (29.03.2019 жыл, №13) 
жариялаған үндеуі себеп болған. 
«Құрметті қарасайлықтар!» деп 
басталатын үндеуде: «...1418 күн-
ге созылған сұрапыл соғысқа 
қатысып, жеңіс күнін жақын-
датқан жауынгерлер қатарын-
да 7997 жерлесіміз болды. Олар-
дың 3290-ы майдан даласында 
ерлікпен қаза тапты. Біз Ұлы 
Жеңістің 74 жылдық мерекесіне 
орай, баршаңызды біркүндік 
еңбекақыларыңызды жинақтау 
қорына аударуға шақырамыз. 
Бұл қаржы ауданымыздың 
соғыс ардагерлері мен тыл ең-
беккерлеріне нақты көмек көр-
сетуге жұмсалады. Сіздердің 
ізгі ниетті қолдауларыңыз ар-
дагерлеріміздің әр қайсысының 
жүрегіне жылы лық сыйлайты-
нына сенім діміз» деп жазылып
ты. Үндеуге сай, қарасайлықтар 
біркүндік жалақыларын «Ар
дагерлер ұйымы» РҚБ Қарасай 
аудандық филиалының» есепшо
тына аударуы тиіс болса, бүгінгі 
таңда бұл шараға аудан мұғалім
дерін бір кісідей атсалысуға «үгіт
теу» науқаны қызу жүріп жатқан 
көрінеді. Дәлірек айтсақ, біз мұны 
«үгіттеу» емес, мәжбүрлеу ме деп 
қалдық. 

Өйткені, 9 сәуірде аталған 
мектеп ұжымының жалпы жи
налысының күн тәртібінде «За
ман жаршысы» газетінде жа
рияланған аудандық мәслихат 
депутаттарының үндеуі қаралып, 
оны мектеп кәсіподақтар ұйы
мының мүшесі Г.Алдабергенова 
ұжымға оқып берген. Нәтижесін
де, мәслихаттың Ұлы Жеңістің 74 
жылдығына орай аудан тұрғын
дарының біркүндік жалақыла
рын аудару туралы ұсынысы 
ұстаздар тарапынан қолдау тап

пай, ұжым бірауыздан одан бас 
тартқан. Осылайша, мұғалімдер 
жиналыс хаттамасын мектеп 
директоры Ғалия Тахирқызының 
қолына тапсырып, тарқасып
ты. Алайда, жалпы жиналыста 
нүкте қойылған мәселе ұстаздар 
айлық алатын күні алдарынан 
тағы шығады. Бір жағынан дер 
кезінде еңбек ақылары қолдары
на тимей, екінші  жағынан банк 
қызметкерлері мазасын алған 
ұстаздар: «бухгалтеріміз «осы 
айда тексеріс келіп, құжаттарды 
да йындап жатырмыз, сол себепті 
айлықты келесі аптада жібере
міз» деді. Бұл уақытта банктер 
біздің есепшотымызды бұғаттап, 
несиені кешіктірген әр күнімізге 
өсімпұл өндіріп, «қара тізімге» 
кіргізіп жібереді» деп алаңдаулы. 
Сондайақ, арыз иелері «...Бірақ 
біздің директор Ғалия Тахирқы
зы ертесіне ұжымның біраз мұға
лімдерін жекежеке қабылдауына 
шақырып, «өз еркімен» біркүндік 
жалақыларын беруге көндіріпті. 
Ал, біраз мұғалімдер әлі де қар
сылық танытып отыр. Сол се
бепті, кесте бойынша айдың 13 
күні алатын жалақымызды бер
мей жатыр» дей келе, мектептің 
есепқисабын жүргізетін бухгал
тердің жұмысына да көңілдері 
толмайтынын жазыпты. «Еңбек 
демалысымыздың да дұрыс есеп
теліп жатқанына күмәніміз бар. 
Сондықтан, тиісті органдар тек
серіс жүргізсе» деген өтініштерін 
де жеткізді.

Осы орайда, біз мектеп ди
ректоры Ғалия Тахирқызына 
қо ңырау шалып, қоластындағы 
ұстаздардың наразылығы жайлы 
айтқанбыз. «Ешкімді мәжбүрлеп 
жатқан жоқпыз. Ұстаздардың 
айлық мәселесінің үндеуге еш 
қатысы жоқ» деп қысқа қа йыр
ды. Аудандық мәслихат хатшы
сы Айтбай Көшімбаевпен Тал
дықорғанға кеткендіктен тілдесу 
мүмкін болмады. Қарасай аудан
дық білім бөлімінің басшысы 
Жарқын Нұрғалымов жайлы да 
«әкімдікке жиналысқа кетті» 
деген жауап алдық.  

Қалай десек те, жергілікті 
билік пен халық арасын жал
ғауы тиіс мәслихат депутатта
рының үндеуі қарапайым мек
теп мұғалімдерінің қалтасын 
қағатын түрі бар. Сондайақ, 
мәслихат депутаттарының Ұлы 
Жеңісті желеу етіп халықтың 
біркүндік жалақысын сұрауы 
биыл ғана емес екен. Рас, бір 
есептен мұндай игі  шараға 
ұйытқы болған депутаттарға 
алғысымызды жау дырып, әре
кеттерін «ерлікке» балауымыз 
керек шығар. Алайда, сандарды 
сөйлетсек, ардагерлерді бетке 
ұстап тұрғындардан ақша жинау 
ақылға сыймайтын қадам екені
не көз жеткізесіз. 

Енді есептеп көрейік. Қа
расай ауданында барлығы 51 
мектеп бар. Аудандағы жал
пы мұғалімдердің саны 4285ті 
құрайды. Ал, бізге шағымданған 
Көксайдағы М.Мәметова атын
дағы орта мектепте барлығы 138 
ұстаз білім береді. Демек, бұл 
мектеп мұғалімдердің орта есеп
пен бір күндік жалақысын 6 мың 
теңге деп алсақ, аудан мұғалім
дерінен 25 миллион теңгенің 
үстінде қаржы жиналады деген 
сөз. Аз ба, көп пе? Ол жағын 
оқырман қауым өзі таразылай 
жатар. Бізді таң қалдырғаны, 
Қарасай ауданындағы ардагер
лердің саны. Жоғарыдағы үндеу 
хатқа көз жүгіртсек, ауданнан 
майданға аттанған 7997 адам
ның 3290ны оралмаған. Сон
да елге аман оралғандары бес 
мыңға жетпейді. Өткен жылғы 
деректерге сәйкес, Қарасай 
ауданында барлығы 1200ден 
астам ардагер тіркелсе, оның 
тек төртеуі Ұлы Отан соғысына 
қатысқан. 77сі тыл ардагері. Ал, 
қарттардың қатары күн сайын 
азайып бара жатқанын ескер
сек, мәслихат депутаттарының 
осынша қаржыны қайда жұм
самақ болып отырғаны күмән 
туғызады.

Камила ӘКІМБЕКҚЫЗЫ,
«Заң газеті»

Әр нақты бағытқа тиесілі 
кемінде 10 мың терминдік бір
лік керек екен. Бұл, ғалымдар
дың есептеуінше, нақты саланың 
ұлттық тілде еркін дамуы үшін 
қажетті минимумдық мөлшер. 
Аталмыш 50 өндіріс пен ғылым 
бағыты елімізде толыққанды жұ
мыс істеуі үшін, дәлірек айтсақ, 
мемлекеттік тіліміз Қазақстанда 
кең етек жаюы үшін бізге кемінде 
500 мың термин керек. Ал, бүгінге 
дейін ресми бекітілген термин 
саны әлі 30 мыңның аржақ, бер
жағында екен. 

Филология ғылымының док
торы Шерубай Құрманбайұлы
ның айтуынша, терминологияның 
талапқа сай дамымауы ғылыми 
кадрлардың, олардың ішінде, тер
мин жасауға машықтанған, терми
нологиялық жұмыстарды кәсіби 
тұрғыдан жүргізуге құзыретті 
практик терминші мамандардың 
жеткіліксіздігінен және бар ма
мандардың өздері маманданған 
іспен тікелей айналыспауынан. 
Бүгінгі таңдағы жұмыстар бір
бірімен байланыссыз жүзеге асып 
жататындықтан, үйлесімсіздік, 
бірінің істегенін екіншілерінің 
қайталауы, реті мен маңыздылығы 
тұрғысынан кейін жасалуға тиісті 
жұмыстарды алдымен қолға алу 
сияқты кемшіліктер көп. Терми
нологиялық жұмыстарды жүргізу 

кезінде баршаға ортақ ұстанымдар 
мен қағидаттар басшылыққа алы
на бермейді. Сондықтан, бұл істің 
республикалық деңгейде жүйелі 
түрде жүргізілуін үнемі қадаға
лап отыратын, терминологияның 
бағытбағдарын белгілеп, білікті 
мамандар шоғырландырылған 
арнайы мекеме құру қажет.

Бұл мәселенің өзектілігін 
жиында сөз алған Жоғарғы Сот 
судьясы  Бағлан Мақұлбеков те 
ортаға салды. Ол заң терминдері 
өзінің мағынасында, негізді қол
данылмайтынын жеткізді. Оның 
сөзінен түйгеніміз, соңғы жылда
ры қабылданған заңнамалардың 
мемлекеттік тілдегі мәтіндерінде 
ұзақ жылдар қолданыста қалып
тасып кеткен кейбір заң термин
дері өзгертіліп, жаңаша мазмұн, 
сипатқа ие болып отыр. Бұл ретте 
ол ҚР Азаматтық процестік ко
дексіндегі 8баптың 5тармағын
да «талап қою (арыз).....» деген 
ұғымдарды мысалға келтірді. 
«Талап қою» деген сөз тіркесі про
цестік құжаттың нысанын емес, 
субъектінің ісәрекетін білдіреді. 
Заң шығарушы «талап қою» деген 
тіркестен кейін жақша ішінде 
«арыз» деген сөзді бекер келтір
ген жоқ. Шын мәнінде процестік 
құжаттың нысаны талап қою 
емес, арыз болып танылады. Осы 
баптың орысша мәтінінде «иск» 
(заявление) деген тіркес талда
нып отырған құқықтық ұғымның 

Павлодардағы қарттар мен мүгедек
терге арналған Әлеуметтік қызмет көрсету 
орталығында 300ге жуық тұрғын бар. Өт
кен жылы 40тан астам қарияның өмірден 
озғанына қарамастан, оларға  зейнетақы 
жазылып, жәрдемақы таға йындалған. 
Яғни, марқұмдардың есепшотына қара
жат аударылып, тұрғындардың күтіміне 
арналған қосалқы ақыны басшысы Нығ
мат Көбенов қызметкерлерімен сыбайласа 
заңсыз пайдаланып келген. 

Бұл жөнінде Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қар
сы ісқимыл агенттігі Павлодар облы

сы бойынша департаменті Сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу басқармасы
ның бас маманы Қанат Қасымов мәлім 
етті. Оның айтуынша, қарттар үйіндегі 
қайтыс болған адамдарға бірнеше ай бойы 
жүйелі түрде зейнетақы мен жәрдемақы, 
оған қосымша, жаялық сияқты басқа да 
тұр мыстық және дәрілік заттар пайдала
нылып отырдымыс деп құжаттар толты
рылып, жұмсалған қаржыны қалталарына 
басқан. Тіпті, көз жұмған адамдар тіс 
дәрігерінің қызметіне де жүгінген деп құ
жат толтырып, қаржы жұмсаған. Әзірше, 
мұндай 38 дерек анықталып отырғанын 
айтты Қанат Қасымов.

Оның сөзін келесі бір құқық қорғау 
органының бас маманы растай отырып, 

тағы да қосымша деректерді жария етті. 
Нақтырақ айтсақ, өңірдің Сыбайлас жем
қорлық профилактикасы басқармасының 
бас маманы Нұржан Толыбаев «Атап 
айтатын болсақ, облысымыздың қарттар 
үйінде қамқоршылықта болған тұлғалар
дың қайтыс болған күндерінен бастап 
3 ай уақыт мерзімінде сол қаза болған 
адамдардың зейнетақы карточкаларын 
қызметкерлердің пайдалану мүмкіндік
тері болған. Және, марқұмдардың алтын 
бұйымдарын жою тәртібі қарастырыл
маған, мұның бәрі жемқорлық тәуекел
дері болып саналады», – деді. 

Мына дерек еліміздің қамқоршылық 
үйлеріндегі былықтардың бұдан да күр
делі екенін байқатады. Себебі, әр істің 

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМІ БОЛАТ БАҚАУОВТЫҢ НАЗАРЫНА!

ҚАРТТАР  ҮЙІНДЕГІ  БЫЛЫҚҚА 
ЖОЛ  БЕРГЕН  КІМ?

КОНФЕРЕНЦИЯ

ТЕРМИНОЛОГИЯ 
КОМИССИЯСЫНА ТИІСТІ 
МӘРТЕБЕ БЕРІЛУІ КЕРЕК

толық мазмұнын ашады. Ал, «та
лап қою» деген тіркесті қолдану 
арқылы біз талаптың (арыздың) 
мазмұнын өзгертіп, қателікке жол 
береміз.

«Талап қою» деген тіркес орыс 
тіліне аударғанда «предъявление 
иска» деген әрекетті білдіреді. 
Азаматтық процеске қатысушы 
негізгі екі тұлға – талап қоюшы 
және жауапкер. Бұрын қолданыста 
болған Кодексте және оған дейінгі 
заңнамаларда талап қоюшы «та
лапкер» деп айқындалған. Жаңа 
Кодексте осы «талапкер» деген 
термин неліктен «талап қоюшы»  
деп алынғаны түсініксіз. 

Парламент Мәжілісінің редак
циялау және аударма бөлімі мең
герушісі Дәуітәлі Омашұлының 
сөзінше, бұл терминді, атау сөзді 
аударған кезде оның кез келген 

сөз тіркесіндегі әмбебап мағына
лық принципіне, яғни, терминнің 
аудармасына деген академиялық 
көзқарастың сақталмауынан. 

Осы орайда мемлекеттік тер
минология комиссиясына тиісті 
мәртебе берілсе, ресми құжаттар 
мен баспа басылымдарда бұрын
нан екшеліп, қалыптасқан сөз
дер мен тіркестерді әркімнің өз 
бетінше бұрмалап жазуына жол 
берілмес еді. Қазіргі мемлекеттік 
терминология комиссиясын білік
ті аппараты, қажетті қаржысы бар 
тұрақты жұмыс істейтін мемле
кеттік органға айналдыратын кез 
келді. Осындай жағдайда ғана бұл 
ұйымнан нәтижелі жұмыс талап 
етуге болады. Ал, оның консуль
тативтік кеңесші орган ретінде
гі қазіргі жағдайымен ұлттық 
терминдерімізді қалыптастыру 
сияқты үлкен жұмысты тиянақты 
жүргізу әсте мүмкін емес. 

Иә, терминдер тіліміздің ты
ны сын тарылтпай, қайта оны 
байы тып, дамыту керек. Бұл 
үрдісте жалтақтыққа жол беруге 
болмайды. Мәселе тек ұлттық 
мүдде тұрғысынан шешілуі керек. 
Біліктілікпен батыл қадамдар 
жасап қана сөздік қорымыздың 
заманмен үндестігін қамтамасыз 
ете аламыз. 

А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті» 

заңдық шешімі болмаған жерде заң
сыздыққа жол берілетіні белгілі. Қарттар 
үйіндегі қатардағы мамандардың қарттар 
мен мүгедектерге күнделікті тұрмыстық 
қызмет көрсету барысында жіберген 
кемшіліктері анықталып, оны олар өздері 
де мойындап отыр. Мәселен, осы қарттар 
үйінің әлеуметтік қызметкері Гүлжанат 

Саматқызы «Алдыңғы тексеріс бойынша 
38 адам анықталды. Оның 16сы нақты 
дәлелденді. Дәлелденген 184 мың тең
ге шығынды кінәлілер қайтарады. Бұл 
бірінші кезекте мамандардың салғырт не 
үстіртін қарауынан болуы мүмкін», – деді 
бұл жайлы.

Ең «қызығы», Павлодардағы қарттар 
мен мүгедектер үйіндегі осынау заңсыз
дықтардың ұйымдастырушысы болған, 1 
жыл бұрын ғана тағайындалған басшысы 
Нығмат Көбенов 2001 жылы сыбайлас 
жемқорлыққа байланысты жауапқа тар
тылған екен. Ал, мұндай адамды жауапты 
қызметке кім тағайындағаны белгісіз. 

Жалпы, бұл заңсыз істе әлі көп мәсе
ленің беті ашылған жоқ. Сондықтан, 
Павлодар облысының әкімі Болат Бақа
уов бұған алдағы уақытта өзі араласып, 
БАҚқа аныққанығын мәлімдейді деген 
сенімдеміз.

Нұрболат АБАЙҰЛЫ,
«Заң газеті»

(Соңы. Басы 1-бетте)

(Соңы. Басы 1-бетте)

(Соңы. Басы 1-бетте)
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Отырыс

Алматы қаласының Азаматтық ор-
талығында Қоғамдық кеңестің кезекті 
отырысы өтті. Онда алдағы Президент 
сайлауының маңызы талқыланып, қоғам 
белсенділері өз ой-пікірлерін ортаға сал-
ды. Кеңес төрағасы, Мәслихаттағы «Nur 
Otan» партиясы депутаттық фракциясы-
ның мүшесі Рахман Алшановтың сөзіне 
қарағанда, еліміздегі 22 мың қоғамдық  
ұйымның  4,5 мыңы Алматыда екен. 
Қазіргі таңда шаһарда олардың мыңнан 
астамы ғана белсенді жұмыс жасауда. 
Алматының дамуында үкіметтік емес 

ұйымдардың алар орны ерекше. Мәсе-
лен, шаһар жиынтық ішкі өнімінің көлемі 
жағынан әлемнің 40 мемлекетін басып 
озады. Сондықтан, олардың қоғамды 
басқарудағы ұсыныс-пікірлері түрлі са-
лалар бойынша белгілі бір шешімдерді 
қабылдау кезінде барынша ескеріліп оты-
рады. «Көкжайлау» жобасын жүзеге асы-
ру мерзімінің 2-3 жылға кейін шегерілуі 
соның бір көрінісі.

«Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев ҚР Президентінің кезектен тыс 
сайлауын 9 маусымда өткізу туралы 

ҚОҒАМДЫҚ ҰЙЫМДАРҒА БЕЛСЕНДІЛІК ЖЕТІСПЕЙДІ шешім қабылдаған еді. Ол еліміздегі билік заң-
дылығын ары қарай нығайтып, тұрақтылықты 
қамтамасыз етуде өте маңызды деп ойлаймын. 
Бұл сайлау ел ертеңін айқындау үшін  маңызды 
науқан болмақ. Өздеріңіз білесіз, Елбасының 
өз өкілеттігін тоқтатқанына 1 айға жуық уақыт 
болды. Осы кезеңде халық арасында көптеген 
сұрақтар туындауда. Анализ жасаған кезде 
ең бастысы бизнес саласындағы шетелдік 
инвесторлардың алаңдаушылығы өте басым 
екені анықталды»,– дейді «Nur Otan» парти-
ясы Алматы қалалық филиалы төрағасының 
орынбасары Арман Халбеков. Ал, «Жастар үні» 
жастар қоғамдық бірлестігінің төрағасы Дәурен 
Бабамұратовтың айтуынша, 9 маусымдағы 

сайлау қоғам үшін ең маңызды шаруалардың 
бірі болмақ. Елбасының 19 наурыздағы ха-
лыққа үндеуінен кейін елдің ішінде де, сыр-
тында да Қазақстанның экономикалық, саяси 
әріптестерінде тұрақтылық мәселесі бойынша 
бірқатар сұрақтар туындады.  Ол буын алмасу 
барысындағы ықпалдастық пен Қазақстанның 
сыртқы саясатта өзіне алған ұзақ мерзімді стра-
тегиялық жауапкершіліктеріне қатысты. Бұл ең 
алдымен Қазақстан халқының таңдауы бол-
мақ. Бүгінгі таңда тұрақтылық және айқындық 
қатты қажет.  

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті»

БӘРЕКЕЛДІ!

«АҚПАРАТТЫҚ ОРТАЛЫҚ» 
ЖҰМЫСЫН БАСТАДЫ

кабинетін» қолдану жөніндегі нұсқау-
лықпен танысуға болады. Бұдан бөлек, 
«Ақпараттық порталда» онлайн режимде 
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық 
фактісі туралы хабарлау және «Пікірлер» 
бөлімінде мекеменің қызметін бағалау 
сервистері қолжетімді. Азаматтармен 
кері байланыс механизмін жетілдіру 
және жылдам әрекет ету үшін, порталда 
WhatsApp және Telegram мессенджерлері 
іске қосылған.

Жоғарыда баяндалған жаңалшыл-
дықтар сот төрелігінің қолжетімділігін 
одан әрі арттыру және азаматтарға ыңғай-
лы жағдай жасау мақсатында енгізіліп 
отыр.

Қабыл ДҮЙСЕНБИ, 
Шымкент қалалық сотының 

бөлім басшысы

Орталық сымсыз интернет желісімен 
жабдықталған және мобильді телефонды 
қуаттайтын құрылғы орнатылған.  Ор-
талықта БАҚ өкілдерінің қатысуымен 
брифингтер, баспасөз конференциялары 
және кездесулер ұйымдастырылатын 
болады. Сонымен қатар, алдағы уақыт-
та әлеуметтік желілерде азаматтардың 
құқықтық сауаттылығын арттыру мақса-
тында және заң-құқық саласының жаңа-
лықтарынан хабар таратуға бағытталған 
бейне-жобаны іске асыру жоспарланып 
отыр. 

Орталықты таныстыру барысын-
да Шымкент қаласы бойынша Соттар 
әкімшісінің басшысы Нұрсұлтан Бай-
тілесов қатысушыларға QR-кодты ска-
нерлеу жүйесінде жасалған «Ақпараттық 
порталдың» жұмысын іс жүзінде көр-
сетті. Жаңа порталдың қызметіне сәйкес 

ендігі ретте сотқа келушілер смартфон, 
штрих кодтарды оқитын планшеттік 
компьютерлер арқылы соттың онлайн 
сервистерін қолданатын болады. Қала-
лық соттарға қатысты керекті ақпаратты 
алу үшін бар болғаны телефонға QR-код-
ты сканерлейтін бағдарламаны жүктеу 
керек.

Қалалық соттың «Ақпараттық порта-
лында» онлайн режимде сот басшылығы-
ның жеке қабылдауына жазылуға, сот 
процесіне қашықтықтан қатысу туралы 
өтініш беруге мүмкіндік жасалған.  Со-
нымен қатар, порталда өтініш берушілер 
талап-арыздың үлгілерімен, мемлекеттік 
баж салығын төлеуге арналған реквизит-
термен, татуластыру рәсімдері туралы 
жадынамамен, медиаторлардың, сот 
қызметкерлерінің байланыс нөмірлері 
туралы деректермен, сондай-ақ, «Сот 

ҚАНАТҚАҚТЫ

Түнгі сот – өркениет үлгісі. 
Оларды құру тәжірибесі Сингапур, 
АҚШ және басқа дамыған елдерде 
бар.

Қазақстанда «Түнгі соттарды» 
құру идеясы 2018 жылғы ақпанда 
Жоғарғы Сот делегациясының 
Сингапурға сапарынан кейін пайда 
болды. Сапар барысында делега-
ция мүшелері аптасына бірнеше 
рет жол-көлік оқиғасына қатыс-
ты кейінге шегеруге болмайтын 
істерді қарайтын түнгі (кешкі) 
соттардың жұмысымен танысып, 
тиімді жобаны біздің ел шеңберін-
де де қолға алу керектігіне көз 
жеткізіп келген еді. Сөйтіп, өткен 
жылы мамыр айында Жоғарғы Сот 
мамандандырылған ауданаралық 
соттардың  базасында «Түнгі сот-
тар»  құру жобасын қолға алғаны 
белгілі. 

Ол әуелі Астана (қазіргі Нұр – 
Сұлтан) және Алматы қалаларын-
да өткен жұмыс кеңестерінің шең-
берінде талқыланып, оған Жоғарғы 
Соттың және жергілікті соттардың 
судьялары, прокуратура, ішкі істер, 
адвокатура, сақтандыру компания-
ларының өкілдері мен сарапшылар 
қатысты. Кеңеске қатысушылар 
мұндай соттарды құру өзекті әрі 
қажет деген ортақ пікірге келді. 

«Түнгі соттарды» құрудағы 
негізгі идея – азаматтардың сотта 
қорғалу құқығын ыңғайлы іске 
асыру және әкімшілік құқық бұ-
зушылықтар бойынша іс жүргізу 
рәсімдерін жеңілдетуге бағыт-
талған. Жобаның басты мақсаты 
азаматтарға қолайлы түнгі уақыт-
тарда сот төрелігіне қол жеткізіп, 
іс өндірісінің уақытын әкімшілік 
құқықбұзушылық жасалған сәт тен 
бастап әкімшілік құқықбұзушылық 
салдарынан келтірілген залалды 
өндіріп беруге дейін, демек оның 
логикалық аяқталуына дейін қыс-
қарту болып табылады. 

Жекелеген мамандар түнгі 
соттарда көші-қон заңнамасына, 
қоғамдық тәртіпке, ар-ожданға, 
сондай-ақ адам құқы ғына қол 
сұғуға қатысты құқықбұ зу шы-
лықтарды да қарауды ұсынды. 

Жалпы алғанда, Елорда мен 
Алматы қалаларда өткен талқы-
лау лардың қорытындысы бойын-
ша,«Түнгі соттарда» істерді қарау-
дың маңызды факторлары мен 

«ТҮНГІ СОТ» ҚАЛҒЫМАЙДЫ

негіздемелеріне мыналар жат-
қызылды: орын алған құ қық бұ-
зушылықтың мән-жайларына 
даудың келтрілмеуі; жасалған құ-
қық бұзушылық үшін кінәнің мо-
йындалуы; тараптардың келтіріл-
ген залал мөлшерімен келісуі; істі 
«Түнгі сотта» дереу қарау туралы 
екі тараптың өтінішхаттарының 
болуы; хаттамаларды толтыру 
рәсімдерінің жеңілдетілгендігі, дә-
лелдердің тіркелуі және электрон-
ды планшетті қолдана отырып, 
деректердің құқық бұзушының 
ЖСН нөмірі арқылы жинақталуы; 
қысқартылған сот ісін жүргізу 
тәртібінің қолданылуы.

Жоба аясында әкімшілік құ-
қық бұзушылық істер, атап айт-
қанда, отбасылық-тұрмыстық 
қатынас тарға қатысты құқыққа 
қайшыәрекеттер, қасақана жеңіл 
дене жарақаттарын салуға, ұрып-
соғуға, ұсақ бұзақылыққа, жол 
қозғалысы ережесін бұзуға қаты-
сты істер кеш кі және түнгі уақыт-
тарда жедел қаралады.

Ортақ мүддені көздей отырып 
сот, прокуратура, полиция бөлімі, 
адвокаттар және медиаторлар са-
лалық және дербес салалық мүд-
делерге басымдылықты алып тас-
тап, өзара ынтымақтастық туралы 
меморандумдар жасаса бастады. 
Шекаралық аймақтардағы соттар 
меморандумға шекара қызметін де 
қатыстырып, көші-қон заңнамасын 
бұзуға қатысты істерді де кешкі 
мезгілдерде қарауға көшті.

Өңірімізде жоба сот, прокура-
тура, полиция, адвокаттар алқасы 

мен медиаторлар одағының ара-
сында жасасылған өзара ынты-
мақтастық Меморандумына сәй-
кес, Орал қаласындағы әкімшілік 
сотының базасында 2018 жылғы 25 
мамырдан бері жүзеге асырылуда. 
Осы Меморандумға сәйкес, Түнгі 
соттар қоғамдық тәртіп пен жеке 
бас құқықтарына нұқсан келтіретін 
жол қозғалысы Ережелерінің бұ-
зылуына қатысты әкімшілік құқық-
бұзушылық істердің санаттарын 
қарайды. 

Кешкі уақыттардағы әкімшілік 
құқықбұзушылық істерді қарау-
дың міндетті шарты әкімшілік 
жауапкершілікке тартылған тұлға-
ның кінәсін толық мойындауы 
және іс бойынша жинақталған 
дәлелдемелерге қарсы дау келтір-
меуі болып табылады. Аталған 
шарттар болған жағдайда өкілетті 
органның қызметкері әкімшілік 
құқықбұзушылық хаттамасын тол-
тырған кезде істің аптаның жұмыс 
күндерінде 18:00 сағаттан 22:00 
сағатқа дейін Түнгі сотта қара-
луының мүмкіндігі бар екендігін 
түсіндіреді. 

Әкімшілік құқықбұзушылыққа 
қатысушылар істің Түнгі сотта қа-
ралуына келісімдерін берсе, поли-
ция қызметкері күні мен уақытын 
көрсете отырып, олардың әкім-
шілік құқықбұзушылық жасалған 
сәттен бастап үш тәуліктен қалмай 
Түнгі сотқа келуі керектігі тура-
лы әкімшілік құқықбұзушылық 
хаттмасының кесінді талонын 
толтырады. 

Тәжірибе көрсетіп отырғанын-

дай, Батыс Қазақстан облысының 
мамандандырылған әкімшілік со-
тында «Түнгі сот» жобасы ен-
гізілгеннен бері жалпы тәртіппен 
қаралатын әкімшілік істердің саны 
азайып, судьялардың жүктемесі 
жеңілдей түсті. Сонымен қатар, 
әкімшілік істердің кешкі мезгіл-
дерде шұғыл қаралуы  күрделірек 
істердің қаралу сапасының жақса-
ра түсуіне ықпал етті.

«Түнгі сот» кешкілікте жұмыс 
істейтіндіктен күні бойғы жоспар-
ды бұзып, жұмыстан сұранудың да, 
басы артық алаңдаудың да қажеті 
болмай қалды. Бұған қоса, істер 
бұрынғыдан тез, қысқа мерзімде 
қаралды.

Істерді «Түнгі сотта» қарау тә-
жірибесін үздіксіз бақылап отыр-
мыз. Жоба енгізілген бастапқы 
кездерде отбасы-тұрмыстық қаты-
настарға, ұсақ бұзақылыққа және 
жол-көлік оқиғаларына қатысты 
істер қаралды. Күніне орта есеп-
пен 5 істен 7 іске дейін қаралып 
отырды. 

Істерді қарау барысында ме-
диация институты кеңінен қолда-
нылып,  отбасы-тұрмыстық қаты-
настарға қатысты көптеген істер 
медиация тәртібімен қысқартыла 
бастады. 

Қанатқақты жоба жүзеге асы-
рыла бастаған 2018 жылғы 25 
мамырдан 29 желтоқсанға дейінгі 
аралықта Түнгі сотта 415 әкімшілік 
құқықбұзушылық іс қаралып, ол 
бойынша 353 тұлға әкімшілік жа-
уапкершіліктерге тартылып, түрлі 
әкімшілік шаралар алынды. 58 

тұлғаға қатысты іс медиаторлар-
дың қатысуымен қаралып, тарап-
тардың медиативтік келісімге келу-
леріне байланысты оларға қатысты 
іс өндірісі қысқартылды. 

 «Түнгі сот» жобасы бойын-
ша 2019 жылғы бірінші тоқсанда 
187 әкімшілік құқықбұзушылық 
іс қаралып, 172 адам әкімшілік 
жауапкершілікке тартылды. 15 
адамға қатысты іс медиаторлардың 
қатысуымен қаралып, тараптардың 
келісімге келулеріне байланысты 
қысқартылып отыр. 

«Түнгі сотта» қаралған істер 
ішінде жеке бастың құқықтары-
на қол сұғушылыққа қатысты 
әкімшілік құқық бұзушылықтар 
елеулі орын алып отыр.  

Қазақстан Республикасы  Әкім-
шілік құқықбұзушылық туралы 
кодексінің 73-бабы бойынша отба-
сы-тұрмыстық қатынастар аясын-
дағы әр түрлі құқық бұзушылықтар 
үшін әкімшілік жауапкершілік 
жаза сы қолданылған 29 іс бо-
йынша 6 адам қамаққа алынып, 23 
құқық бұзушыға ескерту жасалды. 
Медиа ция бойынша 10 іс қысқар-
тылды. 

Отбасында денсаулыққа қасақа-
на жеңіл зиян келтіру әрекетін жа-
саушылар кездесіп тұрады. Мәсе-
лен, Әкімшілік құқықбұзушылық 
туралы кодекстің 73-1-бабы бо-
йынша осындай құқықбұзушылық 
жасаған 3 тұлға әкімшілік жау-
апкершілікке тартылып, екі адам 
айып арқалап, бір құқық бұзушы 
қамаққа алынды. 

Отбасы мүшелерін ұрып-со-
ғып, күш қолданушылар да жоқ 
емес. Бірақ ондай фактілер бірен- 
саран ғана. Өткен үш айда бір адам 
Әкімшілік құқықбұзушы лық тура-
лы кодекстің 73-2 бабы бойынша 
қамаққа алынды. 

Жоба аясында қоғамдық тәр-
тіпке және имандылыққа қол 
сұғатын әкімшілік құқықбұзу-
шылықтар да қаралуда. Осындай 
құқықбұзушылықтарға әкімшілік 
шаралар қарастырылған 434- бапқа 
сәйкес, 14 адам қамаққа алынып, 
39 құқық бұзушыға айып тағылса, 
алкогольдік ішімдік iшіп, қоғам-
дық орындарға масаң күйде келген 
(440- бап) 3 адам сот тәртібімен 
қамаққа алынды. 

Жүргізушінің көлік құралын 
алкогольдік, есірткілік және (не-
месе) уытқұмарлық масаң күйде 
басқаруы немесе көлікті масаң күй-
дегі адамның басқаруына бергені 
үшін айыппұл салудан тұтқынға 
алып, көлік жүргізу құқығынан 
айыруға дейінгі жазалар қарасты-
рылған. Осы жазалар көзделген  

608-бап бойынша 3 құқық бұзушы 
қамаққа алынды. Ал көлiк құрал-
дары жүргiзушiлерінiң жол жүрісі 
қағидаларын бұзуы салдарынан 
адамдардың денсаулығына зиян 
келтiруге, көлiк құралдарының 
немесе өзге де мүлiктiң бүлінуі-
не соқтырған құқықбұзушылық 
әрекеттер бойынша (610-бап) 72 
адамға айып салынып, 3 тұлға ар-
наулы құқықтан айырылды.  

Жүргізушінің жол-көлік оқиға-
сына байланысты міндеттерді 
орындамағаны үшін (611- бап) 
бір  адам әкімшілік жауапкер-
шілікке тартылса, ішкі істер орга-
ны шығарған қорғау нұсқамасын 
бұзған (461- бап) бір тұлға ескерту 
алды. 

Сот актiлері мен атқарушылық 
құжатты орындамаған  (669- бап) 
3 адам әкімшілік жауапкершілікке 
тартылып, екеуі қамаққа алынып, 
біреуіне айыппұл салынды.

Әдетте, құқықбұзушылықтар-
дың көпшілігі, оның ішінде, жол-
көлік оқиғалары кешкілік уақытта 
орын алады. «Түнгі сот» жағда-
йында оқиға салдарын барынша 
қысқа мерзімнің ішінде жоюға 
мүмкіндік болады. Сонымен қа-
тар, зақымдалған автокөлік үшін 
сақтандыру төлемдерін алу рәсімі 
де оңайлана түсті. Мұның өзі аза-
маттарға материалдық залалды 
өтеу бойынша елеулі көмек болып 
табылады.

Қазіргі кезде «Түнгі сотқа» 
жол-көлік оқиғаларымен бірге, 
отбасылық-тұрмыстық құқық-
бұ зушылықтар, ұсақ бұзақылық, 
ұрып-соғу, сот актілерін орында-
мау және көші-қон заңнамасын 
бұзу туралы істер бойынша да 
материалдар түсіп тұрады. 

Тәжірибе көрсетіп отырғанын-
дай, «Түнгі сот» жобасы оқиға сал-
дарын аз ғана уақыт ішінде жоюға 
және сот төрелігін азаматтар үшін 
ыңғайлы уақытта жүзеге асыруға 
мүмкіндік берді. 

Жоба аз ғана уақыттың ішін-
де шиеленісті ахуалды сейілтіп,  
жанжалды жағдайларды азайтуға 
әсер етіп, жұмысының тиімділігін 
көрсетіп отыр.

«Түнгі соттар» азаматтар құ-
қықтарының сот арқылы қорға-
луын қамтамасыз етуді жетілдіріп, 
сот ісін жүргізуді жеделдете және 
жеңілдете түсері сөзсіз.  

Марат СИСЕНҒАЛИ,
Орал қаласы 

мамандандырылған 
әкімшілік сотының 

төрағасы

ШЫМКЕНТ ҚАЛАЛЫҚ СОТЫНДА ЖАҢА ФОРМАТТАҒЫ «АҚПАРАТ ОРТА-
ЛЫҒЫ» АШЫЛДЫ. БҰЛ ОРТАЛЫҚТА БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ-
НЫҢ ӨКІЛДЕРІНЕ КЕДЕРГІСІЗ ҚАҒИДАТЫ НЕГІЗІНДЕ ЫҢҒАЙЛЫ ЖАҒДАЙ 
ЖАСАЛЫП, ОЛАРҒА СОТ ҒИМАРАТЫНА КІРЕТІН АРНАЙЫ КІРЕБЕРІС ҰЙЫМ
ДАСТЫРЫЛДЫ. 
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Мұқтар СМАҒҰЛОВ, Павлодар облыстық сотының төрағасы:
 

«СОТ ЖҮЙЕСІН ЖАНДАНДЫРУДА 
ЖОБАЛАРДЫҢ БЕРЕРІ КӨП»

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

– Мұқтар Керімқұлұлы, еліміз сот-
тарының VII съезінде Тұңғыш Прези-
дент Н.Назарбаев сот жүйесін жетілдіру 
үшін бірнеше міндеттер жүктегенін 
білеміз. Тапсырма қалай орындалуда?

– Сот жүйесін қазіргі заман талабына 
сай етіп жетілдіру үшін Елбасы VII съезде 
нақты міндеттер жүктегені мәлім. Соған 
орай жұмысты 3 басты бағыт бойынша 
жүргізіп келеміз. Олар қаралған істердің 
сапасын арттыру, әділ сотқа сенімділік 
және оның ашықтығы мен қолжетімділігін 
қамтамасыз ету. Бұл бағытта Жоғарғы Сот 
тарапынан қанатқақты жобалар тапсы-
рылса, өзіміз де бастама көтеріп, кей 
жобаларды қолға алдық. Сонымен қатар 
Жоғарғы Сот төрағасы Жақып Асанов та 
сот орындарына халықтың сенімін артты-
ру мақсатында біздің алдымызға бірнеше 
нақты тапсырма жүктеді. Сол тапсыр
маларды орындауда басым бағыттардың 
бірі ретінде заңның мүлтіксіз сақталуы, 
сот жүйесінің ашықтығы мәселелері бел-
гіленген.

Сондықтан да, облыстық сот тоқсан 
сайын журналистерге баспасөз мәслиха-
тын, тұрғындарға «ашық есік күндерін» 
өткізіп, халықтың қызығушылығын туғыз
ған мәселелерге түсіндіру жұмыстарын 
жүргізеді. Соттардың іс жүргізуін тұрғын-
дарға ашық көрсетуге арналған техника-
лық база құрылды. Халықтың соттарға 
деген сенімі артып келеді. Бұл бағытта 
интернетресурс белсенді пайдаланыла-
ды. Соттардың ресми сайттары үздіксіз 
жұмыс істеп, олардың қызметі туралы 
ақпараттарды ұсынуда. Сонымен қатар 
БАҚпен бірлескен телебағдарламалар, 
бейнероликтер, ақпараттық жаңалықтар, 
мақалалар дайындалып, жариялануда.

– Енді осы облыстық сот жүйесінде 
қаралып жатқан істерге тоқталсаңыз, 
статистикалық жағынан өсу мен кему-
дің қайсысы басым?

– Жалпы, қылмыс болмай, тұрғындар 
дауласпай, елдің ауыз біршілігі болса, 
еліміз де жанжақты дамыр еді. Сот 
процес теріне кеткен уақыт білім алуға, 
жұмысқа жұмсалса қандай жақсы. Өкініш-
ке қарай, қоғам дамыған сайын қылмыс та, 
даулы оқиғалар да көбейіп жатыр. 

Статистикаға жүгінсек, облыстық сот 
құрылымдарында 2018 жылы өндірісте 
2211 қылмыстық іс қаралып, аяқталды. 
Бұл көрсеткіш 2017 жылмен салыстырған-
да 266 іске аз болып отыр. Ал, азаматтық 
істерге келсек, 52038 іс қаралып, мұнда 
да төмендеу процесі байқалады. Сонымен 
қатар 16 515 әкімшілік іс аяқталған. Өткен 
жылы 432 қылмыстық іс тараптардың 
татуласуымен өндірістен тоқтатылған. 
Оның ішінде 327 іс медиаторлардың 
қатысуымен болған. Бұған қосымша 
отбасылықтұрмыс тық сипаттағы 1179 іс 
медиаторлардың қатысуымен қаралған.

– Әңгіме басында облыстық сот 
тарапынан қолға алынған жобалар 
бар екенін айтып қалдыңыз. Нәтиже 
қандай?

– Павлодар облыстық соты мен 
оның аудандық құрылымдарында арыз, 

Жоба

«АДАЛДЫҚ ДҮКЕНІ» АШЫЛДЫ

Ақмола облыстық сотының қызметкерлері мен сотқа келушілері 
адалдық дүкенінде тауарды сатып алып, алынған заттың құны үшін 
ақшаны жәшікте қалдыра алады. Онда сатушы жоқ, баға көрсеткіші 
мен ақша салу үшін жәшік қана бар. Жобаның мақсаты – қоғамда 
сенім атмосферасын қалыптастыру. 

Integrity shop жобасы – адалдық дүкені Қазақстан Республи-
касының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің Ақмола облысы бойынша департа-
менті мен сот әріптестігінің негізінде ашылғанын айта кету керек. 
Жоба скандинавия елдерінде бұрыннан табысты қолданылып келе 
жатқан механизмді пайдалануда. 

Соттың кіре берісінде орналасқан адалдық дүкенінде қоғамдық 
тамақтандыру саласында қызмет көрсететін жергілікті кәсіпкермен 
ұсынылған тәтті тағамдар және сусындарды сатып алуға болады.    

сыбайлас жемқорлыққа қарсы иммунитеттің қалыптасуына тікелей 
әсер етеді», – деді Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
Ақмола облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары 
Райхан Братаева.

«Ұжымда өзара сенім атмосферасын құру, адамның сенімін 
ақтау, адамның жүріс-тұрыс нормасы болуы қажет. Алдағы уақыт-
та адалдық дүкені аудандық соттарда да ашылатын болады», – деді 
Ақмола облысы бойынша Соттар әкімшісі басшысының орынбаса-
ры, әдеп жөніндегі өкілі Сайра Шуақпаева.

Дүкен өз-өзіне қызмет көрсету жүйесі бойынша жұмыс істеп, 
сатып алушылардың адалдығы мен саналылығын қалыптастыруға 
бағытталған. 

Ақмола облыстық сотының баспасөз қызметі

Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» 
атты мақаласы тарихи сананы түбірімен 
жаңғыртуды көздейтін танымдық маңызы 
зор еңбек. Мақалада әлемдік өркениетке 
қосылған ұлттық құндылықтарымыз жан
жақты насихатталған, яғни, ондағы әрбір 
ұсыныс «Мәңгілік ел», «Болашаққа бағдар: 
Рухани жаңғыру» идеяларымен сабақтасып 
жатыр. Тарихитанымдық маңызы құнды 
еңбегінде «Атқа міну мәдениеті», «Ұлы 
даладағы ежелгі металлургия», «Аң стилі», 
«Алтын адам», «Түркі әлемінің бесігі», 
«Ұлы Жібек жолы», «Қазақстан – алма мен 
қызғалдақтың отаны» атты жеті аспектіні 
айқындап берген Елбасы тұлғалар өмірін 
көркем және деректі фильмдермен ұлықтау, 
мәдени мұражайлар санын көбейту, көне 
Отырарды туристер мен халықтың көзайы-
мына айналдыру арқылы төл тарихымызды 
бір жүйеге келтіруді тапсырды. 

Ұлы дала төсінде дүниеге келген әлФа-
раби, Яссауи, Күлтегін, Тоныкөк, Бейбарыс, 
әзТәуке, Абылай, Кенесары, Шоқан, Абай, 
Әлихан және әлемдік деңгейдегі ұлы тұлға-
лар қаһармандық, даналық және мемлекет 
басқарушылық қасиеттерімен халқымызды 
өркениет шыңына шығарды. «Ұлы даланың 
жеті қырын» тек біздің ел емес, жалпы түркі 
халықтары да ұрпақтанұрпаққа жалғасар 
тарихи құжат санайды. Ертегі, аңызәфса-
налар, қиссалар мен эпостарды жинақтау, 
сонымен қатар, дала фольклорының антоло-
гиясы мен дәстүрлі музыкалық аспаптардың 
көне сарындары еңбегін шығару ұлттық 
мұраларымызды терең тануға жол ашады. 
Мақаладағы ұлы даланың ежелгі өнер және 
технологиялар музейін құрастыру идеясы 
да ерекше назар аудартады. Мысалы, ежелгі 
Отырар қаласының бұрынғы көрінісін, 
нақты айтқанда, үй, көше, су құбырлары 

мен басқа да қоғамдық орындарын қайта 
жаңғыртып, туристік орынға айналдыру 
және басқа да қаружарақ, сауытсайман 
дайындау туралы ұсыныстарының өскелең 
ұрпақ, яғни, мемлекет болашағы үшін берері 
мол. Осындай жәдігерлерді қалпына келтіру 
нәтижесінде өзімізге тән шеберліктеріміз 
қайта жанданады. 

Ұлы дала халқы жеті атаға дейін қыз 
алыспай, қан тазалығын сақтаған. Абақты, 
құқық қорғау органдары, жетімдер, қарт-
тар үйі болмаған. Далалық демократияның 
даналықпен астасқанына хан бастаған 
халықтың аузы дуалы абыздардың бірауыз 
сөзіне тоқтауы дәлел. Мақалада Қазақ 
жерін мекен еткен ежелгі адамдардың ойлап 
тапқан техникалық жаңалықтарына, атқа 
міну мәдениетіне, олардың киім үлгісіне, 
қаружарағы мен кен өндіру, сондайақ, 
ғылымдағы жетістіктеріне, мәдениетіне, 

жалпы алғанда, дала өркениетіне баса мән 
берілген. Тұңғыш Президент айтқандай, 
«Өткенін мақтан тұтып, бүгінін нақты 
бағалай білу және болашаққа оң көзқарас 
таныту – еліміздің табысты болуының кепілі 
дегеніміз осы».

«Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы 
тарихты терең танытып, отансүйгіштік 
қасиетті арттыруда жоғары идеологиялық 
тәрбие болмақ. Ұлттық құндылықтары-
мызды жаңғырту арқылы жастарымыздың 
атабабалар тектілігіне тағы да бір көздерін 
жеткізе түсеміз. Себебі, тарихымыз бен мә-
дениетімізді өскелең ұрпақ санасына сіңіру 
қастерлі міндеттің бірі.

«Тұғыры жоқ адамның салмағы да 
болмайды» демекші, өз тұғырымызды 
тарихпен нықтау ғана мақсатқа жеткі-
зеді. Біздің басты мақсатымыз дамыған 
30 елдің қатарынан орын алу. Тарихи 

ӨТКЕНДІ БАҒАЛАУ  ӨРКЕНИЕТКЕ ЖЕТКІЗЕДІ

шағымдарды электронды түрде қабылдау-
ды жүзеге асыра бастадық. Мәселен, 2019 
жылдың I тоқсанында ғана 93 қылмыстық 
іс қабылданып, қаралып жатыр. Ал, 2018 
жылдың 15 маусымынан бастап Павлодар 
облыстық сотында «Түнгі сот» жобасы 
жүзеге асырылуда. Ол бойынша жолкөлік 
оқиғаларындағы істерді жедел қарап, 
шешім шығарып, көлік иелерінің сақтан-
дыру төлемін тез алуына қол жеткіздік. 
Нақты айтсақ, 2018 жылы түнгі соттар 968 
әкімшілік істі қарады. Оның 304і жол
көлік оқиғасына байланысты болатын. 280 
істе сақтандыру компаниялары 63 млн 654 
мың теңге қаржы төледі. Бұл игі іс биыл да 
жалғасын табуда. 

Павлодар облыстық соттарында келесі 
бір қолға алынған жоба «Соттағы татуласу 
процесі». Арнайы жабдықталған кабинет-
те тараптар даулы мәселелері бойынша 
арнайы медиаторлардың кеңесіне сүйене 
отырып, бейбіт шешімге келеді. Мәселен, 
2019 жылдың алғашқы тоқсанында ғана 
493 іс бойынша татуласу процесі болды. 
Бұған қосымша «Сотқа дейін татуласу 
орталығы» жұмыс істейді. Қоғамдағы 
дауларды азайтып, соттарға түсетін жүк-
темені төмендету үшін Павлодар облыс
тық кәсіподақ орталығында ашылған бұл 
орталықта сот ардагерлерінен, медиатор-
лардан, заңгерлерден тегін кеңес алып, 
тараптар татуласады. Медиаторлар сотқа 
дейінгі татуласу шарасын әкімшіліктерде, 
кәсіпкерлер палатасы қауымдастығында, 

«Nur Otan» партиясы ғимараттарында да 
атқара береді. Ұжымдық даулар, еңбек 
заңдылықтарының сақталуы жөнінде сот-
тар мен заңгерлер түсіндіру жұмыстарын 
жүргізеді. 

– Жоғарыда соттарға түсетін жүк-
темені тілге тиек еттіңіз, жалпы судья-
ларға түсетін жүктеменің жүгі қалай?

– Алматы, НұрСұлтан, Шымкент 
қалаларымен салыстырғанда соттарға 
түсетін істер саны аз. Дегенмен бізде 
қаралатын істердің көпшілігі Павлодар, 
Ақсу және Екібастұз қалаларына тиесілі. 
Алайда мұндағы соттарда «Үлгілі сот» 
бағдарламасы жұмыс істеп, ыңғайлы 
жабдықталған кабинеттерде кеңес бе-
ретін медиаторлар, психологтар, заң-
герлер қызмет еткен соң, істердің жедел 
шешілуін қамтамасыз етеді. Мұндағы 
кабинеттер компьютермен, интернетпен 
жабдықталғандықтан істі өндіріске қа-
былдауда жұмысты жеделдетеді. Бұл ка-
бинеттердің қызметін өткен жылы 12 000 
тұрғын пайдаланды. 

– Павлодар облыстық сотының 
сайт ындағы ақпараттармен танысқан-
да, «Мектеп медиациясы» жобасы тура-
лы оқыдым. Ашығын айту керек, қазір-
гі таңда мектеп оқушылары арасында 
келеңсіздік көп орын алады. Осы ретте 
бұл жобаны жүзеге асыру қаншалықты 
оң нәтижесін беріп жатыр?

– Иә, бұл жобаға атааналар да, өзге 
аймақтардан әріптестеріміз де қызығу

де «Билер кеңесі» құрылған ба, оның 
құрамына кімдер кірген, олар қандай 
істерді қарайды? 

– Облыстық сот алқасында және 12 
аудандық, 2 қалалық сотта «Билер кеңесі» 
жұмыс істейді. Оның құрамына облысы-
мыздағы ардагерлер кеңесінен, ақсақал-
дар алқасынан, заңгерлер ұйымынан 68 
адам енген. Билер кеңесі өткен жылы 26 
азаматтық, 3 қылмыстық, 1 жеке кіналау-
ды қарап, шешім шығарды. «Татуластыру 
орталығында» 14 би үнемі жұмыс істей-
ді. Олар отбасылық дауларды шешуге 
бейімделген. Ал, 40 би ұжымдық, еңбек 
заңдылықтары бұзылған істер бойынша 
жұмыс жасайды.

– Заманауи ақпараттық технология
ны сот үдерісіне енгізу бүгінгі қа-
зақстандық сот жүйесінің алдына қой-
ылып отырған негізгі міндеттердің 
бірі екені белгілі. Өңірлік сотта бұл 
міндеттеменің орындалу көрсеткішіне 
тоқталсаңыз.

– Еліміздің барлық деңгейдегі сотта-
рына Жоғарғы Соттан ұсынған жобалар 
болды. Солардың бірі «Виртуалды сот». 
Бұл жобаны алыс ауылдарда жүзеге асы-
рып жатырмыз. Себебі шалғайдағы ел-
дімекендерден сотқа шақырылғандардың 
80 пайызы процеске келмейді. Сол үшін 
әкімшіліктерден кабинет бөлініп, оны 
қажетті құрылғылармен жабдықтап, олар-
ды сотқа келмейақ процес ке қатыстыру 
мүмкіндігіне қол жеткіздік. Ондаған 

шы, техникалық қызметкерлерден де 40 
маман жетіспейді. Енді мына оңтүстік 
өңірлерден мемлекеттік бағдарламамен 
ел көшіп келіп жатыр, соның есебінен 
болашақта бұл жетіспеушіліктер шешілер 
деген ойдамын.

– Мұқтар Керімқұлұлы, Павлодар 
облыстық сотында іс қағаздары  қай 
тілде жүргізіледі? Сондайақ, облыс 
аумағына шетелдерден келіп жатқан 
қандастарымыз бар, оңтүстік өңірден 
арнайы бағдарламамен көшіп келіп 
қоныстанған ағайын бар дегендей, сот 
процестеріндегі мемлекеттік тілдің үлес 
салмағы қай деңгейде?

– Еліміздің «Тіл туралы» заңына сәй-
кес облыстың сот жүйесіндегі барлық іс 
қағаздар мемлекеттік тілге көшірілген. 
Ал, сот процестерінде орыс тілі де қол-
данылады. Себебі осындағы қазақтардың 
өзі мемлекеттік  тілді  толық  меңгермеген. 
Статистикаға жүгінсек, өткен жылы сотқа 
108 598 хабарлама мен іс түссе, соның 
22 728і мемлекеттік тілде болған. Қай тіл-
де хабарлама жазып, шағым түсірсе біз сол 
тілде жауап беріп, істі де сол тілде жүргі-
земіз. Сот процесінде тараптардың өтініші 
бойынша екі тілді де меңгерген судьялар 
мен қорғаушылар, айыптаушылар болады.

– Әңгімеңізге рақмет.

Сұхбаттасқан 
Нұрболат АБАЙҰЛЫ,

«Заң газеті»

шылық танытуда. Елімізде алғашқы бо-
лып біз «Мектеп медиация сы» жобасын 
енгіздік. Себебі қазіргі таңда мұғалім 
мен оқушы, оқушы мен оқушы немесе 
атаанасы мен баласы келісе алмай қала-
тын жағдайлар жиі болады. Міне, осын-
дай мәселелерді бейбіт түрде шешуге 
болатынын жас ұрпақ түсінуі қажет. 

Бұған қосымша «Отбасылық сот» 
жобасын да іске қостық. Оның мақсаты 
халық арасында отбасы құндылықтарын 
сақтауды насихаттау, «Неке және отбасы» 
заңын түсіндіру, жас ұрпақ бойына отбасы 
құндылықтарын сіңіру болып табылады. 
Бұл бағытта білім бөлімдері, мектептер, 
орта және жоғары оқу орындарымен 
үнемі жұмыс жүргіземіз. Жұмыс тобының 
құрамында ардагер соттар, медиаторлар, 
психологтар бар. Бұл жоба бойынша 
2018 жылы тұрғындармен 200 әңгіме-
лесу шарасы жүргізілді. 1179 дауласқан 
отбасыларды татуластыру барысында 575 
отбасының ажыраспай, шаңырақтарын 
сақтап қалуына сеп болдық.

– Павлодар облыстық сот жүйесін-

ауылда жүргізген сот процестерінде 82 іс 
қаралып, шешімін тапты. 

Бұдан кейінгі тағы бір жоба «Smart
cот» деп аталады. Қанатқақты жобада сот 
процесіне тараптар әлемнің кез келген 
нүктесінен «TrueConf»  мобильді қосым-
шасы арқылы қатыса алады. Жоба істі 
жедел қарауға жол ашатын болғандықтан, 
өткен жылы Шарбақты ауданындағы 101 
жастағы соғыс ардагері үйінде отырыпақ 
телефон арқылы сот процесіне қатысып, 
іс шешімін тапты. Бұл жаңашылдық орта-
лық арналарда түсіріліп, елге таратылған. 
Өткен жылы осы жоба бойынша 1350 іс 
қаралса, оның 13і шетелдік азаматтардың 
қатысуымен өткен болатын. 

– Солтүстік облыстарда маман тап
шылығы бар екені жайлы жиі естиміз. 
Облыстық сот пен оның аудандық 
құрылымдарында ондай мәселе жоқ па?

– Мұндай мәселе бізде де бар. Жал-
пы, облыстық сот пен оның аудандық 
құрылымдарында 309 адам қызмет етеді, 
оның 152сі судьялар. Дегенмен 14 су-
дьяның орны бос тұр. Бұдан бөлек хат-

сананы жаңғыртуға бағытталған жобалар 
ЮНЕСКО, ТМД, түркі тілдес мемлекет-
термен гуманитарлық саладағы ынты-
мақтастығымызды арттырып, игілікті 
ісіміздің мазмұнын байыта түсері де хақ. 
Халқымыздың тарихи деректерге негіздел-
ген шежіресін, этногенетикалық негізін, 
рухани құндылықтарын, жалпы тарихын 
әлемге таныту тәуелсіз еліміздің әлемдік 
өркениеттің ұлы көшімен теңесуіне бағдар 
береді. Атабабамыздан мұра болып келе 
жатқан ұлттық құндылықтарымыз бен қа-
сиеттеріміз берекелі болашағымызға кепіл 
десек, мақалада көрсетілгендей, оларды 
ұрпақтанұрпаққа паш етіп, санаға сіңіру 
әрқайсысымызға міндет.

Серік МАХАМБЕТОВ,
Ырғыз аудандық сотының судьясы

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

ЖАҢҒЫРУ

«Жобаның мақсаты – адамдарды моральдық қасиеттерді 
сақтауға, ішкі адалдыққа тәрбиелеуге бағытталған. Бұл факторлар 
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Жегіқұрт

Кез келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас 
жемқорлықпен күрес ең өзекті мәселенің бірі. 
Біздің еліміздің де мемлекеттік саясатының негізгі 
басымдықтарының бірі сыбайлас жемқорлықпен 
күреске бағытталып отыр. Жемқорлықпен күрес
ті қоғамның жеке бір бөлігінің мәселесі ретінде 
қарау мүмкін емес. Сондықтан, кез келген ортада 
пара беру мен пара алудың жолын кесуде қоғам 
болып белсенділік танытудың маңызы зор! 

Елбасы Жолдауларында сыбайластықтың та
мырына балта шабудың тәсілі өзгертіліп, құзырлы 
мекемелердің пәрменін күшейтуге, заңдылықты 
қатайтуға ерекше ден қойылып келеді. «Үкімет өз 
тарапынан заң аясында күресіп жатыр. Бұл аздық 

етеді. Егер әлемдік тәжірибеге сүйенсек, жемқор
лықты жеңу үшін тек қатаң жаза ғана емес, жан
жақты кешенді ісәрекеттер қажет. Жемқорлықпен 
күрес ымырасыз жүруі тиіс және бұл тек Үкіметтің 
ғана емес, әрбір адамның міндетіне, керек де
сеңіз, парызына айналуы тиіс» деген еді осы ретте 
Тұңғыш Президент. 

Рас, елiмiзде осы мәселеге орай арнайы қабыл
данған заңдар да, атқарылып жатқан жұмыстар да 
баршылық. Бiрақ, жемқорлықты түбегейлі жеңуге, 
сыбайластықтың тамырына балта шабуға әлі қол 
жеткізе алмай келеміз. Шын мәнінде сыбайлас 
жемқорлық әлеуметтікэкономикалық даму, на
рықтық экономиканы құру, инвестициялар тарту 

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС ЖАЛПЫНЫҢ ІСІ

Әділдіктің, тура төреліктің салта-
нат құратын орны – сот. Сот шығарған 
шешімнің заңдылығы азаматтардың 
ертеңгі күнге деген сенімінің өлшемі. 
Сондықтан, сот жұмысының мінсізді-
гіне мемлекет тарапынан ұдайы көңіл 
бөлініп келеді. Қазақстандық соттарға 
үлгі болған, тәжірибе нысаны ретінде 
ұсынылған құрылымдардың көшба-
сында Алматы қаласының соттары тұр. 
Қазақ Кеңестік Социалистік Республи-
касы Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
1969 жылғы 22 шілдедегі жарлығымен 
құрылған қалалық сот биыл өзінің елуін-
ші белесін бағындырмақ.

Осы жылдар ішінде бұл сотта қанша-
ма судья шеберлігін шыңдады, өз маман-
дығының мақтанышына айналды. Елу 
жыл ішінде сотта қаралған істерде тіпті 
есеп жоқ. Судьялардың шешіміне риза 
болып, үкіміне бас иген азаматтардан да 
осы жылдар ішінде алғыс легі толастап 
көрген емес. Мұның барлығы қалалық 
сот қызметінің дұрыс үйлестіріліп, 
судьялардың өзіне сеніп тапсырылған 
қызметті сапалы атқаруының, сонымен 
бірге, ауқымды жүктемені ауырсынбай 
алып шыққанының арқасы.

Бүгінде қала аумағында 17 аудандық 
және оған теңестірілген соттар жұмыс 
атқаруда. Солардың бірі – Наурызбай 
аудандық соты. Құрылғанына көп бола 
қоймағанымен Наурызбай аудандық 
соты қазір жаңа бастамалардың ор-
талығы болып үлгерген. Сот ұжымы 
Жоғарғы Сот тарапынан қолға алынған 
жобалардың қоғамнан лайықты орнын 
алуына насихаттық жақтан да, іске 
асыру тұрғысынан да белсенді қолдау 
көрсетуде. 

Наурызбай аудандық соты ашылған-
да басқалардан бұрын осы өңірдің халқы 

ерекше қуанды. Ақсақалдар жылы лебіз-
дерін үнемі судьяларға да жеткізіп оты-
рады. Біздің сот ұжымы да өңір халқына 
көмектесуден қалыс қалған емес. Ең ал-
дымен судьялар азаматтарды құқықтық 
тұрғыдан сауаттандыруға белсене ат-
салысуда. Аудан әкімшілігімен түрлі 
құқықтық шараларға белсене қатысып, 
мектептерде арнайы жиындар өткізуді 
де дәстүрге айналдырып үлгердік. Одан 
бөлек, сот төрағасынан бастап азамат-
тарға қабылдау өткізіп, соттағы жаңа 
жобаларды таныстыру бойынша да түрлі 
шараларға ұйытқы болып келеміз. 

Құқықтық сауаттылыққа басымдық 
беріп отырған себебіміз, Алматы қа-
ласына қосылған  бұл шағын ауданда 
ауылдық жерлерден көшіп келгендер 
көп. Қарапайым азаматтардың барлығы 
бірдей сауатты дей алмаймыз. Үйді 
құзырлы орындардың рұқсатынсыз са-
лудың салдары қандай екенін, «жер, үй 
алуға көмектесем» дегендерге сенуге 
болмайтынын, еңбек келісімшартын жа-
самай тұрып жұмыс істеудің сергелдеңін 
басқалар білмесе де, судьялар жақсы 
біледі. Өйткені, жаңа ауданда қаралатын 
істердің басым бөлігі осындай құқықтық 
сауаттың кемдігінен орын алады. Біздің 
заңдарды түсіндіру бойынша көп еңбек-
тенуіміздің де себебі осында.

Наурызбай ауданының іргетасы 2014 
жылдың 2 шілдесінде жаңа ауданды құру 
туралы жарлықтан кейін қаланды. Бүгін-
де оның құрамына Алматы облысының 
аумағында болып келген 11 елдіме-
кен еніп отыр. Көлемі 6 967 гектарды 
құрайтын жаңа ауданның тұрғындары 
122 мыңнан асты. Жастар көп болған-
дықтан балабақша, мектептер саны көбе-
юде. Емхана, ауруханадан бөлек халыққа 
қызмет көрсетуі тиіс мекеменің бәрі 

ыңғайлы жерге шоғырланған. Сол рет-
пен Наурызбай аудандық соты да өз жұ-
мысын 2015 жылдың наурызынан бастап 
еді. Қазір Наурызбай аудандық сотында 
7 судья төрелік жасауда. Ұжымымыздың 
бірлігі мықты, ынтымағы зор. Сот жұ-
мысын бастаған сәттен еңбек етіп келе 
жатқан судья ретінде жақсы өзгерістерге 
қуанамын. Тұрғындардың алғысын есті-
ген сайын, лебіздерін тыңдаған сайын 
өзімнің ұжымым үшін мақтанамын.

Соңғы жылдары Жоғарғы Соттың ба-
стамасын қолдап нотариустардың атқа-
рушылық жазбаларын қолдану бойынша 
пилоттық жобаны жүзеге асырдық. Бұл 
жобаның да тиімділігі дәлелденіп, заңға 
өзгеріс енгізілгеніне жұртшылық куә. 
Сондай-ақ, судья көмекшісі лауазымын 
енгізу бойынша пилоттық жоба да біздің 
сотта алғаш рет тәжірибеге енгізілді. 
Судьяға көмекші болған мамандар да аз 
уақытта қазылық қызметтің қыр-сырына 
қанығып, істің жедел, сапалы қаралуына 
көмегін тигізуде. «Татуластыру: сотқа 
дейін, сотта» жобасы бойынша атқа-
рылған жұмыстарымыз да аз уақыттың 
ішінде оң нәтиже берді. Ал «Алматы 
қаласы бойынша соттардың фронт-офи-
сі» пилоттық жобасы Алматы қалалық 
соттарына ортақ мәселелерді талқы-
лау ға, әріптестердің пікірлесу алаңына 
ай налғанына көз жеткізіп үлгердік. 
Осын дай игі істердің Наурызбай аудан-
дық сотында қолға алынып, халықтың 
көңілінен шығу ұжымның еңбекқор-
лығының, ұйымшылдығының нәтижесі 
десек қателеспейміз.

Н.УРСТЕМБАЙ,
Наурызбай аудандық сотының 

судьясы
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

процесін баяулататын және демократиялық мем
лекеттің саяси және қоғамдық институттарына кері 
әсер ететін, елдің даму болашағына айтарлықтай 
қауіп төндіретін, мемлекетті ішінен жойып,  жетістік
терді жоққа шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке қа
уіпқатер әкелетін құбылыс ретінде жемқорлықпен 
күрес тоқтамауы қажет. Статистикалық мәліметтер
ге көз салсақ, елімізде сыбайлас жемқорлықтың 
нәтижесінде көлеңкелі бизнес дамып, жылына 
мемлекеттік қазынаға түсетін 540 миллион доллар 
кіріске кірмейді, яғни, ішкі табыс көзінің 27%ы 
желге ұшады екен. Бұл шын мәнінде ел дамуын 
тежейтін жағдай екені айтпаса да түсінікті.

Соңғы жылдары  халықтың құқықтық сауатын 
көтеру мақсатында көптеген шаралар іске асуда. 

Өйткені, жемқорлықпен пәрменді күрес жүргізуді 
құқықтық сауаттылықтан бөліп қарай алмаймыз. 
Халық өзінің құқығын, өзіне қарсы қандай да бір 
құқыққа қайшы ісәрекет жасалған жағдайда 
қандай ісқимыл қолдану керектігінің нақты жол
дарын толық білулері қажет. Сонда ғана жемқор
лықтың жолы кесіледі. Қоғамның барлық күшжі
герін біріктіріп, осы дерттің одан әрі ушықпауы 
үшін оны тоқтатудың барлық амалдарын қолдану 
арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы 
тұруға болады.

Әсел САНБАЕВА, 
Алматы қаласы қылмыстық істер 

жөніндегі мамандандырылған 
ауданаралық сотының бас маманы 

МҰРА

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ АЛТЫН ҒАСЫРЫ БИЛЕРДІҢ ӘДІЛДІГІМЕН 
ЖӘНЕ ЗАҢДЫЛЫҚТЫҢ САЛТАНАТ ҚҰРУЫМЕН БАСТАЛДЫ. ЕКІ 
ЖАҚТЫ БІР АУЫЗ СӨЗБЕН ТОҚТАМҒА КЕЛТІРІП, СӨЗ АСЫЛЫН 
ҰҒЫНДЫРА БІЛГЕН ҚАЗАҚТЫҢ БИЛЕРІ ЕРТЕДЕН-АҚ БИЛІККЕ 
КӨП ЫҚПАЛ ЕТТІ. ДАЛА ЗАҢЫНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ ӘЛІ КҮНГЕ ДЕЙІН 
АУЫЛ-ЕЛДІҢ АРАСЫНДА ҚОЛДАНЫСТА ЖҮР.

ОН БЕСІНДЕ 
МОЙЫНДАТҚАН 

ЕРМЕМБЕТ

АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ СОТЫНА – 50 ЖЫЛ

ҰЖЫМЫМЫЗДЫҢ БІРЛІГІ 
МЫҚТЫ, ЫНТЫМАҒЫ ЗОР

МЕДИАЦИЯ

ТАТУЛЫҚ 
ТАБЫСҚА 
БАСТАЙДЫ

Қазақ тарихында 500-ден аса 
билердің төрелік сөзі тарих пен 
әдебиетте сақталып қалған де-
седі. Жалпы қазақ даласында өмір 
сүрген билер дәуірі екі жүз мың 
жылға жалғасқан екен. Соның 
ішінде үш жүз алпыс әулиелі киелі 
Маңғыс тау даласында талай билер 
ел ішінде татулық пен әділдіктің 
орнауына үлес қосқан. Соның бірі 
ХVІІІ-ғасырдың басында Маңғы-
стаудың «Үлек» өңірінде дүниеге 
келген,  Адай тайпасының бас биі 
атанған, тарихта аты қалған Ер-
мембет би (1826-1910). Оның әкесі 
Тұр Маңғыстауға белгілі Сейіт 
бидің немересі болған.

Ермембет билік айтып, алғаш 
елге танымал болған кезде жасы 
небәрі он бесте болған. Ермем-
беттің қызыл тілде ешкімге дес 
бермеген шешендігі мен билігі 
ел аузында. Хандық арасында 
елшілікте жүріп, руаралық дау- 

«ҰРПАҒЫН АДАЛДЫҚҚА 
ТӘРБИЕЛЕГЕН ҚАЗАҚ КЕЗ 
КЕЛГЕН КЕЛІСПЕУШІЛІКТІ 
КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРМАЙ, ОРТАҚ 
КЕЛІСІММЕН ШЕШУГЕ ТЫ-
РЫСҚАН. РЕНІШ ҰЛҒАЙҒАН 
САЙЫН ӨКПЕГЕ ҰЛАСАДЫ, 
ОНЫҢ СОҢЫ АҒАЙЫННЫҢ 
АРАЛАСПАУЫНА, АРАЗДАСУЫ-
НА АЛЫП КЕЛЕДІ» ДЕГЕН БА-
БАЛАРЫМЫЗ. 

«Алдыңа келсе, атаңның құнын кеш» 
деген тағылымды сөздің төркіні де 
осы дан шыққан. Әйтпесе, атадан, туға-
ныңнан қастерлі не бар? Осы отбасы бір-
лігін, ауыл-аймақ татулығын сақтаудың, 
кешіру, кектенбеу, келісімге келудің қа-
лыптасқан дағдысы қазақтың құқықтық 
негізінің қалануына, бітімгершіліктің 
орнығуына түрткі болған сыңайлы. Тен-
тегін түрмесіз-ақ түзеген сол дала заңын 
тәжірибеге енгізудің сәті енді келді. 

Жоғарғы Сот төрағасы Жақып Аса-
нов бітімгершіліктің тиімді екенін, 
тараптарды татуластыру сот жүктемесін 
төмендетуде де үлкен көмек болатынын 
үнемі айтып келеді. Бұл мәселе «Сот 
төрелігінің 7 түйіні» бағдарламалық 
құжатынан де лайықты орнын тапты. 
Осылайша «Татуластыру: Сотқа дейін, 
сотта» пилоттық жобасы қолданысқа ен-

гізілген еді. Жоба аясында қолға алынған 
іс-шаралар жеткілікті. Соның ішінде, 
медиацияны жандандыру бойынша 
құзырлы орындармен түрлі келісім, ме-
морандумдарға қол қойылып, қаншама 
медиация бұрыштары, татуластыру бөл-
мелері, медиация орталықтары ашыл-
ды. Кез келген сот ғимаратына кіріп 
барсаңыз, көрнекі жерде ілініп тұрған 
«Медиация туралы» заңды, медиативтік 
келісімге келудің тәртібін тәптіштеп 
түсіндірген жазбаларды көзіңіз шалады. 
Ал көз үйренген жаңалыққа көңіл сенеді. 
Медиацияның тиімді, пайдалы екенін 
сөзбен насихаттап қоймай, медиаторлар-
дың айтуымен нақты мысалдар арқылы 
түсіндірудің де нәтижесі айтарлықтай 
зор. 

«Татуластыру: сотқа дейін, сотта» 
жобасын қолға алуға түрткі болған 
себеп көп. Ең алдымен бұл сотқа тү-
сетін істердің көптігімен байланысты. 
Арыз-шағымның, қаралатын істің өсуі 
судьялардың жүктемесін өсіріп қоймай-
ды. Даудың туындауы тараптар арасын-
дағы сыйластыққа сызат түсіреді. Дау 
қуып жүрген жұрттың негізгі жұмысы 
қараусыз қалады, отбасынан береке ке-
теді, өзінің жүйкесі шаршайды. Ал, істі 
сотқа жеткізбей татуластыру жолымен 
бітіру қаржылық жақтан да үнемді, 
уақыт жағынан да ұтымды, ең бастысы, 

азаматтар соттың табалдырығын тоздыр-
ғанша, шаруасын қамдап, күш-қайратын 
нәтижелі іске жұмсайды. 

Өкінішке қарай, бүгінге дейін ме-
диаторларлар мен адвокаттар дауларды 
сотсыз шешуге тырыспайтын, көпшілігі 
бірігіп әрекет жасауға ынталы емес еді. 
Соның кесірінен азаматтар да көмекте-
сетін, жолға салатын, дауды шешудің 
тиімді жолын нұсқайтын мамандардың 
жоқтығынан келісімге келуге құлшын-
байтын. Тіпті, тараптар өзара келісімге 
келгенде ортақ уәждің орындаларына 
сене бермейтін еді. Ал, «Татуластыру: 
Сотқа дейін, сотта» жобасы осы мәсе-
лелерді біртіндеп жолға қойып, меди-
ативтік келісімдер санының артуына 
қол жеткізіп келеді. Медиаторларды 
ынталандыру, медиация бөлмелері мен 
орталықтарын ашудың арқасында тарап-
тар жаңа институттың пайдасын біліп, 
дауды мәмілемен бітіруге ынта танытуда. 
Соған дәлел, Алматы қаласы Жетісу ау-
дандық сотында осы жылдың үш айында 
32 іс медиациямен аяқталған. Халықтың 
әуре-сарсаңын азайтатын бұл жоба ал-
дағы уақытта да көпшіліктің көңілінен 
шығарына сенімдіміз.

Назкен БАЙМАХАНОВА,
Жетісу аудандық сотының судьясы

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

жанжалды әділ шешкен мәмілегер «Төбе-би» атануымен бірге, Маңғыстау өңірінде 
1870 және 1873 жылдары орын алған жергілікті қазақ батырлары Иса, Досан басқарған  
патша әскерлеріне қарсы көтерілісте жасақ басшыларының бірі болған. Оның батыр-
лық, ерлік әрекеттері шешендік сөздерімен қатар ел аузында таралған. Бидің мына бір 
төрелігін оқырман назарына ұсынып көрсек. 

Бірде Адай ауылында жоғалған түйені тауып, барымташыны анықтай алмай, ұзаққа 
созылған мал дауы орын алады. «Сол дауды билер алқасы қарағалы жатыр» дегенді 
естіп, ауыл ақсақалдарына еріп, он бес жасар Ермембет те барыпты.  Дауды тыңдауға 
ел көп жиналыпты. Дауды қарау екі жақтың сөз ұстаған билерін тыңдаудан басталған 
екен. Ара-ағайын және сол уақыттағы белді би саналатын Киікбай Жолдасбай сөйлеген-
мен, сөзінде тұрлаулы пікір,  екі жақты да риза етерлік уәж айтылмапты. Айтулы бидің 
мылжың сөзінен жиналғандардың жалығып кеткенін көріп, өзі де қанағаттанбай тұрған 
балаң жігіт Ермембет дауды тыңдап отырған билер алқасына жақындап келіп: «Рұқсат 
болса, менде бір сөз бар еді», – депті. Жап-жас баланың көп ішінен суырылып шыққа-
нын жақтырмаған Жолдасбай боқтап жіберіпті. Сонда жас жігіт атақты биге қарап:

«Енемді боқтағаның – ол өрбіткен елімді боқтағаның,
Денемді боқтағаның – оған ие болар жерімді боқтағаның,
Елімнен, жерімнен көрген жаманшылығың бар ма?
Елімде-үйің, жерімде-малың мыңға жетті» деп, сойып салыпты.
Қапелімде аңырып сөзден тосылып қалған, артынан барып мына жігіттің тегін 

еместігін сөз саптасынан байқаған Жолдасбай: «Әй, Ермембет, кел-кел, қолыңды жай, 
батамды берейін. Өзің адайдың бағы үшін туған бір бала екенсің», – депті.

Сол кезде Ермембет: «Әй, Жолдасбай, менің арғы атам Сейіттен бастап Құдай 
берген батам бар. Сенің әкең Киікбай ала қырда астында бекі-бекі көкшолақ аты бар, 
үстінде қаудырлаған қу тоны бар, аяғында қу шоқайы бар, өмір бойы киік қуып өткен 
адам болыпты, сондықтан әкесінің азан шақырып қойған аты ұмытылып, «Киікбай» 
атанып кеткен екен. Сонда мен «Астыма бекі-бекі көк шолақ бер, денеме қу тон, аяғыма 
шоқай бер» деп бата алам ба?», – депті атақты биден қымсынбай. 

Жолдасбайдың мына балаң жігіттен оңбай тосылғанын аңдап қалған бір үлкен кісі 
тұрып: «Әй, Ермембет, шырағым, осы дауға төрелікті өзің айт», – депті. Үлкен кісінің 
сол айтқанын жан-жақтан қаумалап тұрған халық көпшілік қолдап кеу-кеулеп кетеді.

Сонда Ермембет көпшілікке қарап  тұрып былай деп сөз бастапты: «Уа, ағайын арғы 
атамыз бір кісі, берекет дарыған, пейіліміз даладай кең ел едік қой. «Мал бір жұттық, 
қолдың кірі» демей ме аталарымыз? Сол малды дау-дамайсыз-ақ топалаң мен жаманат 
деген індетке беріп жатқан жоқпыз ба? Атамыз қазақ: «Ағайын ащы, мал тұщы», – деп 
дұрыс айтылмаған сөзді көлденең тартып алға тосады. Шындығында мал ащы, ағайын 
тұщы болғанға жететін не бар? Басың ауырып, балтырың сыздаса, басыңа қиын іс түссе, 
басыңды сүйейтін сол ағайын емес пе еді? Қызылдасаң да, жылуласаң да ағайын сенікі 
екені өтірік пе? Ит пен құсқа жем болып жатқан малға бола ағайын арасы ашылар болса, 
біздің елдігіміз қайсы, бірлігімізден не қалады?» – деп тыныстайды балаң жігіт. Тыңдап 
тұрған көпшілік оның жүйелі де, орнықты сөзіне риза болып, әр тұстан қос таған дауы-
стар естіліп жатады. Өзін қостаған көпшіліктің ыңғайын аңдаған жас жігіт сөзін жалға-
стырады: «Бұл бір көптен бері шешілмей келе жатқан, ескіріп кеткен дау екен. Өткен 
өреуіл, қалған салауат, екі жақ басқа-бас, тұяққа-тұяқ деп бітісейік. Бисмиллә, Аллаһу 
әкбар», – деп барып екі алақанымен бетін сипағанда қалың ел Ермембеттің кесіміне 
риза болып тарасыпты. Сол кезден бастап «Есен Ермембет би» деген атақ Маңғыстау 
еліне кеңінен жайыла бастапты.

2011 жылы Маңғыстау облыстық сотының ғимаратында Есен Ермембет Тұрұлы, 
Жаманқара Иса Тіленбайұлы, Жары Мәтжан Тілеумағанбетұлының ескерткіш бьюстері 
қойылып, Ақтау қалалық №2 сотындағы сот мәжілісі залдарына аттары берілген. Осы 
үш би де Маңғыстау өңіріне шешендік, биліктерімен қоса, ел басқарған басшы, ақын 
әрі көрші елдердің зәбір-жапасынан қорғаған батыр болғаны тарихтан белгілі. 

Бауыржан ЕЛЕМЕСОВ,  
Ақтау қалалық мамандандырылған 

                                                                                  тергеу сотының төрағасы
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Алматы қаласы 
Тел.: 8(727) 292-29-27, 
292-40-89, факс: 8 (727) 292-29-92

E-mail: 
zanreklama@mail.ru

Нұр-Сұлтан қаласы 
Абай көшесі, 78, 105-кеңсе.
Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

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

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

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

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

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

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 қ., Жел-
тоқсан көшесі, 20 б.

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

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

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

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

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

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

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

ЖК Тажибаева, Тараз қаласы, Қойкел-
ді көшесі 158 а, ХҚО аумағы. Ұялы тел.: 
87017268772, 87054422939.

ИП Новоселова, Петропавл қаласы, Қа-
зақстан Конституциясы көшесі, 28-үй, 1-қа-
бат. 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 «Выдай», Өскемен қаласы, 60. Тел.: 
8(7232) 578414, ұялы тел.: 87772256506.

ЖК «KAIROS», Алматы қ., Жібек жолы 
көшесі, 55, Алма сауда орталығы, 4-қабат, 
419в-бөлім, 426-нүкте. Тел.: 2714939, ұялы 
тел.: 8707-705-9222 Emaіl:kaldybayeva@
maіl.ru.

ӘРТҮРЛІ

2. «AR-RAYAN» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 
110640010596, өзінің таратылатындығы туралы хабарлайды. Талап- 
арыздар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім 
ішінде мына мекенжайда қабылданады: Атырау қаласы, Авангард,  
3 мөлтек ауданы, 8-үй, 16-пәтер, тел.: 8 702 333 3665.

3. «Аудандық Ырғыз» газеті» ЖШС, БСН 120340002308, өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарлан-
дыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы, Ырғыз 
ауылы, А.Иманов көшесі, 1.

4. Алматы қаласы Мамандандырылған ауданаралық экономика-
лық сотының 16.01.2019 жылғы ұйғарымымен 08.02.2019 жыл күшіне 
енген «Наурыз Банк Қазақстан» АҚ-ны тарату туралы және тарату 
балансы бекітілді. 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 28.03.2019 ж. 
№1265р бұйрығымен, «Наурыз Банк Қазақстан» АҚ мәжбүрлеп тара-
тылуы «Ұлттық сәйкестендіру нөмірлерінің» Ұлттық тізілімінде тарату 
жазбасын енгізу арқылы тіркелді.

Тұрақты сақтауға жататын Банктың құжаттары сақтау үшін Алматы 
қаласының Орталық мемлекеттік мұрағатына берілді.

5. «Жадра 2018» ЖШС (БСН 180440028118) өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабыл-
данады: Қазақстан Республикасы, 020000, Ақмола облысы, Көкше тау 
қ., Т.Сүлейменов к., 33А. 

6. «Қазақстандық биотехнологтар қоғамы» аймақтық қоғамдық 
бірлестігі (БСН 130640020715) өзінің ерікті түрде таратылатыны ту-
ралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, 
Астана қ., Алматы ауданы, Уәлиханов көш., 13/1 үй.

12. «Регион Центр» ЖШС, БСН 160740013028, өзінің таратылаты-
ны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылда-
нады: ҚР, Нұр-Сұлтан қ., әл-Фараби ы.а., Ғ.Мұстафин к., 9, 31-пәтер. 

13. «Spark KZ» ЖШС, БСН 110340018550, өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылда-
нады: Қостанай қ., Текстильщиков к., 17-үй, 14-пәтер. 

ТАРАТУ

7. «Фиркрофт ГЕЙТ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 
150640018340, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес ұйымдастырыл-
ған және тіркелген, Сәтпаев к., 19, Атырау қ., 050000, Қазақстан Респуб ликасы 
мекенжайы бойынша орналасқан («Компания») (Компанияның негізгі баланстық 
деректері – а) активтер – 29 688 500.00 теңге; ә) міндеттемелер – 29 500 000.00 
теңге; б) капитал – 188 500.00 теңге), оған «UNION STAR TDK» Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі, БСН 000340007027, Қазақстан Республикасы заңнама-
сына сәйкес ұйымдастырылған және тіркелген, Төле би к., 285/3, 208-кеңсе, 
Алматы қ., 050000, Қазақстан Республикасы мекенжайы бойынша орналасқан 
(«UNION STAR TDK» ЖШС») («UNION STAR TDK» ЖШС негізгі баланстық де-
ректері – а) активтер – 72 500.00 теңге; ә) міндеттемелер – 0 теңге; б) капитал 72 
500.00 теңге), қосылу нәтижесінде қайта ұйымдастырылуы туралы хабарлайды. 
Кредиторлардың талаптары келесі мекенжай бойынша қабылданады: Сәтпаев 
к., 19, Атырау қ., 050000, Қазақстан Республикасы.

10.   Атауы                                                 «ShakhmardanYessenovFoundation ғылыми білім беру қоры» Жеке Қоры
Қызметінің түрі                                               коммерциялық емес
Қызметкерлердің орташа жылдық саны       16
Заңды мекен-жайы,                                       Қазақстан Республикасы, Медеу ауд., Алматы қ.,
Бизнес сәйкестендіру нөмірі,                        Әл-Фараби даңғылы, 36 үй, кеңсе 4 қабат,
Жеке сәйкестендіру нөмірі                            БСН 130240017820

БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС
31 желтоқсан 2018 жылғы жағдай бойынша

мың теңге
Активтер Жол 

коды
Есепті кезеңнің 

соңына
Есепті кезеңнің 

басына
I. Қысқа мерзімді активтер 01 358 074 190 047
Ақша қаражаттары және олардың баламалары 02 164 892 128 805
Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары 03 350 549
Қысқа мерзімді дебиторлық берешек 04 171 257 47 477
Қорлар 05 14 648 9 845
Ағымдағы салықтық активтер 06 143 173
Өзге қысқа мерзімді активтер 08 6 785 3 198
II. Ұзақ мерзімді активтер 06 97 952 95 535
Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары 10 1 1
Ассоциацияланған кәсіпорындарға инвестициялар 13 77 930 77 930
Негізгі құралдар 15 9 146 6 783
Материалдық емес активтер 18 10 876 10 822
БАЛАНС (01 бет + 09 бет) 21 456 027 285 582
Міндеттеме мен капитал 22 436 391
III. Қысқа мерзімді міндеттемелер 23 436 391
Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер 26 - 10
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек 27 436 381
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер 30 - -
V. Капитал 36 455 590 285 191
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал) 42 455 590 285 191
БАЛАНС (22 бет + 36 бет) 43 456 027 285 582

2018 жылға алынған қаражаттың мақсатты пайдалануы туралы есеп 
Ұйым                                           «Shakhmardan Yessenov Foundation ғылыми білім беру қоры» Жеке Қоры
Қызмет түрі                                                              коммерциялық емес
Ұйымдық-құқықтық нысаны/ меншік нысаны        Жеке қор
Заңды мекен-жайы:                                                Қазақстан Республикасы, Медеу ауд., Алматы қ., 
                                                                                 Әл-Фараби даңғылы, 36 үй, кеңсе 4 қабат, БСН: 130240017820

мың теңге
Көрсеткіш сомасыатауы

Есепті жылдың басына қаражат қалдығы 128 805
Келіп түскен қаражат 0
Қайырымдылық көмек 1 124 534
Ұйымның кәсіпкерлік қызметінен түскен табыстар 21 231
Түскен қаражаттардың барлығы 0
Пайдаланылған қаражат 0
Мақсатты іс-шараларға жұмсалған шығыстар, оның ішінде 935 014

Білім алуға Конкурстық гранттар 48 994
Ғылыми және IT тағылымдамалар бағдарламалары 82 588
Есеновтік оқулар және өңірлік бағдарламалар 63 602
YessenovDatalab 16 684
Ғылымды дәріптеу 3 697
Қазақстан құрама командасының IESO халықаралық геологиялық олимпиадасына қатысуы 
үшін грант 1 792
Салауатты өмір салтын насихаттау және бұқаралық спортты дамыту 688 556
Ш.Есенов атындағы шәкіртақы 8 097
Ақпараттық материалдарды дайындау және орналастыру 964
Өзге де іс-шаралар 20 040

Күтіп-ұстауға жұмсалатын шығыстар 170 872
Өзге де 0
Негізгі құралдарды және өзге де мүліктерді сатып алу 3 792
Барлығы пайдаланылған қаражат 1 109 678
Есепті жылдың соңына қаражат қалдығы 164 892

9.  Атауы                                                  “Almaty Triathlon Federation” қоғамдық бірлестігі
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС

31 желтоқсан 2018 жылғы жағдай бойынша
Заңды мекен-жайы,                                                Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 
Бизнес сәйкестендіру нөмірі,                                 Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғ., 36-үй,  
Жеке сәйкестендіру нөмірі                                    пошталық индексі 050059, БСН: 171040015211

мың теңге
АКТИВТЕР Жол 

коды
Есепті кезең-
нің соңына

Есепті кезең-
нің соңына

I. Қысқа мерзімді активтер 01 109 148 12 475
Ақша қаражаттары және олардың баламалары 02 888 149
Қысқа мерзімді дебиторлық берешек 04 25 980 -
Қорлар 05 78 492 496
Өзге қысқа мерзімді активтер 08 3 788 11 830
II. Ұзақ мерзімді активтер 09 62 345 935
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек 11 218 -
Негізгі құралдар 15 61 777 935
Материалдық емес активтер 18 350 -
БАЛАНС (01 бет + 09 бет) 21 171 493 13 410

МІНДЕТТЕМЕ МЕН КАПИТАЛ Жол 
коды

Есепті кезең-
нің соңына

Есепті кезең-
нің соңына

III. Қысқа мерзімді міндеттемелер 23 1 595 556
Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер 26 1 353 556
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек 27 242 -
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер 31                          -                                      -   
V. Капитал 36 169 899 12 854
Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал) 42 169 899 12 854
БАЛАНС (23 бет + 31 бет + 36 бет) 43 171 493 13 410

2018 жылға алынған қаражаттың мақсатты пайдалануы туралы есеп
Атауы                                                                         “Almaty Triathlon Federation” қоғамдық бірлестігі
Қызмет түрі                                                                коммерциялық емес
Ұйымдық-құқықтық нысаны / меншік нысаны          қоғамдық бірлестік
Заңды мекен-жайы:                                                   Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 
                                                                                    Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғ., 36-үй,  
                                                                                    пошталық индексі 050059, БСН: 171040015211

мың теңге
Көрсеткіш Сомасы
Атауы
Есепті жылдың басына қаражат қалдығы 149
Келіп түскен қаражат  
Демеушілік көмек 401 703
Ұйымның кәсіпкерлік қызметінен келіп түскен кірістер 1 278
Түскен қаражаттардың барлығы 402 981
Пайдаланылған қаражат  
Мақсатты іс-шараларға арналған шығыстар, оның ішінде 285 659
оқу-жаттығу жиындары 61 906
спорттық материалдық базаны ұйымдастыру 134 714
спортшыларға демеушілік көмек  (шәкіртақы) 24 963
турнирлерді, спорттық іс-шаралар мен чемпионаттарды ұйымдастыру 55 523
Ақпараттық материалдарды дайындау және орналастыру 5 291
жаттықтырушылар мен төрешілердің біліктілігін арттыру 1 629
триатлон жаттықтырушылары мен төрешілері үшін әдістемелік құралдар әзірлеу 1 633
Күтіп-ұстауға жұмсалатын шығыстар, барлығы 113 024
Негізгі құралдарды сатып алу 3 559
Барлығы пайдаланылған қаражат 402 242
Есепті жылдың соңына қаражат қалдығы 888

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің бас-
шылығы мен құрамы Қазақстан Республикасы Судьялар 
Одағы Орталық Кеңесінің хатшысы 

Жазбек Ниетұлы ӘБДИЕВТІҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның туыстары мен 
жақындарына қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының басшылығы, 
судьялары мен аппараты Судьялар одағының хатшысы, сот-
құқық жүйесінің ардагері 

Жазбек Ниетұлы ӘБДИЕВТІҢ 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына 
қайғыларына ортақтасып көңіл айтады.

16. «Рекон-Актау» ЖШС қатысушыларының кезекті жыл-
дық жиналысы» 2019 жыл 15 мамыр жергілікті уақытпен сағат 
15.00-де мына мекенжайда: Ақтау қ., 4 промзона, 43 учаске,  
«Рекон-Актау» ЖШС кеңсесінде өтеді. Күн тәртібінде: 

1. 2018 жылға арналған қаржы-шаруашылық қызмет есебін 
бекіту.  

2. 2018 жылға арналған «Рекон-Актау» ЖШС таза пайдасын 
бөлу және бекіту. 

3. 2019 жылға арналған бюджеттің кірістер мен шығыстарын 
бекіту.

11. «Standard Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы «Standard 
Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының Алматы қаласындағы 
филиалының мекенжайы өзгергені туралы хабарлайды.

Филиал орналасқан жер: Қазақстан Республикасы, А05К7Т5 (050009), Алматы 
қаласы, Алмалы ауданы, Шевченко көшесі, 90-үй, 92 н/ж.

15.06.2018 ж. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі № 2.2.49 Лицензиясын 
берген.

14. Шарбақты ауданы әкімдігінің №21/1 қаулысы негізінде, Шарбақты ауданы әкімді-
гінің Шарбақты ауданы Орлов ауылдық округі әкімінің аппараты «Ақбота» бөбектер бақ-
шасы» МКҚК, «Ақбота» бөбектер бақшасы» бірігу жолымен «Орлов жалпы орта білім беру 
мектебі» ММ-не қосылып қайта құрылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабар-
ландыру жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
141102, ҚР, Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Орлов  а., 1Май к., 37. 

Жазбек Ниетұлы 
ӘБДИЕВ

2019 жылғы 18 сәуірде Қазақстан Республикасы Судьялар 
одағы Орталық Кеңесінің хатшысы, еліміздегі сот-құқық жүйесінің 
ардагері Жазбек Ниетұлы Әбдиев мезгілсіз өмірден озды. 

Көпке құрметті, халыққа сыйлы, әріптестеріне ізетті асыл жан 
еді. Кеше ғана көз алдымызда ақ жарқын мінезімен жарқылдап 
жүрген азаматтың дүние салуы әріптестерінің қабырғасын 
қайыстырды. Әділ билігімен, адал қызметімен сот жүйесінде 
өшпейтін із қалдырды.  

Ж.Н. Әбдиев 1954 жылы 1 желтоқсанда Жамбыл облысы Шу 
қаласында дүниеге келген. 1980 жылы С.М. Киров атындағы 
Қазақ мемлекеттік университетінің заң факультетін «құқықтану» 
мамандығы бойынша бітірген.

Жазбек Ниетұлы университетті бітірген соң 1980–1984 
жылдары Жамбыл қаласындағы аудандық прокуратураның 
тағылымдамашысы, тергеушісі, аға тергеушісі қызметтерін 
атқарды. 1984–1987 жылдары Қазақстан Компартиясының 
Жамбыл обкомының әкімшілік органдар бөлімінің нұсқаушысы, 
1987 жылдан 1994 жылға дейін Жамбыл облыстық сотының 
судьясы болды. 1994–1996 жылдары Жамбыл облысы Әділет 
басқармасы бастығының бірінші орынбасары. 1996–1997 жылдары  
Жамбыл облысы әкімінің орынбасары – мемлекеттік-құқық 
бөлімінің меңгерушісі. 1997–1998 жылдары «Астық-Инвест» ЖШС 
директорының орынбасары. 1998–1999 жылдары Жамбыл облысы 
әкімінің жанындағы Тәртіптік кеңестің консультанты. 1999–2000 
жылдары – Алматы қаласы Әділет басқармасы бастығының бірінші 
орынбасары. 2000–2004 жылдары ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты. 2004–2008 жылдары ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрлігі Көші-қон комитетінің төрағасы. 2008–2009 
жылдары Республикалық бюджеттің орындалуын бақылау 
жөніндегі есеп комитеті төрағасының кеңесшісі, бөлім меңгерушісі. 
2009–2013 жылдары  ҚР Жоғарғы Сотының жанындағы Соттардың 
қызметін қамтамасыз ету департаментінің басшысы, басшының 
бірінші орынбасары. 2013–2015 жылдары Астана қалалық сотының 
қылмыстық істер жөніндегі апелляциялық сот алқасының төрағасы. 
2015–2017 жылдары ҚР Жоғарғы Сотының жанындағы Соттардың 
қызметін қамтамасыз ету департаменті басшысының орынбасары. 
2017 жылдың желтоқсанынан ҚР Судьялар одағы Орталық 
Кеңесінің хатшысы қызметін атқарды.  

Сот-құқық жүйесінде ұзақ жылғы адал еңбегі, сот төрелігін 
жүзеге асырудағы мінсіз қызметі үшін «Қазақстан Республикасы 
Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасы Конс-
титуциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуел-
сіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 
25 жыл», «Қазақстан Республикасының Әскери Сотына 25 
жыл» мерейтойлық медальдарымен марапатталған.  «Сот 
жүйесінің құрметті қызметкері», «Үздік мемлекеттік қызметші» 
төсбелгілерінің, III дәрежелі «Мінсіз қызметі үшін» және «Ерен 
еңбегі үшін» медальдарының иегері. 

Терең білімді, мол тәжірибелі, ұйымдастырушылық қабілеті зор, 
білікті судья Жазбек Ниетұлының жарқын бейнесі және ізгі істері 
жадымызда мәңгі сақталады.  

Марқұмның жаны пейіште шалқысын, топырағы торқа 
болсын. 

Қазақстан Республикасының 
Жоғарғы Соты

Маңғыстау облыстық сотының судьялар қауымдастығы 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы 
Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаменті басшы-
сының бұрынғы орынбасары 

Жазбек Ниетұлы ӘБДИЕВТІҢ 
қайтыс болуына байланысты оның отбасы мен туған- 
туыстарына көңіл айтады.

«ЗАҢ» Медиа-корпорациясы» ЖШС ұжымы Қазақстан 
Респуб ликасы Судьялар Одағы Орталық Кеңесінің хатшысы 

Жазбек Ниетұлы ӘБДИЕВТІҢ
қайтыс болуына байланысты  марқұмның туыстары мен 
жақындарына қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. 

БАНКРОТТЫҚ
15. Астана қаласының МАЭС-ның 15.04.2019 ж. ұйғарымымен 

«Муталипова Бахытжан Каирденовна» ЖК, ИИН 650508400331, 
банкроттығы туралы ісі бойынша азаматтық іс қозғалды.

8. Алматы қ., Есенов к., 15/3 үйде орналасқан «Member 
Committee AIESEC KAZAKHSTAN» қоғамдық қоры, БСН 
120140008756, қордың құрылтай шартының жоғалуына бай-
ланысты оның түпнұсқасы жарамсыз деп танылсын. Мүдделі 
тұлғалар мына телефонға хабарласа алады: 8 (727) 273-00-12.

Баспасөз — 2019

Құрметті оқырман!
«Заң газеті» және «Юридическая газета», «Заң», 
«Фемида» 
басылым дарына жазылу жалғасып жатқанын естеріңізге 
салғымыз келеді. 

Төл басылым да рыңыздан қол үзіп 
қалмаңыздар!

жеке тұлғалар үшін – 65921
заңды тұлғалар үшін – 15921

жеке тұлғалар үшін – 65928
заңды тұлғалар үшін – 15928

«Заң газеті» 

«Заң» журналы – 75849
«Фемида» – 75858

«Юридическая газета»

Жазылу индекстері:

zanreklama@maіl.ru

Біздің басылымдарға
«Қазпошта» АҚ бө лім ше лері, «Қазпресс» ЖШС 
дүң гір шек тері және Алматы қаласын дағы «Дауыс» жүйесі 
ар қы лы жазы лу ла ры ңызға болады.
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Тапсырыс №56 Индекс 65921

Газет Қазақстан Республикасы бойынша 
таралады

Газетіміздің электронды нұсқасын Zanmedia.kz сайтынан 
оқи аласыздар.

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

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

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

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

ТҰСАУКЕСЕР

Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: 
Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске 
асыру және ҚР Жоғарғы Соты төрағасы-
ның сот жүйесін одан әрі дамыту бойын-
ша ұсынған «Сот жүйесінің жеті түйіні» 
жобасындағы жеті басым бағыттың бірі 
– татуласу рәсімдерін сотқа дейін кеңінен 
қолдану мақсатында  соттар жергілікті ар-
дагерлер ұйымдарымен бірлесіп респуб
лика бойынша Билер кеңестерін («Дәне-
кер» пилоттық жобасы негізінде) құруда.

Қарағанды облысында да облыстық 
соттың бастамасымен, ардагерлер ұйым
дарының және жергілікті атқарушы 
биліктің көмегімен 22 ауыл мен қалада 
Билер кеңесі құрылып, жұмыстарын 
бастады. Билер кеңесінің мүшелігіне 
өмірлік тәжірибесі мол және ел арасында 
абыройлы, жергілікті  халықтың құрметі-
не бөленген ардагерлер өтті. Оған мү-
шелікке үміткерлер жергілікті ардагерлер 
кеңесінің төралқа отырысында бекітіліп, 
оларға арнайы куәліктер берілді. Билер 
кеңесінің жұмысы кеңінен насихатталып,  
БАҚқа арнайы түсірілімдер мен мақа-
лалар жарияланды. Қазіргі таңда Билер 
кеңесі отбасылық, қаржылық, жер мен 
малға қатысты дауларды бітімгершілікпен 
шешіп келе жатқанын айта кету керек.

Билер кеңесінің әрбір мүшесі мен 
медиаторлар бітімгершілікте жақсы нәти-
жеге жету үшін атақты билердің өне-
гесабақтарын біліп, насихаттап, оларды 
дауды шешуде негізге алып жүргені абзал. 
Осы ретте қазақ билеріне қатысты нақты 
бірнеше тұжырым жасай кеткенді жөн 
көрдік.

Бірінші тұжырым
Халықтың өзі  мойындаған,  өз і 

таңдаған нағыз қазақ билері. Ар соты 
деңгейіне көтеріле білген, бірегей сот 
жүйесінің негізін қалаушы азаматтар. 
Сондықтан да бүгінгі сот саласында істеп 
жүрген азаматтар мен судьяларға сол би-
леріміздің өмірі, олардың айтқан сөздері, 
істеген ісәрекеттері өнеге болуы керек. 
«Өткендер мен өткелдер» тақырыбында 
ерекше өнегелік орны бар тұрғыдан те-
рең зерттелуге жататын дүние – әлбетте, 
қазақ билері құрған сот жүйесі. Тарихи 
құндылықтарды, оның ерекше бағалы 
қасиеттерін түсінбей тұрып, бүгінгі құн-
дылықтарды қастерлеу һәм ертеңгі дұрыс 
жолды болжау мүмкін еместігі шындық. 
Ешбір халықтың өз тарихына атүсті 
қарамайтын себебі де сондықтан. Өткен 
кезеңдерді немқұрайлылықпен аттап өту 
дәстүрлі құқықтағы ұлттық мүддені жұрт-
та қалдырары сөзсіз.

Көне заманнан көшпелі өркениеттің 
адамзат тарихындағы орнын анықтаушы 
көрсеткіштің бірі ауыз әдебиеті болса, 
билер сотында сөз құдыреті – оның негізі 
болды десек, қателеспейміз. Әлбетте, 
замана талабына сай жазбаша ой қорыту 

«Жүрегі, жаны елгезек, ойы сергек, 
елге жақсылық жасасам деп тұра-
ды. Ол мен ғана бармын әдебиеттің 
әлемінде деп кеуде қақпайтын, менен де 
мықтылар бар деп өзінің мықтылығын 
жасырып жүретін әдебиеттің бір 
өрен жүйрігі». Бұл сөздің бәрі Жазушы-
лар одағының мүшесі, Халықаралық 
«Алаш» әдеби сыйлығының иегері, ақын, 
журналист, ғалым, баспагер Темірғали 
Көпбаевқа арналған. Оны Мемлекет-
тік сыйлықтың иегері, ақын Нұрлан 
Оразалин Алматыдағы ҚР Ұлттық 
кітапханасында өткен Т.Көпбаевтың 
«Жылдар жылжып барады», «Аққұмда 
оянған арман», «Даналық тәпсірі» 
атты кітаптарын таныстыру рәсімі 
кезінде айтты. 

«Жұлдыз» журналының бас редакторы 
Ғалым Жайлыбайдың айтуынша, Темірға-
ли төпеп жазатын жазарманның, өлермен 
өлеңшінің қатарынан емес. Өз көңілкүйінің 
пернелерін өзі басып, болмысты барлайтын 
жалқы мұңның иесі. «Темірғалидың қай 
уақытта қай кітабын оқысам да оның мәң-
гілік мұңы менмұндалап тұрады. Осыдан 
30 жыл шамасы бұрынау деймін, ақынның 
«Шопен мұңы» топтамасын оқып, қуана 
қол соққаным бар. Содан бергі уақытта да 

аз жазса да саз жазатын ақын сол жалқы 
мұңның мұзартын жанына темірқазық етіп 
байлап алғандай, сол тылсымға толы дүние 
оның ақындығына сәуле шашады», – дейді 
Ғ.Жайлыбай. 

«Ақиқат» журналының бас редакто-
ры, ақын, сыншы Аманхан Әлім «Поэзия 
стандартқа сыймайды. Ақын қалыпқа 
сыймайтын адам. Қалыпқа сыймайды 
деген бұзықтық жасау, біреуді ренжіту 

емес. Ақынның ойлау жүйесінде қасаңдық 
болмайды. Ақынның көңілкүйі минут 
сайын өзгеріп отыратын құбылыс. Поэти-
ялық және философиялық категорияларды 
үйлестірген адам данышпан болады. Ол 
бізде Абайдан басталған. Темірғалидың 
поэзиядағы қыры осы. Өлең де ақынның 
жасы сияқты. Темірғали «Даналық тәпсірін» 
жазғанда өзінің жасына лайық поэзия ту-
дырып жатыр. Жазып жатқан жоқ. Поэзия 

жазылмайды, поэзия туады. Бұл жасының 
да, өлеңінің де өсуі», – деді. Сондайақ, көп 
ақындардың әлі күнге дейін неге Үкімет 
бермейді, неге қаламақы жоқ деп зар илей-
тінін, жемежемге келгенде олардың бұл ісі 
буынсыз жерге пышақ салу екенін, капита-
листік қоғамның өз заңы барын және бұл 
заңдылықты түсінген Темірғалиға өзінің 
ерекше риза екенін жасырмады.

Тұсаукесерге жиналған қаламдас аға

сөз қадірін төмендетіп тұрғанымен, тарих 
екпіні күнделікті өмірімізде, өнерімізде 
әлі де мәнін жоғалта қойған жоқ. Оған 
дәлел – халқымыз сүйіп тыңдайтын 
ақындар айтысы. «Түгел сөздің түбі бір, 
түп атасы Майқы би» деген аталы сөздің 
өзіақ билер сотындағы сөз құдыретінің, 
оның қоғамдағы алатын орнын айрықша 
көрсетіп берді емес пе. Бабаларымыз 
жүйелі сөзге бас иіп, уәжге тоқтаған. Қа-
зақ билері негізінен ақыл мен парасаттың 
кемеңгері болып қана қоймай, қарасөзбен 
қазан қайнатар қасиетке ие болған да-
нагөйлер еді. Әрине, ұрпақтан ұрпаққа 
жалғасқан бұл қасиет негізі әкенің қа-
нымен, ананың ақ сүтімен келетінін 
халық жақсы түсінген. Сондықтан болар, 
жер шалғайлығына қарамай, жақсымен 
құда болу мәселесіне үлкен мән берген.

Солтүстік Қазақстан өңіріндегі аты 
аңызға айналған Күлеке батырды әкесі 
Ташкентте тұратын Төле бидің қызына 
үйлендірген, екі жақсыдан дүниеге қазақ 
еліне даңқы жайылған Шал ақын өмір-
ге келді деген дерек соның бір белгісі. 
Саясаткер ағамыз Өмірбек Байгелдінің 
«Ананың сүтімен бітпеген ақыл, тананың 
сүтімен келе қоймас» деген сөзі де соны 
меңзейді.

Екінші тұжырым
Билер тек қана билік иесі болмаған, 

олар кемеңгер ақыл иелері болған. Олар-
дың көсемдігі даналығына сай болған. 
Қоғам өміріндегі адамгершілік, азамат-
тық, сыйластық, достық, тағы басқа 

құндылықтардың мызғымастығын дәріп-
теген, оның діңгегін, сөлін бір ауыз сөзбен 
жеткізе білген бабаларымыздың айтқан 
сөздерін бүгін қайталағанда төбе құйқаң-
ды шымырлатпай қоймайды.

Төле би бабамыздың:
«Алтын да тас, 
Тас та тас.
Алтын бірақ, басқа тас.
Алтынға алтын жолықса, 
Алтынды алтын тастамас» – деп сөз 

маржанын тізіп айтқан пікірі адами қаты-
настың негізін көрсетсе керек.

Сөз қадірін білген билер де шешендік 
өнерлерін дау шешу, билік айту барысын-
да кеңінен қолданған.

Үшінші тұжырым
Билер адам құқығын қорғау жолында 

өткірлік пен өжеттіліктің үлгісін ісәре-
кеттерімен көрсете білген. Билік мін-
деттерін әділ және адал атқарып, ешбір 
әміршіл режимге бас иіп бағынбаған, 
тәуелсіз болған. Себебі қазақ билері ха-
лық, қоғам өзі мойындаған билік өкілдері. 
Сондықтан да олар ар заңын бәрінен де 
жоғары қойды. Әділетті билер – ар соты 
деңгейіне көтерілген бірегей сот жүйе
сінің негізін қалаушылар. Дау шешуге 
келгенде әкімдерден сескенуді білмеген, 
нағыз халық өкілдері болған. Сонысы 
үшін де билердің мемлекеттік сайлау жо-
лымен іріктеген билік иелерінен анағұр-
лым биік тұрғаны бүгінгі сот жүйесінің 
өкілдері үшін үлгі боларлық дүние.

Меркі өңірінде өмір сүрген өзі батыр, 

талабы болатындықтан, парақорлықты 
әшкерелеу, тазалықты, әділеттілікті дәріп-
теу тәсілдері де үнемі қатар жүреді. 
Бүгінгідей жеңұшынан жалғасушылыққа 
қарсы күрес ол кезеңдерде де болғанын 
билердің бірбіріне берген бағасына қарап 
болжай аламыз. Сол кездерде көтерілген 
мәселелердің, айтылған сөздің мәні мен 
мағынасы бүгінгі күнде де өзінің өзек-
тілігін жоғалтқан жоқ. «Тура биде туған 
жоқ, туғанды биде иман жоқ» деген сөз 
тіркесі қазіргі сот саласының өкілдеріне 
де тиісті, өзгермейтін принциптік қағида. 
Аталған тұжырымның бір көрінісі ретінде 
ел аузында қалған мына бір тарихи дерек-
ті айтсақ артық етпес.

Сыпатай датқа өмірден өткенде 
Сиқым бай би жоқтау айтқан деседі. Ел 
аузы нан бізге жеткен сол жоқтаудың 
жұр на ғы ның өзінен қаншама терең ойды 
көру ге болады:

«Жанжал даудың түйінін, 
Қазы боп әділ шешсе де,
Адамнан пара алмаған.
Өлімнің құнын кешсе де, 
Қарақылды қақ жарған.
Төле би мен Майқыдай,
Сыпатай бауырым өттіңау
Тура жолдан тайқымай.
Бесінші тұжырым
Күшті мен әлсіздің арасындағы мәң-

гілік қарсыластық кезінде билердің алар 
орны зор болған. Әлсізді күштіден қорғау 
керектігін өркениетті сот жүйесі жақсы 
түсіне білген. Билер әлсізді қорғауды мін-

Өзі жығылып, ашынып тұрған әлсіздің 
құқығын әділеттілікпен қорғай білу – 
би бабалардан бүгінгі соттарға жеткен 
қасиет ті міндет.

Ұрпақ тәрбиелеу мәселесі де билердің 
көңілінен тыс қалып қоймаған. Бөлтірік 
шешеннің:

«Алдындағы ағаның етегін баспа, 
жолын қу,

Артыңдағы ініңнің бетін қақпа, белін 
бу» – деген сөз тіркесінің терең тәрбиелік 
мәні бар. 

Билік жолына түскен жастардың 
атақты билерден бата сұрау рәсімінің 
де тәрбиелік мәні зор. Ол рәсімге елдің 
ұлағатты билерінің үлкен мән беруі, со-
ның айғағы. Осы салтты жандандырып, 
жаңадан тағайындалған судьялардың 
елімізге белгілі, құрметті ардагер судьяла-
рымыздан көпшілік алдында бата алуын 
ұйымдастыру – өнегелі іс.

Халқымыздың атақты билерінің 
билік тері мен өмір жолын зерттеп, тани 
білсек және олардың биліктерінің қазір-
гі қоғам мүддесіне сәйкес келетін тұста-
рын нақты дауларды шешуде қолдана 
білсек, бүгінгі заман талабы тараптар 
арасындағы дауды азайту, бітімге кел-
тіру жұмысы да өз жемісін береді деп 
сенемін. 

Ескерту: мақала жазуда заң ғылы-
мының докторы Мұсабек Тұрғынбекұлы 
Әлімбековтің ғылыми еңбектері пайда-
ланылды.

өзі би Сыпатай батыр да көрегендігімен, 
шешендігімен ерекшеленген ардақты әрі 
аруақты тұлға. 

 «Сөз келгенде сөйлеспейтін кім едің?
Дау туғанда билетпейтін кім едің?
Ел басқарар ақылың мен түрің жоқ,
Мәмбеталы деген әкім сен бе едің?
Айтқан сөзім жүйелі,
Жүрген жерім киелі
Сыпатайың мен едім» – деген сөз 

тіркесінің өзінде қаншама күш жатқа-
нын анық сезінесің. Міне, дәл осылай 
біздің судьялар да адам құқығын қорғауда 
өжеттілік, қайсарлық, батырлық таныта 
білуі керек. Әлбетте, неше түрлі заман 
бар. Сот бүгінгі күні саяси биліктің бір 
тармағының саясатын іске асырушы 
билік болғанымен де, судьялардан адам 
құқығын қорғайтын сәт туғанда жүрек-
тілік пен өжеттілікті, қайсарлықты талап 
етуге хақылымыз.

Төртінші тұжырым
Тазалық. Тазалық билердің бойын-

дағы ең асыл қасиет болған. Әр қоғамның 

детім деп санаған. Бүгінгі сот жүйесінде 
де бұл мәселе бар. Сондықтан да сот 
тәжірибесінде қолданылып жүрген қағи-
далар екені даусыз. Оның дәлелі ретінде 
Жамансарт бидің сөздерінен үзінді кел-
тірсек болар.

Сиқымбай бидің ұлы Жамансарт би де 
қарасөзден маржан терген тұлға болып-
ты. 1905 жылы Жамансарт би қаза болар 
алдында 

«Бері келші Бектенім (болыс інісі),
Енді білді Жамансарт,
Бұл дүниеден өтпегін.
Терезем тең деп Өмірбек (ру аты),
Әбдірахман баламның,
Маңдайынан шертпеген.
Бірге туған Жаманақ (інісі),
Жолбарыс жатқан тоғайсың
Жөндеп баққын халқыңды,
Жемейді ешкім ақыңды.
Жаманды жаман демекші,
Жаманның ақысын жемекші.
Менің сөзім тәбірек, неге айтты де-

меші», – деп өсиет айтыпты.

Тотай ЕРІМБЕТОВ,
Қарағанды облыстық сотының судьясы

ЖАЛҚЫ МҰҢНЫҢ ИЕСІ інілері, достары мен өзге де оқырман-
дары жылы лебіз білдірген Т.Көпбаев-
тың «Жылдар жылжып барады» кітабына 
соңғы жылдары жазылған шығармалары, 
естеліктері, мақалалары мен сұхбаттары 
топтастырылған. Соңғы бөлімінде ақынның 
шығармашылық болмысы, поэзиядағы дара 
қолтаңбасы, стильдік ерекшеліктері туралы 
әдебиетшілер мен сыншылардың талдамалы 
мақалалары қоса беріліп отыр. «Аққұмда 
оянған арман» жинағына соңғы жылдары 
жазған философиялық және лирикалық 
жыр лары топтастырылған. Ал, төрттағанда-
ры топтастырылған үшінші кітаптың «Дана-
лық тәпсірі» деп аталуы тегін емес. Мұнда 
автор көнеден келе жатқан ақықмаржан 
ой түйіндерін дәуір тынысына, ұлтымыз-
дың болмысына қарай бейімдеп, ақиқатты 
интерпретациялық әдіспен дамыта, тара-
та жырлайды. «Даналық ойлар – жалпы 
адамзаттың ортақ құндылығы, адам баласы 
жаралғалы бергі ақылой мен танымтүйсік 
көкжиегінің көрінісі. Өмірдің, болмыстың 
ақиқат мәнін дөп басатын қанатты сөздер 
мен асыл ой түйіндері – қаншама ғасырлар 
өтсе де жақұттай жарқырай беретін асыл қа-
зына екенін» ескерсек, 3 кітаптың да әдеби 
мұраға қосылған құнды еңбек боларына зор 
сенім артамыз. 

НЕГІЗІН ҚАЛАУШЫ

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті» 


