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(Соңы 3-бетте)

Адамзаттың қуат көзіне 
деген сұранысын қамтама-
сыз етуде атом энергетика-
сының баламасы жоқ екені 
өткен ғасырда-ақ дәлелден-
ген. Сондықтан, бұл саладағы 
ғылымның даму деңгейі де ай-
тарлықтай жоғары болып, оған 
қажетті ғалымдар мен өзге де 
мамандарды әзірлеу ісі белгілі 
бір жолға түсіп, атом өнеркәсібі 
кәсіпорындары қарқынды жұ-
мыс жүргізіп жатты. Алайда, 
бұл үрдіске 1986 жылғы Черно-
быль АЭС-ындағы апат тұсау 
салып, жаңа АЭС салу жұмы-
сын айтарлықтай азайтты. 2000 
жылдардың орта шеніне таман 
әлемдік экономикадағы жаңа 
үрдістерге байланысты АЭС 
нарығы қайта жанданғандай 
болған. 2011 жылы әлемдегі ең 
ірі АЭС саналатын Жапония-
дағы Токио электр қуаты ком-
паниясына қарасты Фукуси-
ма Дайичи энергоблогындағы  
апаттан кейін бұл үрдіс тағы 
баяулап қалды.

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Азаматхан ӘМІРТАЙ, «Байтақ болашақ» экологиялық альянсы 
РҚБ президенті: 
– Мен өзім Қазақстанда атом электр станциясы салынады 

деген сөзге сенбеймін. Естеріңізде болса, кезінде «Үдемелі ин-
дустриалдық-инновациялық даму бағдарламасы» деген үлкен 
жоба болды. Оған миллиардтаған АҚШ доллары жұмсалды. 
Алайда, оның ешқайсысы қазір жұмыс істеп тұрған жоқ. 

ЭС деген – инновацияның ең жоғары дәрежесі. Бұл жоғары 
технологиялық ядролық физика. Оның салынатынына сен-
бейтінімнің бірінші себебі, бізде оған қажетті қаражат жоқ. 
Екіншіден, мамандар да тапшы. Ядролық физиктер біз тұрмақ 
Ресейдің өзінде жоқ. Мен Ресейде оқығанмын, ондағы ғылым-
ның қандай дәрежеде екенін білемін. Үшінші, бізде АЭС салуға 
ешқандай қажеттілік жоқ. 

Ойталқы
Медеу ӘбІШЕВ, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры, ҚазҰА 
мүше-корреспонденті, физика-математика ғылымдарының докторы:
– АЭС салу қымбат жоба болғанымен, ол өндірген энергиясы 

арқылы өзін-өзі ақтайды. Бұл жәрдегі басты мәселе, егер онда 
қандай да бір апат болса, қоршаған орта ластануы мүмкін деген 
қорқынышта болып тұр. Ал, екіншісі, одан шығатын реактивті 
қалдықтар мәселесі. 

Жалпы, бізге аграрлы ел болып қалған дұрыс па, жоқ, жоғары 
технология бағыттарын дамытқан дұрыс па? Бір жолды таңда-
уымыз керек. Осы арада айта кететін жәйт, ядролық техно-
логияның энергиядан бөлек ядролық медицина сияқты өзінің 
қосымша пайдасы бар. Ең бастысы, бұл жерде технологиялық 
тұрғыдан дамуымыз маңызды болып тұр. Сол кезде біз мықты 
ел боламыз. 

Украинаның Чернобыль, Жа-
понияның Фукусима АЭС-ындағы 
жарылыстар дүниежүзіндегі атом 
станциясына деген көзқарас қа 
ерекше әсер етті. Соған қара мас-
тан, қуат көзіне деген мұқ таж-
дықтан энергияның бұл түріне 
деген қызығушылық бар. Оның 
ішінен Қазақстанның да табылуын 
сарапшылар экономикалық тиім-
діліктен гөрі, саяси мүдде тұрғы-

сынан қарас тыруда. Бұған 
не дейсіз?  (Соңы 3-бетте)

САРАП ТҰЛҒА

(Соңы 6-бетте) (Соңы 4-бетте)

ТҰҢҒЫШ НӨМІР. 
ТҰҢҒЫШ БАС РЕДАКТОР...

Дереу Көкбазардың қарсысындағы 
Журналистер үйінің 3-қабатында отыр-
ған Марат ағамыздың алдынан бір-ақ 
шықтым. Ағамыз екі ауыз сөзге келмес-
тен мен жұмыс істеп жүрген редакция 
басшысының атына қузау хат жазып 
берді. Әуелгіде «қузау хаты несі?» деп 
түсінбегем. Сөйтсем бұл Марат аға-
ның сәтті аудармаларының бірі екен. 
«Уведомлениенің» қазақшасы. Кейін 

де ағамыздың жетекшілігімен құқық 
саласындағы талай-талай терминдердің 
мемлекеттік тілдегі сәтті баламалары-
ның табылғанына қаншама куә болдық.

Осылайша ресми тұрғыда Әділет 
министрлігінің органы болып есеп-
телетін «Заң газетінде» құқық қорғау 
бөлімінің редакторы деген лауазыммен 
жұмысқа кірісіп кеттік. Сайдың тасын-
дай іріктелген тілшілер жаңа қызмет-

КҮЛЛІ ЖУРНАЛИСТЕРДІҢ ЕСТУ АППАРАТЫН ПІЛДІҢ ҚҰЛАҒЫН-
ША ЖЕЛП-ЖЕЛП ЕТКІЗГЕН ЖАҢАЛЫҚ СОЛ ТҰСТА БІЗДІ ДЕ 
БЕЙТАРАП ҚАЛДЫРМАДЫ. «МАРАТ ТОҚАШБАЕВ АҒАМЫЗ ЗАҢ, 
ҚҰҚЫҚ САЛАСЫНА АРНАЛҒАН ГАЗЕТ АШУ ҮШІН ЖУРНАЛИСТЕР 
ІРІКТЕП ЖАТЫР ЕКЕН» ДЕГЕН ХАБАРДЫ НАҚТЫ КІМНЕН ЕСТІ-
ГЕНІМ ЕСІМДЕ ЖОҚ.

ағаның жұмыс стилі, қол астындағы-
лармен қарым-қатынас мәдениеті ә 
дегеннен ұнады. Жастық желікпен қан-
дай көзқарастарымды болса да ашық 
айтатын мені, тіпті, кейбір орынба-
сарларымен тең дәрежеде ұстағаны да 
рас. Бірқатар қызметкерлердің тікелей 
менің ұсынысыммен жұмысқа алынуы 
да кездейсоқтық болмаса керек.

терін ерекше белсенділікпен, айрықша 
энтузиазммен бастағандары есімде.

Бұған дейінгі жұмыстарымның 
бәрінде дерлік басшылармен оппози-
ция лық қарым-қатынас ұстанумен кел-
ген маған жаңа редакторым – Марат 

Марат ТОҚАШБАЕВ, «Президент және халық» газетінің бас редакторы:
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«ЗАҢ ГАЗЕТІНІҢ» МЕН ҮШІН 
ОРНЫ БӨЛЕК»

2-бет

КҮРШІМДЕГІ АУЫЛДАР 
ЖОҒАЛЫП КЕТУДІҢ 
АЛДЫНДА ТҰР

7-бет

8-бет

ЗАҢНАМАЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕ 
АЙҚЫНДАУ ҚАЖЕТ

АЭС САЛУДА 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІКТЕН 

САЯСИ МҮДДЕ БАСЫМ 

ҚАЗАҚСТАНДА АЭС САЛУҒА ҚАЖЕТТІЛІК БАР МА?

«ТЕҢ 
ТАРТҚАН 
ТАРАЗЫ — 
АЛТЫН»

Еңбек қатынастары жұмыскер мен жұ-
мыс берушінің арасында еңбек шартымен 
ресімделген тұрақты құқықтық байланысты 
көздейді. Ол әрқашан еңбек құқығымен рет-
телетін еңбек қатынастарының туындауына 
қажетті заңды негіздеме болып табылады. 
Кей жағдайларда еңбек қатынастары күр-
делі құқықтық құрам – еңбек шарты мен 
басқа заңды факт, яғни, лауазымға сай-
лау, тиісті лауазымға орналасуға конкурс 
арқылы сайлау, қызметке тағайындау, ең-
бек шартын жасау туралы сот шешімі және 
басқа негіздерде туындап жатады. 

Сапарғали 
ДАРИБАЙ, 
ардагер-судья:

ОРТАҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕ 
ЖАНДАНДЫРЫЛМАҚ

КЕЛІСІМ КОМИССИЯСЫН
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ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМІ ДАНИАЛ АХМЕТОВТІҢ НАЗАРЫНА!

Әділет

Нарықтық экономиканың өзі – кәсіпкерлік 
экономика. Кәсіпкерлікті дамыту – нарықты 
дамытудың кепілі. Өркениетті елдердің қай 
қайсысын алсақ та өздерінің экономикалық 
және әлеуметтік мәселелерін шешуде кәсіп-
керлікке арқа сүйейді. Себебі, кәсіпкерлік 
халықтың жағдайын арттырумен қатар 
қосымша жұмыс орындарының ашылуына 
септігін тигізеді. Кәсіпкерліктің осындай эко-
номикалық және әлеуметтік функциялары 
оны дамыту мәселесін маңызды мемлекеттік 
міндет қатарына жатқызуға және экономи-
каны реформалаудың ажырамас бөлігі деп 
қарастыруға негіз береді. Әлем елдерінің 

жаһандық бәсекеге қабілеттілік индекстерін 
Бүкіләлемдік экономикалық форум (БЭФ) 
өзінің жыл сайынғы қорытындыларында 
шығарып отырады.

Кәсіпкерлікті жетілдіру экономиканың 
тұрақтылығы мен оның бәсекелік сипатын 
қалыптастыруда басты күштерінің бірі болып 
табылады. Кәсіпкерлікті дамыту үшін субъ-
ектінің белгілі бір дәрежеде еркіндігі мен 
құқығы, шаруашылық қызметінің бағытын 
таңдауда еріктігі, қабылданатын шешімдер-
ге, одан туындайтын нәтижелерге тәуекел-
діктің болуы қажет.

Республикада кәсіпкерлікті дамытуға 

ЭКОНОМИКАНЫ РЕФОРМАЛАУДЫҢ АЖЫРАМАС БӨЛІГІ үлкен ден қойылып, бірқатар заңдар мен жарлық, 
қаулылар қабылданған. Алғашқы құжаттардың бірі 
болып «Жеке кәсіпкерлікті қорғау мен қолдау тура-
лы» заңы 1992 жылдың 4 шілдесінде қабылданып, 
онда кәсіпкерлікті мемлекеттік қорғау және қол-
даудың мәні мен мазмұны, басты бағыттары мен 
мақсаттары айқындалды. Кәсіпкерлікті мемлекеттік 
қорғау және қолдау дегеніміз – аталған қызметті 
орындаудағы құқықтық, экономикалық және ұй-
ымдастырушылық жағдайды қалыптастыру, мем-
лекетте жаңа экономикалық құрылымдарды орнату 
болып табылады.

Кәсіпкерлік қызметті дамыту мақсатында мем-
лекет тарапынан кәсіпкерлікті барынша қолдау; 
жеңілдетілген несие беру саясатын жүргізу; мақ-
сатты бюджеттік қаржыландыру саясатын жүргізу; 

кәсіпкерлік қызметті тіркеуден өткізу кезіндегі қе-
дергілерді жою; тексеруші органдар санын қысқар-
ту; заңдардың орындалуын қамтамасыз ету секілді 
мәселелерді шешу керек.

Өндіріп алушының өтініші бойынша атқа-
рушылық құжаттың негізіндегі атқарушылық іс жүр-
гізуді қозғау туралы мемлекеттік қызметті бекітіл-
ген стандартқа сәйкес Әділет Департаменттері  
атқарады. Мемлекеттік қызмет қызмет берушінің 
құрылымдылық бөлімшелерінде және «Азамат-
тарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы 
арқылы көрсетіледі. 

А.ЕРЖИГИТОВА,
Алматы қаласы Әділет департаментінің
«Алмалы ауданының аумақтық бөлімі» 

филиалының басшысы

КҮРШІМДЕГІ АУЫЛДАР 
ЖОҒАЛЫП КЕТУДІҢ АЛДЫНДА ТҰР

ТАҒАЙЫНДАУ

Мен Семей қаласының тұрғы-
нымын. Туған жерім Шығыс Қа-
зақстан облысындағы Күршім 
ауданының Теректібұлақ ауылы. 
Біздің аудан Ертіс өзенінің шығыс 
жағында жатқандықтан орта-
лықтан алыс деп есептеледі. Егер 
Өскемен мен Семейден Күршім 
ауданына қатынайтын тура жол 
болса ауыл шалғай саналмас еді. 
Тіпті, Ертіс өзенінен өтетін тура 
көпір болғанда да өркениеттен 
алыста қалмайтынымыз анық. 
Көпір салынады деген сүйінші 
хабарды құлағымыз шалғалы көп 
болды. Бірақ, әзірге ешкім ха-
лықты қуантуға асығар емес. Бұ-
дан бөлек, Өскеменнен бұрынғы 
Зырян, қазіргі Алтай қаласына 
дейін баратын темір жолды Күр-
шім мен Зайсанға дейін апаратын 
болыпты дегенді естіп бір жел-
пініп қалғанбыз. Уақыт өтіп жа-
тыр, бұл хабардың да іске асатын 
түрі көрінбейді. 

Тағы бірде Теректібұлақ 
ауы лынан 18 шақырым беріде  
орналасқан, елуінші жылдары 
қарқынды жұмыс істеген Шірігаяқ 

ры бірінен кейін бірі көшіп жатыр. 
Осылай кете берсе, болашақта 
бүкіл Теректібұлақ қаңырап бос 
қалатын түрі бар. 

Күршім неше түрлі ағаш пен 
дәрілік шөптер өсетін Алтайдың 

ең әдемі жері ғой! Кезінде тұрғы-
ны көп болған шырайлы өлке 
қазір қараусыз қалып барады. 
Теректібұлақ ауылының кейпі 
одан да жаман. Бұрынғы 300 үй-
дің орнында қазір 70-тей ғана 

үй қалған. Күршім өзенінің оң 
жағында орналасқан 10 ауылдан 
бар-жоғы екі ауылдың түтіні түзу 
шығып тұр. Теректібұлақ ауылы 
бір кезде бүкіл Күршім ауданының 
мақтанышы еді. Бір өзінде 6-7 
мың сиыр, 6  мыңдай жылқы мен 
он мыңнан асатын қой ұстады. 
Ауыл шетінен тонналап астық, 
жүгері жиналатын. Сол алқаптың 
бәрі енді қаңырап бос жатыр. Еш-
кім онда егін екпейді. 

Жақында Шығыс Қазақстанда 
жаңа үлгідегі кішігірім қала тек-
тес, мал өсіруге лайықталған он 
ауылды агроқалашық етіп салуға 
мемлекеттен қолдау көрсетіледі 
дегенді естідім. Сол таңдаудың 
бірі Теректібұлаққа түссе қандай 
керемет. Табиғаты тамаша, жері 
құнарлы, мал өсіруге өте ыңғайлы 
бұл аймақты жандандырса, қала-
ны бетке ұстаған көшті тоқтатуға 
мүмкіндік туар еді.  Шеттен кел-
ген қандастарымыздың да ауылға 
тез үйреніп, ата кәсібімізді табыс-
тың көзіне айналдыруына мүмкін-
дік бар. Теректібұлақ ауылын аман 
алып қалу Күршім өзенінің қазір 
қаңырап қалған оң жағалауына 
қайта жан бітіру деген сөз! 

Австралияда университет бі-
тірген жастардың жұмысты ауы-
лынан бастайтынын естігенде 
таңғалдым. Және бір қызығы, сол 
мамандардың көбі шетелдіктерге 
еліктегеннен гөрі, отандық бизнес-
ті дамытуға, қолда барды ұқсатуға 
тырысады екен. Мал өсіруден, мал 

өнімдерін өңдеп пайдаланудан 
озық тұрған елдің сапалы қызметі-
не қызығушылар аз емес. Және 
Австралия осы кәсіпті меңгеріп-ақ 
әлемдік нарықтан өз орнын тауып 
отыр. Ендеше, біз де неге шалғай 
ауылдардың жағдайын көтеріп, 
әлеуетін пайдалану арқылы, ата 
кәсібімізді жандандыру жолымен 
табысымызды еселемейміз? Жа-
понияға, Америкаға еліктеген жақ-
сы. Солар секілді көлік шығарып 
мол пайдаға кенелеміз дегенге де 
қарсылық жоқ. Бірақ, әркім өзі 
білетін, қолынан келетін шаруамен 
айналысқаны жөн ғой. 

«Өзің білме, білгеннің тілін 
алма» деген қарғыстың үлкені 
дейді қазақ. Сол айтпақшы, өз-
гелердің пікірімен санаспаудың 
салдарынан бүгінде екі мыңдай 
ауыл жер бетінен құрып, тағы 
мыңдағаны Теректібұлақтың 
кебін киіп отыр. Ауылдың тозуы 
қалаға көшкен қазақтың санын 
көбейтуде. Үлкен үмітпен кел-
гендерді қаланың да маңдайдан 
сипап, жағдайын жасап бермейтіні 
анық. Пәтерден пәтерге көшіп, 
жанбағыс үшін тәшкі сүйреп жүр-
гендер ауылға жағдай жасалса 
жылы ұяларын тастап кетпес еді. 
Сондықтан, Күршім ауданына, со-
ның ішінде Теректібұлақ ауылына 
көңіл бөліп, тіршілігін жанданды-
руға күш салынса деймін.

Ерхан МӘЖІК

ТАЛДЫҚОРҒАНДА 
ЖАҢА ӘКІМ

Облыс әкімі Амандық Баталов Талдықорған қаласының активіне 
жаңа әкімді таныстырды. Талдықорған қаласының әкімі лауазымына 
Ғалымжан Райылұлы Әбдірайымов тағайындалды. 

Амандық Баталов Ғ.Әбдірайымовты таныстырып, жаңа басшының 
алдына үлкен міндеттер жүктеді. Сол сияқты бұған дейін осы лауазымды 
атқарған Дастан Шалтабаевтың жұмысына ризашылығын білдірді, жақында 
жаңа қызметке баратынын тілге тиек етіп, алдағы ісіне сәттілік тіледі. 

– Дастан Шалтабаев қаланың дамуына, оның құрылысына, абаттанды-
рылуына өз үлесін қосты. Көп үйренді, тәжірибесі бар, өзіне жүктелетін 
жаңа қызметке бар білімі мен білігін бағыттайды деп сенемін. Ал, Ғалым-
жан Райылұлы бұған дейін де біздің облыста жауапты қызметтер атқарған. 
Талдықорғанды заман талабына сай дамыту міндеттерін абыроймен 
атқарады деп ойлаймын. Оған тәжірибесі де, білімі де жетеді. Облыстың 
даму көрсеткіші жылдан жылға артып келеді. Жалпы ішкі өнім, өнеркәсіп 
өндірісі, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, қай-қайсысында да өсім 
айқын байқалады. Қала да дәл осылай өсуі керек. Біз облыс орталығына 
ерекше көңіл бөліп, барлық жағынан қолдау танытып келеміз. Жолдарын 
жөндеуге, абаттандыру, жарықтандыру, газдандыру істеріне қаржы бөліп 
отырмыз. Қоғамдық көлікті ретке келтіру туралы баяғыдан айтып жүрмін. 
Талдықорғанда жолаушы тасымалдаушы кәсіпорындармен бірлесіп, заман 
талабына сай жаңа автобустар сатып алып, жүргізсеңдер, игілігін халық 
көреді ғой. Қаланың орталығын ғана емес, Ынтымақ ауылын, сол сияқты 
қала шетіндегі саяжайлық аумақтарды дамытуды да басты назарда ұстау 
керек. Қала ішіндегі газдандыру ісі баяу жүріп жатыр. Осының бәрін Ға-
лымжан Әбдірайымов жіті бақылауға алып, белсене жұмыс істеуі керек, 
– деп атап өтті А. Баталов. 

Өз кезегінде Дастан Шалтабаев сөз алып, қолдау білдірген облыс әкімі-
не, қала активіне алғысын айтып, жаңа әкімнің жұмысына табыс тіледі. 

Ал, Ғалымжан Әбдірайымов: «Маған Алматы облысы бөтен емес. Осы 
өлкеде алғаш елмен араласып, қызмет баспалдақтарынан өттім. Маған 
сенім артып, жауапты лауазымға тағайындағаныңыз үшін ризашылығымды 
білдіріп, талдықорғандықтармен бірлесе жұмыс істеймін, талап үдесінен 
шығамын деп сендіремін», – деді. 

Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметі

Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сотының қылмыстық 
істер жөніндегі сот алқасының 
төрағасы Абай Рахметулин Ал-
маты облыстық сотының жаңа 
төрағасын өңірдің судьялар 
корпусына таныстырды. Оған 
бұрын Жоғарғы Соттың азамат-
тық істер жөніндегі алқасының 
төрағасы қызметін атқарған Еліс 
Әбдіқадыров тағайындалды. 
Кездесуге облыс әкімі Аман дық 
Баталов, өңірдің мемлекет тік 
және құқық қорғау органда-

рының басшылары қатысты.
Е . Ә бд і қ а д ы р о в  ту р а л ы 

айт қанда А.Рахметулин оның 
судья лық жұмысындағы 20 жыл-
дық өтілін, білікті заңгер және 
білімді басшы екенін атап өтті. 
Сондай-ақ, А.Рахметулин облыс-
тық соттың бұрынғы төрағасы 
Мейрамбек Таймерденовтың сот 
жүйесін дамытуға қосқан үлесі-
не тоқталып, Жоғарғы Соттың 
азаматтық алқасының төрағасы 
болған жаңа лауазымына табыс 
тіледі.

ҚР Бас прокуроры Ғизат Нұрдәулетовтың 2019 жылдың 10 сәуіріндегі бұйрығымен Ернат Сы-
банқұлов еліміздің Бас көлік прокуроры болып тағайындалды.  

46 жастағы Е.Сыбанқұловтың прокуратура органдарындағы қызметі 1995 жылы басталған. Бұған 
дейін ол Алматы қаласы Мәскеу ауданы прокурорының көмекшісі, Алматы қаласы Медеу ауданы проку-
рорының аға көмекшісі, Алматы қаласы Түрксіб, Медеу аудандары прокурорының орынбасары, Алматы 
облысы Еңбекшіқазақ ауданының, Алматы қаласы Алмалы, Медеу аудандарының прокуроры, Жамбыл 
облысы прокурорының орынбасары, Алматы облысы прокурорының бірінші орынбасары, Жамбыл, 
Атырау облыстарының прокуроры қызметін атқарған. 3 сыныпты мемлекеттік әділет кеңесшісі. II 
дәрежелі «Даңқ» орденімен марапатталған. 

Сондай-ақ, Бас прокурордың бұйрығына сай, Атырау облы-
сының прокуроры лауазымына 55 жастағы Халидулла Дауе-
шов тағайындалды.

Прокуратура органдарындағы жұмысын 1991 жылы Гурьев облысы Гурьев қаласы прокуратурасы-
ның тағылымдамашысы болып бастаған Х.Дауешов Атырау қаласы прокурорының көмекшісі, Атырау 
облысы прокуратурасының бөлім прокуроры, бөлімнің аға прокуроры, бөлім бастығы, Бас прокуратура 
Департаментінің аға прокуроры болып жұмыс істеген.

2002–2016 жылдарда Батыс Қазақстан облысы Орал қаласының, Атырау облысы Жылыой және 
Мақат аудандарының, Атырау қаласының  прокуроры, Жамбыл және Батыс Қазақстан облыстары 
прокурорының орынбасары болып қызмет атқарды. 2016 жылдың маусымынан бастап Қызылорда 
облысының прокуроры. Сыныптық шені – аға әділет кеңесшісі. II дәрежелі «Даңқ» орденімен, КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Төралқасының Интернационалист жауынгерге арналған грамотасымен және басқа да 
жауынгерлік медальдармен наградталған.

Қызылорда облысының прокуроры болып Нұрлан Бижанов 
тағайындалды. 

Прокуратура органдарындағы қызметін Қызылорда облысы Арал ауданы прокурорының көмекшісі 
лауазымынан бастаған. Басшылық қызметтерде тәжірибесі мол. Қызылорда облысы прокуратура-
сының бөлім бастығы, Жамбыл облысы прокуратурасының басқарма бастығы, Сырдария ауданы мен 
Қызылорда қаласының прокуроры, Қызылорда және Шығыс Қазақстан облыстары прокурорының 
орынбасары болды.

2017 жылдың қыркүйегінен бастап ҚР Бас прокуратурасының Аппараты басшысының орынбаса-
ры болды. Сыныптық шені – аға әділет кеңесшісі.

«Жауынгерлік ерлігі үшін» медалімен наградталған.

шахтасы қайта ашылады деген 
сыбыс тараған. Әлі күтіп жүрміз, 
бұл сөз де қауесет күйінде қалатын 
секілді. Облыс тұрмақ, ауданға 
жету қиын болғандықтан бүгінде 
Теректібұлақ ауылының тұрғында-

СОТ ТӨРАҒАСЫ 
ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

ҚАДАҒАЛАУ ОРГАНДАРЫНДА АУЫС-ТҮЙІС

Кейіннен Абай Жамбылұлы 
облыстық, аудандық соттардың 
төрағалары мен судьяларына 
және сот қызметкерлеріне сот 
төрелігін жүзеге асыру бойынша 
жиналыс өткізді. Жиналыс ба-
рысында, жақында қабылданған 
жаңа заңнамалық актінің кейбір 

баптарына талқылау жасалып, 
облыстық және аудандық соттың 
судьялары қызметтік тәртіпте 
кездесетін сұрақтарға, толықтай 
жауаптарын алды.

Алматы облыстық сотының 
баспасөз қызметі
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Азаматхан ӘМІРТАЙ, «Байтақ болашақ» экологиялық
альянсы РҚБ президенті:

Медеу ӘбІШЕВ, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры, 
ҚазҰҒА мүше-корреспонденті, физика-математика ғылымдарының докторы:

Сауалнаманы әзірлеген Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, «Заң газеті»
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Елбасымыз ол кісіні тектен-тек тағайындап кеткен 
жоқ. Энергоресурстарымыз жеткілікті. Көмірдің өзі 500 
жылға жетеді. Газ бен мұнай да жеткілікті деңгейде. 
Бұдан бөлек, жел мен күн энергиясы бар.  

Төртінші, бұл саяси желеу болуы мүмкін. Алда сайлау 
келе жатқандықтан, халықтың көңілін бөлу үшін мұндай 
әңгіме әдейі қозғалуы мүмкін екенін де жоққа шығаруға 
болмайды. Бесінші, ең бастысы 1986 жылғы Чернобыль-
дағы жарылыстан кейін халық АЭС салуға сенбейді, одан 
қорқады. Өйткені, бізде Семей полигоны болды. Халық 
оған түбегейлі қарсы. Алтыншы, АЭС салған кезде білімді 

Жақында Жапонияда болып қайттым. Фукусимадағы жарылыстан кейін бұл ел де АЭС-тардың жұ-
мысын тоқтатқан еді. Енді көмірсутекке  тәуелді болмау үшін термоядролық реакторлар саламыз деп 
ғылыми-зерттеулерді қайтадан күшейтіп жатыр. 

Егер қарап отырсақ, бізде АЭС мәселесі әр 2-3 жылда бір көтеріліп отырады. Онда ғалымдардың көп 
көрінбейтін себебі, олар ешқашан айқайлап  шықпайды. Ал, оны көбінесе сайлау кезінде ұпай жинау үшін 
саясатқа қатысы бар адамдар қозғайды.

АЭС деген кезде әр елдің өз технологиясы барын ұмытпау керек. Ресейдің ұсынысына келетін болсақ, 
шындап келгенде, ядролық технология жағынан орыстар ең алдыңғы қатарда тұр. Қазір біздің бірқатар 
мамандар олардың ядролық орталықтарына барып жұмыс жасап жүр. Онда бәленбай қаржы төлеп 
неше түрлі эксперименттерге қатысып жатыр. Кейбір жобаларға олар бізді мемлекеттік құпия деп 
кіргізбейді. Бұл түсінікті жәйт. Егер ол өз елімізде болса, біздің ғалымдар да ғылым мен технологияның 

Ойталқы

(Соңы. Басы 1-бетте)

дамуына өз үлесін қосар еді. Жалпы, ядролық физика ғылымы біздің елімізде де жеткілікті деңгейде дамыған. Тек ақшаның аздығынан 
қазір ол Кеңес Одағы кезіндегі деңгейден сәл төмендеу болып көрінуі мүмкін. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ҚОҒАМ

ҚАЗАҚСТАНДА АЭС САЛУҒА ҚАЖЕТТІЛІК БАР МА?

маман болу бір бөлек, бұл жерде қатаң тәртіп керек. Онда әр секунд үлкен рөл ойнай-
ды. Атом реакциясында процестер жарықтың жылдамдығынан да жоғары жүреді. 
Ал, тәртіп жағынан біздің олқы тұстарымыз жеткілікті екенін өзіңіз де білетін 
шығарсыз. 

ОҢ ҚАДАМ

Атом энергиясы жөніндегі халықара-
лық агенттіктің (IAEA) жылдық есебіне  
қарағанда, 2018 жылдың басында әлем-
дегі 30 елде қуаты 391 721 МВт болатын 
448 ядролық энергетикалық реакторлар 
жұмыс істеп тұрды. Сондай-ақ, 17 елде 59 
энергоблоктардың құрылысы жүріп жатты. 
Ал, Бангладеш, Беларусь, БАӘ елдерінің 
бұл салынып жатқан ең алғашқы реактор-
лары. Өндірілген электр энергиясындағы 
атом электр станцияларының (АЭС) үлесі 
басым елдер тізімін Франция (71,6 пай-
ыз), Украина (55,1 пайыз), Словакия (54 
пайыз), Венгрия (50 пайыз) және Бельгия 
(49,9 пайыз) бастап тұр. Бұл көрсеткіш 
Иранда 2,2 пайыз, Бразилияда 2,7 пайыз, 
Нидерландыда 2,9 пайыз, Үндістанда 3,2 
пайыз, Жапонияда 3,6 пайыз, Қытайда 3,9 
пайыз. Жұмыс істеп тұрған энергоблоктар 
саны жағынан ең алдыңғы орында тұрса 
да, бұл АҚШ-та (99) 20 пайыз, Франция-
да (58) 71,6 пайыз, Жапонияда (42) 3,6 
пайыз, Қытайда (39) 3,9 пайыз, Ресейде 
(35) 17,8 пайыз, Үндістанда (22) 3,2 пайыз 
көлемінде.  

Агенттіктің 2018 жылғы елдердің сала-
лық ядролық энергетика (CNPP) бойынша 
жыл сайынғы басылымындағы мәліметке 
сәйкес, қазіргі таңда 30 елде түрлі типтегі 
454 энергетикалық реактор жұмыс жасай-
ды. Олар әлемдік энергетиканың 11 па-
йызға жуығын береді. Қазіргі таңда бұдан 
бөлек 54 энергоблоктың құрылысы жүріп 
жатыр. Жалпы қолданыстағы реактор-
лардың орта жасы 25-30 жылдан асқанын 
ескерсек, жақын келешекте олардың саны 
айтарлықтай өсе қоюы екіталай. Жаңа-
дан салынып жатқан немесе салынғалы 
отырған АЭС-тардың негізінен Азия құр-
лығында орналасуы да кездейсоқ жағдай 
емес. Өйткені, әлемде өндірілетін энергия 
қуатының негізгі тұтынушысы ұзақ уақыт 
Еуропа мен АҚШ болып келді. Энергетика 
ондағы өндірістің дамуына серпін берген 
басты фактор саналды. Егер дүниежүзін-
дегі 2,5-3 млрд тұрғынның әлі күнге дейін 
ағаш пен тезек жағып ас пісіріп жүргенін 
ескерсек, энергия тапшылығы халық са-
нының өсуіне байланысты алдағы онжыл-
дықта өспесе, кемімейтіні жасырын емес. 

Жалпы, әлемдегі ең алғашқы қуаты 5 
МВт болатын өнеркәсіптік АЭС құрылысы 
1950 жылдың мамырында Ресейдің Калу-
га облысындағы Обнинск кенті маңында 
басталып, 1954 жылы 27 маусымда іске 
қосылған. Одан кейін 1956 жылы Ұлыбри-
танияда 46 МВт-тық, 1957 жылы  АҚШ-
та 60 МВт-тық АЭС іске қосылды. Ал, 
Қазақстандағы тұңғыш АЭС құрылысы 
қазіргі Ақтау қаласында 1964 жылы баста-
лып, 1973 жылы пайдалануға берілген еді. 
Ондағы қуаты 90 МВт болатын (БН-350) 
FBR немесе жылдам нейтрондардағы кө-
бейткіш-реактордың жұмысы 1999 жылы 
тоқтатылды. 

Соған қарамастан ХХІ ғасырдың 
алғашқы онжылдығында Қазақстанның 
атом өнеркәсібі саласындағы жетістігі 
дүниежүзін елең еткізген болатын. Уран 

«ҚР Ғылым саласы қызметкерлері күні» 
қарсаңында Алматыда отандық ғалымдар-
дың рецепті бойынша әзірленген түйе еті 
және ет-өсімдік консервілерін (түйе еті 
ботқасы, түйе еті қосылған қарақұмық 
ботқасы, түйе еті қосылған күріш ботқасы, 
түйе еті қосылған арпа ботқасы) өндіретін 
жаңа өндіріс орны іске қосылды. Бұл түйе 
етін өңдеу бағытындағы ғылым-білім-
өндіріс ықпалдастығы бойынша ашылған 
Қазақстандағы тұңғыш жоба болып отыр. 
Оны «Ғылым қоры» АҚ грантын ұтып алған 
Қазақ Ұлттық аграрлық университеті мен 
«Күн Нұры» ЖШС іске асыруда. 

«Елбасының «5 институционалдық ре-
форманы жүзеге асыру бойынша 100 нақты 
қадам» – Ұлт жоспарының 64-қадамын жү-
зеге асыру аясында 2015 жылдың соңында 
«Ғылыми және (немесе) ғылыми-техника-
лық қызмет нәтижелерін коммерциялан-
дыру туралы» ҚР заңы қабылданды. Оны 
іске асыру шеңберінде «Ғылым қоры» АҚ 
2016 жылы конкурс негізінде жүзеге асы-
рылатын ғылыми және ғылыми-техникалық 
қызмет нәтижелерін (ҒҒТҚН) коммерция-

ТҮЙЕ ЕТІН ӨҢДЕЙТІН ЖАҢА ӨНДІРІС ОРНЫ АШЫЛДЫ
ландыру жөніндегі жобаларды гранттық 
қаржыландыру операторы болып белгіленді. 
Біз соның нәтижесінде 2016, 2017, 2018 
жылдары 3 конкурс өткіздік. «Ет және ет 
араласқан жарма консервілерін өндеу үшін 
түйе етін қайта өңдейтін ресурсты үнемдей-
тін технологияларын енгізу» деп аталатын 
бұл жобаға 2016 жылы конкурста Ұлттық 
ғылыми кеңестің шешімімен 170 млн тең-
ге грант берілді. Жылына 600 мың дана 
консерві шығаратын бұл кәсіпорында қазір 
12 адам істейді. Олардың өндіретін өнімі 
әскерилер, төтенше жағдай қызметкерлері 
мен саяхатшылар  үшін аса қажет тағамдар 
болып табылады. Адамға ешқандай зиян 
келтірмейтін, экологиялық жағынан қауіпсіз 
бұл тағамдар бұрынғыдай қаңылтыр банкі-
де емес, инновациялық ыдыспен шығады. 
Алдымен  Қазақстанда сатылады, сосын 
экспорт жағын көре жатармыз», – дейді  
«Ғылым қоры» АҚ-ның басқарма төраға-
сы Әнуарбек Сұлтанғазин. Алайда, әзірге 

олар ешбір сауда орнымен келісімшартқа 
отырмаған көрінеді. Бұл жұмыстар алдағы 
күннің еншісіне қалып отыр. 

Жалпы, бұл еліміздегі түйе етін өңдейтін 
екінші өндіріс. Бұған дейін Маңғыстау облы-
сындағы Шетпе ауылында жергілікті кәсіпкер 
Мұхтар Қармысов құны 25 млн теңге тұратын, 
тәулігіне салмағы 400 грамдық 1 мың қалбыр 
бұқтырылған ет дайындайтын цехты іске 
қосқан-ды. Сол себепті, ата кәсіптің бірі – түйе 
шаруашылығының дамуына тың серпін береді 
деп жоспарланған бұл өндіріс орындарының 
өнімі әзірге ішкі нарықты толық қамтамасыз 
ете алмайды. Түйе етін терең өңдеу ісін жетіл-
діру үшін әлі де нарықты терең зерттеу қажет 
сияқты. Бұл үшін ғылым-өндіріс-білім ынты-
мақтастығы бір жобамен шектелмеуі керек. 
Өйткені, бәсекелестік болмаса кез келген өнім 
өзінің инновациялық қабілетінен жылдам 
айы рылып қалады.

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»  

өндірісі бойынша әлемдік нарықтағы 
қатаң бәсекелестікке төтеп беріп қана 
қоймай, алдына зор мақсаттар қойып, 
оған кезең-кезеңімен қол жеткізіп, на-
рықтағы өзге ойыншыларды өзімен сана-
суға мәжбүр етті. Қысқа уақыттың ішінде 
кеніштердегі техникалық жабдықтарды 
қауіпсіздік (OHSAS 18001) пен қоршаған 
орта стандарттарына (ISO 14001) сәйкес-
тендіріп, өндірістегі барлық процесті 
авто маттандыру нәтижесінде уран өндіру 
жағынан дүниежүзі бойынша көшбасшыға 
айналған «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық ком-
паниясының жұмысына  қызыға да қыз-
ғана қарайтындар көп болды. «Бұлардың 
қолынан мал бағудан өзге тірлік келмейді» 
деп жүргендер еліміздің атом өнеркәсібі 
жұмысымен танысқаннан кейін, өзінің осы 
уақытқа дейін қате пікірде болып келгенін 
және Қазақстанның жоғары технология-
лық өндірісті басқаруда зор тәжірибе 
жинағанын еріксіз мойындайтын. Оны 
сол кезде ұлттық компанияға жетекшілік 
еткен Мұхтар Жәкішев БАҚ-қа берген 
сұхбаттарында ашық айтып, Қазақстан-
ның өндірісті өңдеумен ұштастырып қана 
қоймай, АЭС құрылысы нарығында да 
өзінің күш-қуатын көрсетуге мүмкіндігі 
бар екенін жария етті. Сондай-ақ, Гуандун 
ядролық-энергетикалық корпорация-
сымен (CGNPC) арадағы меморандумға 
сәйкес, Қытай бұған дейін шетелдіктерге 
жабық боп келген АЭС-тарына қажетті 
ядролық отын нарығын ең бірінші болып 
Қазақстанға ашты. Бұдан бөлек, болашақта 
салынуы жоспарланып отырған 30-дан 
100-ге дейінгі АЭС құрылысы нарығына 
Қазақстанның кіруіне мүмкіндік берді. 
Ал, қуаты 1000 МВт болатын бір АЭС 
салу сол кездің өзінде 3 млрд АҚШ дол-
ларына бағаланатын. Оның 50 пайызы 
құрылысқа, 30 пайызы құрал-жабдыққа, 
15 пайызы инжинирингке, 5 пайызы тағы 
басқа шығындарға жұмсалады. Яғни, АЭС 
құрылысының технологиясына қатысу Қа-
зақстан үшін атом өнеркәсібі саласындағы 
ғылым мен өндірістің дамуына серпін 
беретін зор мүмкіндік болып табылары 
күмәнсіз еді. Өкінішке қарай, бұл мәселеде 
сыртқы күштердің, оның ішінде, Ресей-
дің ықпалына түсіп қалған лоббистердің 
әсерінен экономика емес, саясат басымдық 
алды. Салдарынан бір кездері әлемдік 
БАҚ-та «Қазатомөнеркәсіпке» қатысты 
жиі жарияланатын ақпараттар мен талдау 
материалдары кейінгі жылдары айтар-
лықтай азайды. Оны бірқатар сарапшылар 
ұлттық компанияның жаңа басшылығы-
ның ұзақ мерзімге арналған, ғылыми 

түрде негізделген стратегиялық бағдарла-
масының әлсіздігімен байланыстырады. 
Бұл өз кезегінде Үкіметтің Қазақстанда 
салынбақшы болған АЭС құрылысына 
қатысты өз шешімін бір емес, бірнеше рет 
өзгертуінен де байқалды. Мәселен, 2008 
жылы 6 ақпанда халыққа Жолдау арнау 
барысында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
Үкіметке Ақтау қаласында АЭС құрылы-
сына қатысты нақты ұсыныстарды енгізуді 
тапсырды. Одан кейін Кәрім Мәсімов 

Содан кейін Қазақстанда салынатын АЭС 
құрылысы бойынша «Қазатомөнеркәсіп» 
пен «Росатом» басшылары 2014 жылы 
өзара ынтымақтастық туралы арнайы ме-
морандумға да қол қойды. Соның негізінде 
жобаның техникалық-экономикалық негіз-
демесі жасалып, Атом энергиясы жөнін-
дегі халықаралық агенттікпен жұмыс жа-
сайтын арнайы жұмыс тобы да құрылып, 
2018 жылдың аяғына дейін нақты шешім 
жарияланады деп жоспарланды. Сонымен 

Өйткені, АҚШ пен Еуроодақ санкция-
сынан кейін экономикасы әбден тұралап 
қалған бұл ел қаржылық жағынан мұндай 
ірі жобаларға өте мұқтаж болып отыр. 
«Біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы» 
дегендей, қоғамда қызу талқыға түскен 
бұл ұсыныс бойынша енді Қазақстанның 
құзыр лы органдары арнайы түсініктеме 
беруге де мәжбүр болды. Мәселен, ҚР 
Энергетика министр лігі: «Жүргізілген 
бағалауға сәйкес, еліміздің электр қуаты-
ның болжамды балансында 2030 жылға 
қарай Қазақстанның Оңтүстігінде 2,7 
ГВт-қа дейін базалық қуат тапшылығы 
күтілуде. Осыған орай, еліміздің оңтүсті-
гінде бу-газ, гидро және атом станция-
ларын салу сияқты әртүрлі отын және 
энергия көздерін пайдалана отырып, 
базалық және маневрлік генерацияны 
енгізу арқылы тапшылықты жабу мүмкін-
дігін қарастырып отыр. Салынуы мүмкін 
АЭС-тің экономикалық және техникалық 
параметрлерін нақтылау және реакторлық 
технологияны таңдау үшін Техникалық-э-
кономикалық негіздеменің Маркетингтік 
бөлімі әзірленді. Онда нарықта бар III+-
реакторлық технологияларды талдау, сон-
дай-ақ, 5 елдің реакторлық технология-
ларды жеткізушілерімен, соның ішінде 
«Росатом» мемлекеттік компаниясымен 
ақпарат алмасу жүргізіледі. Егер қуат 
тапшылығын жою мақсатында АЭС-ті 
таңдаған жағдайда, Қазақстан Республи-
касының заңнамасына сәйкес, АЭС-ті 
салу туралы шешімді ҚР Үкіметі қоғам-
дық тыңдаулар жүргізіп, АЭС салынатын 
аумақтардың жергілікті өкілді органда-
рының келісімі бойынша қабылдайтын 
болады. Бұл ретте еліміздің шаруашылық 
міндеттерін шешу мұқтаждығы, қажетті 
жағдайлардың болуы және қауіпсіздік 
қатер болмауы ескеріледі. Осылайша, ал-
дын ала даурығып, тұжырымдар жасауға 
және негізсіз алаңдауға себеп жоқ екенін 
хабарлаймыз» деген мәлімдеме таратты.

Егер Қазақстанның қазіргі жағдайда 
АЭС салуға қаржылық мүмкіндігі шек-
теулі екенін ескерсек, бұл мәселе тағы 
бірнеше жылға кейін шегерілуі ықтимал. 
Дегенмен, оған дайындықты қазірден бас-
тамасақ, Қазақстан тағы да Ресейге техно-
логиялық жағынан  ғана емес, онда жұмыс 
жасайтын мамандар дайындау бойынша 
да тәуелді болып қалуы күмәнсіз. Өйткені, 
энергетикалық мұқтаждықты шешу үшін 
Қазақстан ерте ме, кеш пе, бәрібір АЭС 
салуға мәжбүр болады. Ал, оған қажетті 
реакторды кімнен, қандай шартпен алаты-
нымыз бөлек қаралуы тиіс. 

АЭС  САЛУДА 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІКТЕН 

САЯСИ МҮДДЕ БАСЫМ 

Премьер-министр боп тұрған кезде 2011 
жылдың қарашасында Энергетика және 
минералдық ресурстар министрлігіне бір 
аптаның ішінде бұл АЭС құрылысына қа-
тысты Үкімет қаулысының жобасын жаса-
уға тапсырма берген болатын. Екінші буын 
санатындағы ВБЭР-300 үлгісіндегі реак-
тормен жұмыс жасайтын 2 энергоблоктан 
тұратын бұл АЭС-ты жобалау және жүзеге 
асыру мерзімі 9 жылға созылып, алғашқы 
блок 2015 жылы іске қосылуы тиіс еді. 

2013 жылы қаңтарда өткен Үкімет 
отырысында Н.Назарбаев «Қазақстанның 
АЭС-ы болуы керек, түрлі себептермен 
қазір оны талқыламаймыз. Қазір біз мұны 
істей аламыз. Орынды анықтаңыздар, 
кіммен қарым-қатынас жасайтынымызды 
сөйлесуге кірісейік. 2020 жылға дейін 
Қазақстанда кемінде 1 АЭС болуы керек», 
– деген-ді. Сосын 2014 жылғы 17 қаңтар-
дағы  «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, 
бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауында 
да бұл мәселеге тоқталды. Сондай-ақ, 26 
наурызда Гаагадағы III ядролық қауіпсіздік 
саммитінен кейінгі брифингте қазір әлем-
де атом энергетикасының «қайта өрлеу» 
дәуірі байқалып отырғанын тілге тиек ете 
келіп, Қазақстан АЭС-тары үшін ядро-
лық жанармайдың толық циклін өндіруді 
дамыту мен атом электр станциясын са-
луды жоспарлап отырғанын мәлімдеді.  

қатар, АЭС салынатын орынға Шығыс 
Қазақстандағы Курчатов қаласы мен 
Алматы облысы Балқаш көлі маңындағы 
Үлкен ауылының бірін таңдау ұсынылды. 
2015 жылдың қаңтарында Энергетика ми-
нистрі Владимир Школьник, тіпті, бұл екі 
жерде 2 АЭС салынуы да мүмкін екенін 
мәлімдеген. Ал, бұл мәселе бойынша 2015 
жылы 27 қазанда Елбасымен кездескен 
Жапония Премьер-министрі Синдзо Абэ: 
«Қазақстанның АЭС құрылысы жобасын 
іске асыру бойынша ынтымақтастықты 
күшейте түсеміз. Бүгін оны нақтыладық» 
дегенді айтты. Осыған қарамастан, Қа-
зақстандағы АЭС құрылысына қатысты 
шешім туралы тағы жарияланбай қалды. 
Осы арада Ресей Өзбекстанмен бірге Өз-
бекстанның Новаи облысында құны 11 
млрд доллар тұратын АЭС салуға келісім 
жасады. Бұл жобаға қажетті қаржыны Ре-
сей несиеге ұзақ мерзімге өзі бермек. Сон-
дай-ақ, 2018 жылы 30 мамырда «Росатом-
ның» бас директоры Алексей Лихашевпен 
кездескен Өзбекстан Президенті Шавкат 
Мирзиёев АЭС құрылысының соңғы де-
тальдарын нақтылады. Осыған қарамастан 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың ҚР Президенті 
ретінде биыл 3 сәуірде Мәскеуге жасаған 
алғашқы сапары кезінде Ресей Президенті 
Қазақстанда өз технологиялары бойынша 
АЭС салу туралы ұсынысты қайта көтерді. 

ЕГЕР ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДА АЭС САЛУҒА 
ҚАРЖЫЛЫҚ МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ЕКЕНІН ЕСКЕРСЕК, 
БҰЛ МӘСЕЛЕ ТАҒЫ БІРНЕШЕ ЖЫЛҒА КЕЙІН ШЕГЕРІЛУІ 

ЫҚТИМАЛ. ДЕГЕНМЕН, ОҒАН ДАЙЫНДЫҚТЫ ҚАЗІРДЕН БАС
ТАМАСАҚ, ҚАЗАҚСТАН ТАҒЫ ДА РЕСЕЙГЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ 
ЖАҒЫНАН  ҒАНА ЕМЕС, ОНДА ЖҰМЫС ЖАСАЙТЫН МАМАНДАР 
ДАЙЫНДАУ БОЙЫНША ДА ТӘУЕЛДІ БОЛЫП ҚАЛУЫ КҮМӘНСІЗ. 
ӨЙТКЕНІ, ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ МҰҚТАЖДЫҚТЫ ШЕШУ ҮШІН 
ҚАЗАҚСТАН ЕРТЕ МЕ, КЕШ ПЕ, БӘРІБІР АЭС САЛУҒА МӘЖБҮР 
БОЛАДЫ. АЛ, ОҒАН ҚАЖЕТТІ РЕАКТОРДЫ КІМНЕН, ҚАНДАЙ 
ШАРТПЕН АЛАТЫНЫМЫЗ БӨЛЕК ҚАРАЛУЫ ТИІС. 



4 №28 (3153) 16 сәуір 2019
zangazet@mail.ruТҰЛҒА

Республикамыздағы тұңғыш 
құқық тық басылымдар – «Заң 
газеті» мен «Юридическая га-
зетаның» жарыққа шығуына 
негізгі себепкерлер – сол кездегі 
Әділет министрі Нағашыбай 
Шәйкенов пен Ақпарат және 
қоғамдық келісім министрі Ал-
тынбек Сәрсенбаев болатын. Әл-
бетте, олар осы іске мұрындық 
болғандар, құрылтайшылар. Ал, 
газеттің шығуына, қалыптасуы-
на жанкешті қызмет қылған бас 
редактор болды. Себебі, ұжым-
ды ұйымдастыру, басылымның 
бағытын айқындау, оның кон-
цепциясын жасау оңай шаруа 
емес-ті. Тоқашбаевтың білімі 
мен білігі, тәжірибесі сынға 
түскен сәт осы кез. Өйткені, 
елімізде бұрын-соңды мұндай 
құқықтық басылым болмаған, 
үйренетін, бағыт-бағдар алатын 
ештеңе болған жоқ. Сондықтан, 
жоқтан бар жасау қажет еді. 

1994 жылдың қыркүйек ай-
ының басында «Заң газетіне» 
жұмысқа қабылдандым. Ұжым 
біраз қалыптасып қалған екен. 
Бірақ, шығып жатқан газет жоқ. 
Ұйымдастыру жұмыстары қызу 
жүріп жатыр. Төрт бөлім ашы-
лыпты. Үш бөлімге редакторлар 
бекітіліпті. Төртінші – «Құқық 
қорғау құрылымдары» деген 
бөлімге бекітілдім. Редактор бо-
лып емес, жай қызметкер. Бірақ, 
бас редактор өткізетін жиын-
дарға мен қатысамын. Бөлім 
үшін мен жауап беремін. 

Әлбетте жұмыс барысы бол-
ған соң бас редактордың қат-
тырақ кететін кездері болады. 
Ондайда бөлім рекдакторла-
рымен бірге мен де «таяқ» жей-
мін. Сондайда ойланады екен-
сің, «олар ғой бөлім бастықтары 
ретінде. Ал мен ше? Не үшін 
жай қызметкердің жалақысын 

Осындай кіршіксіз сенімнің нәтижесінде жаңа-
дан дүние есігін ашқалы тұрған «Заң газетінің» 
тұңғыш нөміріне кезекші болу құрметі де маған бұй-
ырды! Екі айдан аса уақыт дайындалған алғашқы 
нөмірдің өмірге жолдама алатын уақыты да келіп 
жетті.

...Баспахана конвейерінен алғашқы болып, 
әдетте, аға газеттердің, белсенді, таралымы мол 
басылымдардың өтетіні белгілі. «Дайын емес әлі!» 
деген зекігеннен әрмен жаттанды жауаптардан кері 
қайтқан соң, үшінші әлде төртінші мәрте тағы келіп 
тұрмын. Баспахана машинасының бояуы мен майы 
қатар сіңген саусақтарын кір-кір майлы шүберекке 
еріне сүртіп тұрған оператор жігіт:

– Газеттің тұңғыш нөмірі дұрыстап «жуылмаса» 
жарыққа жіберілмейтінін білесің бе? – деп сұрады 
мысқылдап. Сұрағына сұрақпен жауап қатып жатыр-
мын:

– Түн ортасында арақты қайдан табамын?
Мәселені түсіне қойғаныма риза болған опе-

ратор жігіт оп-оңай иліге кетіп, Панфиловшылар 
паркінің алдындағы киоскілерде әлгі дүниенің қалай 

сатылатынын, 
нендей пароль 
айтылуы керек-
тігін егжей-тег жейлі түсіндіріп берді.

Ақ тер-көк тер боп екі ши ша жартыны алып 
мен де жеттім, менің артымнан көп ұзамай жасыл 
«ИЖ-комби» мәшинесімен Марат аға да келді. 
Қолында жеңгей ұстатып жіберген түйіншегі бар. 
Операторлар да риза, біз де қуаныштымыз. Осы бір 
сәттің тарихи оқиғаға айналарына сәп салмай, қолда-
рым дірілдеп, баспахана бояуының иісі аңқып тұрған 
«Заң газетінің» 1-нөмірінің 1-бетіне «Жарыққа!» деп 
қол қойып жатырмын! Енді бірнеше жылдардан кейін 
осы газетке өзімнің де бас редактор боларымды, ол 
кезде қайдан білейін?!

Тұңғыш нөмірі осылай дүниеге келген «Заң га-
зеті» биыл 25 жасқа толып отыр. Тұңғыш газеттің 
кіндігін кескен тұңғыш Бас редактор Марат Байділ-
даұлы Тоқашбаев болса саумал сәуір айының 18-жұл-
дызында мерейлі 70 жастың табалдырығын аттамақ.

Мерейтой құтты болсын!

Кәдірбек ҚҰНЫПИЯҰЛЫ,
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі

ҰСТАЗ

Сондай күндердің бірінде үй-
дегілер: «Сені Марат Тоқашбаев 
іздеп жатыр. Екі күн болды» деді. 
Уақыт кеш болған соң, беймезгіл 
телефон соғуды лайықсыз көрдім. 
Ертерек орнынан басайын деген 
болар, ертеңіне Мәкеңнің өзі ме-
нен бұрын үйге қоңырау шала 
қойғаны. Бар айтқаны – «Маған 
келіп кетіңізші, мынандай офи-
ске». Көзіме оттай басылатын 
бұрынғы газет-журнал редак-
циялары ғимаратының төртінші 
қабатында екен. 

Марат аға көп сөздің адамы 
емес қой, бірден: «Осылай да 
осылай, «Заң газеті» деген газет 
ашылғалы жатыр. Соған Әділет 
министрлігі мен Ақпарат және 
мәдениет министрлігі бірігіп, бас 
редакторлыққа мені ұсынған еді. 
Сізді өзім бас редактордың бірінші 
орынбасары қызметіне шақырғым 
келіп отыр» дегені. «Ойланып 
көрейін» деген маған ол: «Ұзақ 
ойлануға уақыт жоқ. Басшылар өз 
кадрларын ұсынып жіберсе, мен 
ештеңе істей алмай қаламын. Ал, 
мен сізді қалап отырмын» деді 
төтесінен. 

Менің ойланып қалғаным – ол 
заманда журналистердің жалақы-
сы аз болатын, жаңа басылым бас-
шыларының да шекесі шылқып 
тұрған жоқ екен. Қабырғаммен 
ақылдасқан соң, Мәкеңнің ұсы-
нысына келісіп, тәуекел еттім. Бас 
редактор маған кадрлармен және 
газетке жариялайтын материал-
дарды ұйымдастырумен айналы-
суымды тапсырды. Бірнеше ай жа-
лақысыз жұмыс істедік. Бір сөзбен 
айтқанда, Марат Тоқашбаев «Заң 
газетінің» қызметін тақыр жерден 
бастап, аз уақыттың ішінде кәдімгі 
төрт аяғынан тең басқан орнықты 
редакцияға айналдыр ды. Қызмет-
керлер отыратын кеңсені, оған 
керекті жиһаздарды, ұйымдас тыру 
техникаларын тауып қана қоймай, 
соңына түсіп жүріп, бөлінетін 
қаржыға да қол жеткізді. Жаңа 
басылымға қолдаушылық біл-
діріп отырғандар – аталған ведом-
стволардың сол жылдардағы бас-
шылары Нағашыбай Шәйкенов 
пен Алтынбек Сәрсенбаев екеуі. 

ҚАЗАҚ 
ЖУРНАЛИСТИКАСЫНЫҢ 

ҚАРА НАРЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

ТҰҢҒЫШ НӨМІР. 
ТҰҢҒЫШ 
БАС РЕДАКТОР...

Серіктестік құрылып, орыс тілін-
дегі «Юридическая газетамен» 
бірге қосақталған соң, жағдай аз-
дап өзгерсе де, газетіміз жарқырап 
шығып жатты. 

«Заң газетінің» алғашқы саны 
1994 жылдың 3-қарашасы күні 
«Ата заң өзгере ме, астана өзгере 
ме?» деген проблемалық бас мақа-
ламен ашылды.  Марат Тоқашбаев 
жүрген жерде жұмыстың жанда-
нып кететініне «Халық кеңесі» 
газетінің редакциясында бірге 
істеген заманда-ақ көз жеткізген 
болатынмын. Мәкең әз жаны-
на әмір бермейтін, газет десе, 
жанын беретін журналистердің 
қатарынан. Соның арқасында 
алғашқы сандарынан бастап-ақ 
газет ел ішінде жақсы беделге 
ие болып, хаттар да, адамдар да 
ағылып келіп жататын. Талай заң 
бұзушылықтың бетін ашып, жәр-
дем сұраған жандарға қол ұшын 
беруге бас редактордың өзі тіке-
лей ат салысып отырды. 

Сол жылдардағы газеттің пәр-
менділігінің деңгейін айтсам, өзім 
тікелей араласып отырғандықтан, 
мақтанып кеткендей болуым әб-
ден ықтимал. Абдрахман Асылбе-
ков, Мұқаш Садықбаев, Жанұзақ 
Әбіғұлов, Марат Әбдіхалықов, 
Нұрмағамбет Қизатов, Аманхан 
Әлім, Шарафаддин Әмір, Мақсот 
Ізім және т.б. белгілі қаламгер-
лер мен бейнелеу саласының ма-
мандары осы редакцияда өзара 
түсіністікпен жұмыс істесе, олар-
дың бастарын біріктіріп, жөн-жо-
ба сілтеудегі Мәкеңнің рөлі зор. 
Редакциядағы қыз-келіншектердің 
ынталылығы, жауапкершілікпен 
қарай білулері өз алдына бір мек-
теп сынды еді. 

Бүгінгі таңда адамдармен тү-
сінісіп қарым-қатынас жасау оңай 
емес. Менің ең түсінісетін адамда-
рым санаулы десем, соның бірі 
– ескі досым Марат Тоқашбаев. 
Еңбекқорлығы мен таланты өз 
алдына, мені тәнті ететіні – таңдап 
алған кәсібіне, еңбегіне, еліне, 
отбасына, тіпті өзіне өзі деген 
адалдығы.  

Газеттің жарық көре бастаға-
нына ширек ғасыр толса, оның 

алғашқы бас редакторы Марат 
Тоқашбаев та кезекті мерейтойына 
қарай қадам басыпты. Жарты ға-
сырдан астам уақыт журналисти-
каның майын ішіп, қара жұмысын 
қара нардай көтере білген қалам 
ардагерлері онша көп емес. Сол 
санаулы жандардың бірі – танымал 
тұлға, журналист әрі қоғам қай-
раткері Марат Тоқашбаев. Осынау 
мерейлі белес кезінде Мәкеңе 
«Алла ізгі тілектеріңнің баршасын 
қабыл ете берсін!» дей отырып, 
«жаңа заманның талаптарына тез 
бейімделуге даяр «Заң газетінің» 
ұжымына да мол жақсылықтар 
тілеймін.

Нұрдәулет АҚЫШ, 
жазушы

1994 ЖЫЛДЫҢ ТАМЫЗ АЙЫ БОЛАТЫН. КЕҢЕС 
ИМПЕРИЯСЫ ТАРҚАҒАННАН КЕЙІН, «ӨТПЕЛІ 
КЕЗЕҢ», «НАРЫҚТЫ ЭКОНОМИКА» ДЕГЕН ДАҒДА-
РЫСТЫ ЖЫЛДАР ӨКТЕМДІГІН ЖҮРГІЗІП, ҚА-
ЛАМ ҰСТАҒАН АЗ ҒАНА БҰҚАРА ІШІНАРА ҚИЫН-
ШЫЛЫҚТАРДЫ БАСТАН КЕШІРЕ БАСТАҒАН. МЕН 
ДЕ СОЛ ҚАЛАМГЕРЛЕР ҚАТАРЫНДА ҚАЛАЙ КҮН 
КӨРЕМІЗ ДЕГЕН ӘҢГІМЕНІҢ ТӨҢІРЕГІНДЕ ТІР-
ШІЛІК КӨЗДЕРІН ҚАРМАП ЖҮРІП ЖАТТЫМ. ҚА-
ЗАҚСТАН ЖАЗУШЫЛАР ОДАҒЫНЫҢ ЖАНЫНАН 
ҚҰРЫЛҒАН СЕРІКТЕСТІКТЕРДІҢ БІРІНДЕ ҚЫЗМЕТ 
АТҚАРЫП, БАЛА-ШАҒА АСЫРАУДЫҢ ЖОЛЫНА 
ТҮСІП ТЕ КЕТКЕН ЕДІМ. ҚАРБАЛАСПЕН ҮЙГЕ КЕШ 
ОРАЛАТЫН КЕЗДЕРІМ ДЕ АЗ ЕМЕС. 

«ЗАҢ ГАЗЕТІНІҢ» КЕЗЕКТІ БІР МЕРЕЙТОЙЫНА ҚАТЫСТЫ БЕРГЕН 
СҰХБАТЫМДА БЕЛГІЛІ ҚАЛАМГЕР, ТАНЫМАЛ ЖУРНАЛИСТ, ОСЫ 
БАСЫЛЫМНЫҢ ТҰҢҒЫШ БАС РЕДАКТОРЫ МАРАТ АҒА ТОҚАШБАЕВ 
ТУРАЛЫ «ҚАЗАҚ ЖУРНАЛИСТИКАСЫНЫҢ ҚАРА НАРЫ» ДЕГЕН ТЕҢЕУ 
АЙТҚАНМЫН. БҰЛ ШЫН ЖҮРЕКТЕН ШЫҚҚАН СӨЗ ЕДІ. ҚАЗІРГЕ ДЕ-
ЙІН МАРАТ ТОҚАШБАЕВ ДЕСЕК, «ЗАҢ ГАЗЕТІ», «ЗАҢ ГАЗЕТІ» ДЕСЕК, 
МАРАТ ТОҚАШБАЕВ ЕСКЕ ТҮСЕДІ. 

алып, бөлім редакторының тая-
ғын жеуім керек» деп. Сөйтіп 
жүрген кездері жәй түсіндіру, 
ұрсып айту, жекіп айту сияқты 
«таяқтардың» тәтті дәмін көп 
таттық. Өмірімізге үлкен сабақ 
болды. 

Көп ұзамай «Заң газетінің» 
алғашқы саны да оқырманға жол 
тартты. Таралымы ойдағыдай. 
Қызметкерлердің жағдайы жақ-
сы. Жалақы аламыз. Сыйақыдан 
да құралақан емеспіз. Қаламақы 
ала бастадық. Осының бәрі Бас 
редактор Тоқашбаевтың арқа-
сында еді. Жоқтан бар жасай 
білді. 

Б ір  күні  Марат  аға  өз і -
не шақырды. «Шарафаддин, 
бі раз сыннан өттің. Аяқ алы-

сың жаман емес. Мен сені осы 
бөлімге редактор етіп бекіттім. 
Ісіңе сәттілік тілеймін» деді. Бір 
саты жоғарылағанға кім қуан-
байды. Оның үстіне талапшыл 
бастықтың көңілінен шықсаң... 
Жұмысқа бұрынғыдан да құлшы-
на кірістім. Осы кезеңде елімізде 
Мемлекеттік тергеу комитеті 
(МТК) құрылған. Жасыратыны 
жоқ, бұл органның құрылуы 
құқық қорғау құрылымдарының 
арасында өзара келіспеушілік 
туғызған-ды. Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті қызметкерлері мен 
Тергеу комитеті қызметкерлері 
арасында, немесе Тергеу ко-
митеті қызметкерлері мен Ішкі 
істер органдары қызметкерлері 
арасында орын алған келеңсіз 
жәйттер туралы анық жазып 
жүрдік. 

Бір күні Марат аға өзіне тағы 
шақырды: «Айына бір рет газет 
ішіндегі газет ретінде «Тергеу-
ші» деген бет ұйымдастырсақ 
қалай қарайсың?» деді. Бас тық-
тың бұл ұсынысы да өте сәтті 
болды. «Заң газетінде» айына 
бір рет «Тергеуші» деген арнайы 
бет ашылып, оқырман көңілінен 
шыға білді. 

1997 жылдың көктемінде 
«Егемен Қазақстан» газетінің 
бас редакторы Уәлихан аға Қали-
жанов жұмысқа шақырды. Жоға-
рыда айтқанымдай, бұл кезеңде 
«Заң газетіндегі» жағдайымыз 
анағұрлым жақсарып қалған 
еді. Бөлім меңгерушісімен қоса, 
«Тергеуші» деген арнайы бет-
тің редакторымын. Материал-
дық жағдайымыз да тәуір. Біраз 
ойландым. Нәтижесінде қазақ 
баспасөзінің қара шаңырағына 
баруды ұйғардым. Марат ағаның 
алдына кірдім. Уәлихан ағаның 
ұсынысын, өзімнің ойымды айт-
тым. Ол көңілсіздеу отыр екен. 

«Сен осы жерге керексің. Егер 
анық кеткің келсе, бір ай жұмыс 
істеуің керек. Сол уақытта өз 
орныңа лайықты адам тауып, 
бізге ұсыныс жасайсың. Содан 
кейін кете беруіңе болады» деді. 
Мен өз орныма барып отыра 
бергенде, телефон шырылдады. 
«Егемен Қазақстанның» құқық 
бөлімінің редакторы Қайым-
мұнар Табеев екен. «Шарафад-
дин, сені бас ре дактор Уәлихан 
Қалижанов із деп жатыр, қашан 
келесің?» деді. Мен редактормен 
болған әңгімені айтып бердім. 
Осы әң гімеден кейін көп ұза-
май Қайым мұнар Табеев қайта 
хабарлас ты. «Сені Уәлихан Қа-
лижанов күтіп отыр, келіп кет» 
деді де, тұтқаны қоя салды. 

Сол күні кешке «Егемен 
Қа зақстанның» редакциясына 
бардым. «Батыр» деп Уәлихан 
аға сөзін бастады, «қазақ бас-
пасөзінің қара шаңырағы сені 
жұмысқа шақырады, ал, сенің 
келгің келмейтін сияқты». Мен 
Марат аға екеуміздің арамыз-
дағы әңгімені айтып бердім. Уә-
лихан Қалижанов хатшы қызын 
шақырып алып, Марат Тоқаш-
баевтың атына хат дайындауды 
бұйырды. Мәтінін өзі толық 
айтып берді. Дайын болған хатқа 
қол қойды да, «мына хатты Мә-
кеңе апарып бер» деп маған 
ұсынды. 

Ертесіне бас редакторға қай-
та кірдім. Уәлихан Қалижанов-
тың хатын бердім. Марат аға 
хатты мұқият оқып шықты да, 
хатшы қызына ішкі телефоннан 
қоңырау шалып, барлық қызмет-
керлерді шақыруды тапсырды. 
Ұжымды жинаған ол «мына 
біздің Шарафаддинді «Егемен 
Қазақстан» қызметке шақырып-
ты. Әлбетте мен бірден келісе 
қоймап едім, бірақ, қара шаңы-

рақтың көңілін қалдыруға да 
болмайды. Сол үшін оған ақ 
жол тілейік. Бір өкініштісі, ка-
дрды мен дайындаймын, қы-
зығын басқалар көреді, ал, бір 
қуаныштысы, менің дайындаған 
кадрларым өсіп жатса, мен үшін 
мақтаныш» – деді. Сөйтіп Марат 
аға ақ батасын беріп жіберіп еді. 

...«Шерағаңның шекпені-
нен шық тық» дейтін сөздерді 
көп естиміз. Сол сияқты мен 
де «біз Тоқашбаевтың шек пені-
нен шыққанбыз» дегенді мақта-
нышпен айта аламын. Себебі, 
«Тоқашбаев мектебінің» тәлімін 
көрдік. 

Шарафаддин ӘМІРОВ, 
журналист 

«Заң газетінің» алғашқы санын шығаруға қатысқан қызметкерлер
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(Марат ТОҚАШБАЕВҚА)

Айтулы азаматсың бір білімді,
Еңбексіз өткізбедің бір күніңді.
Орнықты ойыңды орап ақ қағазға,
Жұп-жұмсақ жеткізбедің кімге үніңді?!

Қашанда анық басқан нық қадамы,
Өзіңсің бұл заманның мықты адамы.
Жалпыға жақсы таныс жазушысың,
Қолынан түспей жүрген құт қаламы.

Өмірдің алмай қойман қандай да өрін,
Дедің де көп төгілді маңдай терің.
Өтеуі еңбегіңнін осы емес пе,
Жетпістің нық бастың ғой айдай төрін.

Жазуға болатындай біз бір дастан,
Есте тұр, жолдарыңыз сіздің басқан.
Сүйеніп, біліміңе білерім сол – 
Ешкімге берген жоқсың тізгін жастан.

Сен сөздің мінберіне бұрын келдің,
Қым - қиғаш жолын бастың жұмыр жердің.
Таныттың келбетінде барша әлемге,
Тәуелсіз қазақ деген бүгінгі елдің.

Болмайын саған теңеу таппағандай,
Дос түгіл, білген сені жат бағалай.
Қолдағы қос тізгінді тең ұстаған,
Адамсың жаны таза аппақ ардай!

Мінуар ӘКІМХАНОВ, 
ақын Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі.

– Марат Байділдәұлы, Сіздің ең-
бек жолыңыз көзі қарақты халыққа 
жақсы таныс. Десек те, балалық 
шағыңыз жайлы былайғы жұрт 
біле бермейді. Әңгімемізді осыдан 
бастасақ.
– Біз соғыстан кейін өмірге келген 

буынбыз. Сондықтан, балалық шағымыз 
соншалықты қызықты болды деп айта 
алмаймын. Туған жерім – Талғар қаласы. 
Әкем Жанысбаев Байділдә 1938 жылы 
әскер қатарына алынғаннан тоғыз жыл 
жүріп, 1947 жылы бір-ақ келіпті. Фин, 
Жапон, Ұлы Отан соғысына қатысып, 
өмірінің елеулі бөлігін майдан даласында 
өткізген екен. Әкем мен анам 1948 жылы 
Абай атындағы педагогикалық инсти-
тутта оқып жүрген кездерінде танысып, 
шаңырақ көтеріпті. Әкем соғыста алған 
ауыр жарақат салдарынан менің екі-үш 
жасымда өмірден өтеді де, анамды төр-
кіндері Шелек жақтағы Малыбай ауылы-
на көшіріп әкетеді. Осылайша, балалық 
шағым нағашы жұртымда өтті. 

Сол жақта анамыз қайта тұрмысқа 
шығып, бұрынғысынша мектепте мұ-
ғалімдікпен айналысты. Екінші әкем Орал 
жақтың тумасы Досымғали Теменов көзі 
ашық, білімді, жақсы адам еді. Ол кісі де 
соғысқа қатысқан, Ұлы Отан соғысының 
мүгедегі, мектепте ұстаздық етті. Менен 
кейін Қанат, Талғат, Абат, Әділғали деген 
інілерім, Майра деген қарындасым бар. 
Үйдің  үлкені болғандықтан, өзімнен кей-
інгі бауырларыма қамқор болып, отбасы-
ның күнделікті шаруасына  қолғабыс етіп, 
жастайымнан еңбекке пісіп өстім. Бала 
болып көше аралап, асық атып, доп теуіп, 
асыр салып ойнап көрген емеспін.  

Ең сүйікті ермегім кітап оқу болатын. 
Таңның атысы, күннің батысы бітпейтін 
ауыл тірлігінен қолым қалт етсе кітапқа 
жармасамын. Әдетте, адамның тұлғалық 
қалыптасуына оның туа бітті мінезі, от-
басы тәрбиесі, өскен ортасы, жора-жол-
дастары ықпал етеді ғой. Десек те, мені 
тәрбиелеген, өмірге деген өзіндік көзқа-
расымды қалыптастыруға, алға қойған 
мақсатқа ұмтылуға үйреткен де осы кітап 
болды. 

Мектеп бітірген соң төрт жыл оқуға 
іліге алмай, комсомолдық жолдамамен 
сол кездегі ұран бойынша екінші тың 
игеру жұмыстарына араластық. «Горный 
овцевод» кеңшарында шопанның көмек-
шісі бола жүріп, қойшылардың тыным-
сыз ауыр жұмысының да дәмін таттым. 
Кейін Асы-Саға ауылындағы сегізжыл-
дық мектепте еңбек пәнінің мұғалімі, 
Қаратұрықтағы мектеп-интернатта баста-
уыш кластарға сабақ беріп, тәрбиеші 
де болдым. Арасында Шелек аудандық 
«Еңбек туы» газетіне ұсақ-түйек мақала 
жазамын. Жазушы болсам деген бала 
күнгі арман сөйтіп алға жетеледі.

– Журналистикаға осылай келген 
екенсіз ғой...
– Журналистика саласындағы еңбек 

жолым 1969 жылы мамыр айында Алматы 
облыстық «Жетісу» газетінен басталды. 
Алғаш шабарман болып жұмысқа тұры-
сымен жазып-сызуға құлшыныс есе-
леп артты. КазГУ-дің журфагіне іліктік 
ақыры. Қатарластарым институт бітіріп 
жатқанда менің үй алудағы кезегім жетіп 
қалыпты. Журналистиканы жұмыс істеп 
жүріп іс жүзінде үйрендік. Редакцияның 
штабы саналатын секретариат бөлімінде 
Рахымжан Өтегенов, Жақыпжан Нұрғо-
жаев, Әскер Исақов, Рысбек Сәрсенбай 
сияқты елге белгілі журналистермен 
қатар еңбек еттік. Жанып тұрған кезіміз 
ғой, бәріміз доспыз әрі шығармашылық 
бәсекеде жүреміз.

Осылайша, «Жетісу» газетінде 1969 
жылдан 1982 жылға дейін өміріміз өтіпті. 
Қазір ғой облыстық газетке 13 жыл уақы-
тым кеткеніне өкінемін. «Үй аламын, 
партияға өтемін» деп жүре беріппіз. 1982 
жылы Ақселеу Сейдімбеков «Білім және 
еңбек» журналына бас редактор болып 
келген соң мені қызметке шақырды. Бұл 
менің өмірімдегі ең бір жарқын кезең 
болды. Басылымның Сәбетқазы Ақа-
таев, Мақаш Тәтімов, Марат Сенбин, 
Мұрат Әуезов сынды тұрақты авторлары 
ойымыз ды ұштады, алаш қайраткерлері 
тәрізді ұлтқа жанашыр болуды ұқтырды. 
Сол жерде ұлтшылдық көзқарасым қа-
лыптасты.  Армандап жүрген партияға да 
жарты жылдан кейін сол жерде өткенбіз, 
бірақ, кейін коммунистік партияның тіл 
саясатына қатысты ұстанымы іштей на-
разылық туғызып, осы мәселе бойынша 
1990 жылы қыркүйек айында қарсы мақа-
ла жазып, өз еркіммен партиядан шығып 
кеткенім есімде.  

– Журналистика жүгін елу жыл-
дан бері арқалап келеді екенсіз. Осы 
уақыт аралығында «Халық Кеңесі» 
газетінде бас редактордың орынба-
сары, «Қазақстан» телеарнасында 
бас директор, «Қазақстан-ZAMAN», 
«Президент және Халық» газет-
терінде, «Астана Медиа Пресс» 
баспасында басшылық қызметтер 
атқардыңыз.  Солардың ішінде биыл 
жарық көргеніне ширек ғасыр бола-
тын «Заң газеті» де бар. Осы кезең 
туралы кеңірек айтып беріңізші.
– 1994 жылы ҚР Әділет министрі 

Марат ТОҚАШБАЕВ, «Президент және халық» газетінің бас редакторы:

«ЗАҢ ГАЗЕТІНІҢ» 
МЕН ҮШІН ОРНЫ БӨЛЕК»

Нағашыбай Шәйкенов қабылдауына 
шақырып, жаңадан құрылмақ құқықтық 
басылымға басшылық жасауымды өтін-
ді. Ойланып көрмек болдым. Ол кезде 
«Халық Кеңесі» газетінің жауапты хат-
шылығынан бас редактордың орынбасары 
қызметіне жоғарылап, әрі жүгім жеңілдеп 
қалған кез-тін. Бірге істейтін Жұмабек 
Кенжалин министрдің қолқасына құлақ 
асқан жөн болатынын айтты. Содан не ке-
рек, әлі жарық көрмеген газеттің алғашқы 
басшысы ретінде оның жарғысын жазудан 
бастап бүкіл шаруасы мойныма ілінді. Бір 
аптадай ойланып жүріп басылымды «Заң 
газеті» деп атауды ұйғардым. Өйткені ба-
сылымның аты өзі үшін өзі сөйлеп тұруы 
керек. Министр қолдады. Министрліктің 
дәлізінде жүріп ұйымдастыру шаруала-
рымен айналыстым. Шаруа шаш етектен. 
Материалдық-техникалық, қаржылық 
мәселелер, кадр бәрі маған қарап тұр.     

«Халық кеңесі» газетінде бірге қыз-
мет істеген талантты жазушы Нұрдаулет 
Ақыш пен «Жетісу» газетіндегі әріптесім 
Марат Әбдіхалықты орынбасарлыққа 
шақырдым. Ақылдаса келе, газет штатын 
«Егемен Қазақстанмен» бірдей 82 адамға 
жеткізгенді жөн көрдік. Бастапқыда апта 
сайын, кейін күн сайын шығатын газетке 
айналдырамыз ба деген үміт болатын. 
Шәйкеновтің ұсынысымен апта сайынғы 
нөмір 90 беттік үш дәптерден тұруға 
тиіс еді. Алғашқы отыз беттік бөлігінде 
газеттік материалдар, екінші дәптерде  
нормативтік-құқықтық материалдар,  
үшінші отыз беттік дәптерде жарнамалық 
сипаттағы материалдар топтастырылатын 
болды. 

Шығармашылық ұжым тоқсан беттік 
газет шығаруға қабілетті болғанымен, 
елдегі өтпелі ахуал, экономикалық қиын 
жағдай бұған мүмкіндік бермеді. Ең бас-
тысы қызметкерге жалақы төлеу күрделі 
мәселеге айналды. Мемлекеттен елеулі 
бір көмек алу мүмкін емес-тін. Тіпті ша-
мамен бір жылдан кейін қызметкерлерді 
таратып, артынан ықшамдалған штатпен 
редакцияны қайта құрған кезіміз болды. 

– Оқырман қауым алғашқы құ-
қықтық басылымды қалай қабыл-
дады? 
– Басылымның алғашқы саны 1994 

жылдың 3 қарашасында жарық көрді. 
Бәріміз қуанышты едік. Тоталитарлық ре-
жимнен шыққан халық өз құқығын білуге 
құштар кез. Жұрт арасына жаңа құқықтық 
басылым туралы хабар тез-ақ тарады. 
Тақырып деген ұшан-теңіз. Газет өзіне 
лайық беделге ие бола бастады. 

1995 жылы жуырда ғана сайланған ҚР 
Парламенті таратылып, сол жылы респуб-
лика тарихында екі рет референдум өтті. 
Біріншісі президенттің құзыретін ұзар-
тумен байланысты болса, екіншісі жаңа 

Конституция қабылдаумен байланысты 
өтті. Сол кезде елімізде болып жатқан сая-
си оқиғаларға, әсіресе құқық саласын дағы 
өзгерістерге «Заң газеті» мен «Юридичес-
кая газета» басылымдары айырықша үн 
қосты. Премьер-министрдің орынбасары 
қызметіне жоғарылаған Нағашыбай Шәй-
кенов газетке ақша бөлу мәселесі қиын 
болғандықтан, елімізде өтетін тендерлер, 
мемлекет меншігінен алу, компаниялар-
дың таратылуы, банкроттығы сияқты 
ақпараттарды,  хабарландыруларды тек 
«Заң газеті» мен «Юридическая газета» 
басылымдарында жариялануы тиістігі 
туралы Үкімет қаулысын шығартып 
берді. Осының арқасында газетіміздің 
экономикалық мәселесі шешілді.     Мүм-
кіндігінше газет қызметкерлеріне жағдай 
жасауға тырыстық. Айына бір қаптан те-
гін ұн, қант, картоп тәрізді азық-түлікпен 
жабдықтап отырдық. Түскі тамағымыз 
талон бойынша және автобус немесе 
троллейбусқа айлық жол жүру билеті 

тегін берілетін болды. Жалақысы да, 
қаламақысы да молайды. Тіпті «Егемен 
Қазақстан» газетіндегі әріптестеріміз қи-
налып жатқандықтан ақпарат көздерімен 
келісіп,  хабарландырулардың үштен бір 
бөлігін «Егемен Қазақстан» газетіне қиға-
нымыз да бар. 

Газет өзінің атауы, тақырыптарды 
жан-жақты қамтуы жағынан өте ықпал-
ды әрі оқырманға жақын болды. Бас-
шылықтың келісімімен газеттің ақыл-
дастар алқасының құрамына бүкіл құқық 
қорғау органдарының басшыларын кір-
гізіп, олардың аты-жөндері газеттің соңғы 
бетінде тұратын. Бұл кез келген құзырлы 
мекемеден керекті ақпаратты еш кедер-
гісіз алуға мүмкіндік беретін. Сол тұста 
оқырмандарымыз еселеп көбейіп, газеттің 
таралымы 78 мыңға жетті.  

– Нағашыбай Шәйкенов Пре-
мьер-министрдің орынбасары лау-
азымына ауысқан тұста ол кісінің 
орнына келген Анатолий Колпа-
ков басылымның меншік құқығына 
байланысты өзгерістер жасамақ 
болыпты деп естиміз. Осы оқиға 
жайлы тарқатып айтып беріңізші.
– Басылымның ахуалы оңалып, 

жағдайы түзелгенде газетке көз салушы-
лар пайда болды. Ең әуелі сол кездегі 
Әділет министрі А.Калпаковтың қы-
зығушылығы оянды. Газеттерді қолға 

түсіру үшін екі басылымды біріктіріп, 
акционерлік қоғам құрды да, өз адамын 
оған басшы етіп қойды. Мені орынбасар 
етіп бекітті. Іс жүзінде екі газет екі бөлек 
қызмет етіп жатты. Бірақ, түпкі мақсатта-
ры газеттердің табысын өздеріне аудару 
сияқты. 

Ол кезде демократиялық өзгерістерге 
сеніміміз өте зор. Өзіміз де соған үлес қо-
сайық деген ниетпен редакцияға әділдік 
іздеп келген оқырмандардың мұң-зарына 
көбірек көңіл бөлуге тырысатынбыз. 
Әсіресе, ішкі істер қызметкерлерінің оз-
бырлығынан зардап көрген, «полицейлер 
ұрып өлтірді, қашуға әрекет жасады деп 
атып тастады» деген түрлі  сұмдықтар 
жайлы айтып, бізден араша сұрайтын 
оқырмандарымыз көбейді. Міне осын-
дай арыз шағымдар желісімен зерттеу 
материалдарын жариялап, прокуратура 
органдарына сауал жіберетінбіз. 1997 
жылы ақпан айында газеттің бірінші 
бетінде полицияның зорлық-зомбылығын 
көрсететін коллаж салғанымыз үшін ІІМ 
тарапынан қудалау басталды. Министр-
лікке мені орнымнан алу туралы талап 
қойылды. Әділет министрлігінің кезектен 
тыс алқа жиналысы өткізіліп, сол жерде 
мені қызметтен босатты. Сағат 11 шамасы 
болатын. Редакцияға барып, ұжыммен 
қоштасып үйге келдім. Бұған аса қамыға 
қойған жоқпын. Жазу қолдан келетін жур-
налиспін. Тілші болсам да өз орнымды 
табатыныма сенімді едім. 

Түс ауа Ақпарат агенттігінің төраға-
сы Алтынбек Сәрсенбаевтың көмекшісі 
қоңырау шалып, мені Алтекең іздестіріп 
жатқанын айтты. «Дереу келіңіз»  деген 

соң, таксилетіп жетіп бардым. Кабинетін-
де күтіп отыр екен. Жанында орынбасары 
Уалихан Қалижан бар. Маған бірден 
«сізді қызметтен кім алды?» деп сұрақ 
қойды. Мән-жайды естіген соң, ашула-
нып, дереу Әділет министрі Колпаковқа 
«кремлевкамен» қоңырау соғып, менің 
көзімше оған дүрсе қоя берді. «Костя, 
сен Президент бекіткен «Ақпарат агент-
тігі туралы Ережеде» не жазылғанын 
білесің бе?! Онда барлық республикалық  
БАҚ басшыларын «Ақпарат агенттігінің 
төрағасы ғана тағайындайтыны және 
қыз  метінен босататыны» айтылған. Сенің 
Тоқашбаевты жұмыстан шығаруға қан-
дай хақың бар!..», – деп жер-жебіріне 
жетіп телефонды қойды да маған: «Мәке, 
редакцияға барыңыз да жұмысыңызды 
істей беріңіз» деп тапсырды, «рақмет» 
айтып редакцияға келіп міндетімді ары 
жалғастыра бердім. Сөйтіп төрт сағат 
жұмыссыз қалғаным бар. 

Калпаков кейін де қырын қарауын 
қоймады. Әр дүйсенбі сайын Әділет 
министрлігінде өтетін алқа жиналысына 
барамын. Қас қылғандай менің орным 
министрдің алдындағы бірінші қатарда 
еді. Ойқастап жанымнан ары-бері өтіп, 
басқалардан ананы мынаны сұрап, маған 
келгенде көрмегенсіп қояды. Жиналысы-
на бармайын десем, ертең еңбек тәртібін 
бұзды деп бәле салуға дайын отыр.  

Еңбексіз өткізбедің 
бір күніңді

СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

Бір күні хатшым түскі асқа шығып 
бара жатып, «Юридическая газетадағы» 
әріптес құрбысына кірмей ме. Ол ор-
нында жоқ екен. Жерге түсіп жатқан бір 
қағазды көтеріп қараса, ол басылымдарды 
жекешелендіру туралы ұсыныс хат көшір-
месі екен. Оны маған әкеп берді. Әлгіні 
оқығанда төбемнен жәй түскендей болды. 
Дереу Шәйкеновке хабарластым. Премьер 
министрдің орынбасарына кіру оңай 
емес. Дегенмен жолым болып, жолығып 
жағдайды баяндадым. Ол кісі естігенде 
ашуға булығып, ертең өзі де баратынын 
айтып, таңғы тоғызда Әділет министрлі-
гіне келуімді сұрады. Ертесіне айтылған 
уақытта  министрлік алдына жетіп келей-
ін. Алдымдағы көліктен Шәйкенов түсіп 
жатыпты. Іштен жүгіре басып министр 
де шықты. Үшеуміз бір жерде тоқайла-
сып қалдық. Шәйкенов мені көрген соң 
есіне түсіп, Калпаковқа дүрсе қоя берді: 
«Бұл басылымдар ешқашан жекешелен-
дірілмейді!». Шәйкеновтің құлағына бұл 
ақпарат мен арқылы жеткенін түсінген 
Колпаков содан кейін аяғын тартып баса-
тын болды. 

Шамамен төрт-бес айдан кейін Ал-
тынбек Сарсенбаев шақырып:  «Ақмолаға 
көшеміз. «Қазақстан» телеарнасы ал-
дымен көшеді. Арнаның жаңалықтар қыз-
метінің басшылығына сізді лайық көріп 
отырмыз. Соған қалай қарайсыз?» дейді. 
Ойлануға мұрсат сұрап едім, «Ойлануға 
уақыт жоқ, жауабын қазір айтыңыз!» де-
ген соң, ұсынысты қабыл алдым. Сөйтіп, 
телеарнадағы еңбек жолым «Қазақстан» 
теле-радио корпарациясының «Ақшам» 
ақпарат бағдарламасының бас редакторы 
қызметінен басталды. Сол сәтте дұрыс 
шешім қабылдадым деп ойлаймын. Ел 
кіндігінің Сарыарқа төсіне қоныс ауда-
руын ақпараттық тұрғыдан қолдауды 
жүзеге асырдық. Тележурналистің үл-
кен мектебінен өттім, әлемнің ондаған 
мемлекетінде болдым. Бірақ, бұрын өзім 
қызмет істеген «Заң газетінің» орны мен 
үшін бөлек. 

– Жалпы, бүгінгі қазақ баспа-
сөзінің жағдайы өзіңізге мәлім. Озық 
ақпараттық технологиялардың 
айы оңынан туып, дәстүрлі ақпа-
рат құралдары көштен қалып бара 
жатқандай ма, қалай? 
– «Заң газеті» қазақ баспасөзінің 

тарихында өзіндік орны бар басылым 
деп білем. Дейтұрғанмен, бір орында 
тұрып қалуға болмайды. Жаңа ойлар, тың 
идеялар керек-ақ. Заман ағымына қарай 
икемделіп, өзіңіз айтып отырған замана-
уи ақпарат құралдарымен бәсекелес бола 
алатындай дәрежеге ұмтылмаса болмай-
ды. Шетелдік құқықтық басылымдарды 
қарап отыру керек. Газеттің форматы, 
беру тәсілі, айдарларына дейін қайта 
қарап, мұқият дамытқан жөн. Қазіргі тіл-
мен айтқанда креативтік ойлау, ізденістер 
жасау маңызды. Әсіресе, газет сайтына 
ден қою қажет. Дәл бүгінгі күні газет 
сайттарының өзі жаңа дүние деп қабыл-
данбайды. Қазіргі уақытта блогерлік бір-
шама сұранысқа ие болып отыр. Мысалы, 
«Заң газетінің» өзінің блогерлік топтарын 
ашып, ол оқырман сұрақтарына онлайн 
режимде жауап берсе, газет көш басынан 
көрінер еді...

Сұхбаттасқан
 Камила ӘКІМБЕКҚЫЗЫ, 

«Заң газеті»

Газет өзінің атауы, тақырыптарды жан-жақты 
қамтуы жағынан өте ықпалды әрі оқырманға 
жақын болды. Басшылықтың келісімімен газет-
тің ақылдастар алқасының құрамына бүкіл құқық 
қорғау органдарының басшыларын кіргізіп, олардың 
аты-жөндері газеттің соңғы бетінде тұратын. 
Бұл кез келген құзырлы мекемеден керекті ақпа-
ратты еш кедергісіз алуға мүмкіндік беретін. Сол 
тұста оқырмандарымыз еселеп көбейіп, газеттің 
таралымы 78 мыңға жетті.  
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ТЕМІРҚАЗЫҚ

Білген жөн 

ДАУДЫ СОТҚА ДЕЙІН 
ШЕШУДІҢ ТИІМДІ ҚҰРАЛЫ

Қазақстан Республикасында 
әркімнің еңбек ету бостандығы-
на, қызмет пен кәсіп түрін ер-
кін таңдауына құқығы бар. Бұл 
Конституцияның 24-бабында 
бекітілген. Әркім қауіпсіздік пен 
тазалық талаптарына сай ең-
бек ету жағдайына, еңбегі үшін 
қандай да бір кемсітусіз сыйақы 
алуға, жұмыссыздықтан әлеу-
меттік қорғалуға құқылы. Яғни, 
әрбір азамат жалдамалы еңбек, 
жеке еңбек қызметі, мемле-
кеттік қызмет сияқты Конститу-
цияда көрсетілген құқықтарын 

әртүрлі нысанда жүзеге асыра 
алады, ал, қызмет түрін және 
мамандықты таңдау азаматтың 
өз еркінде.   

Еңбек дауы Қазақстан Рес-
пуб ликасының еңбек заңнама-
сын қолдану, еңбек шарттары-
ның, жұмыс беруші актілерінің 
талаптарын орындау мәселелері 
бойынша жұмыскер мен жұмыс 
берушінің арасында реттелме-
ген келіспеушіліктерден туын-
дайды. 

2015 жылы қабылданып, 
2016 жылдың 1 қаңтарынан 

САРАП

қолданысқа енгізілген жаңа 
Еңбек кодексіне орай еңбек 
дауларын шешу елеулі өзгеріске 
ұшырады. Өйткені, келіспеу-
шіліктер ең алдымен келісім ко-

миссиясында қаралуға мін детті. 
Келісім комиссиясы ұйымдар-
да және оның филиалдары 
мен өкілдіктерінде құрылатын 
тұрақты орган болып табылады. 

Еңбек кодексінің 159-бабы 
1-бөлігіне сәйкес, шағын кәсіп-
керлік субъектілерін және заңды 
тұлғаның атқарушы органы-
ның басшыларын қоспағанда, 
жеке еңбек дауларын келісу 
комиссия лары, ал, реттелмеген 
мәселелерді не келісу комиссия-
сының шешімі орындалмаған 
жағдайда істі сот қарайды. 

Еңбек дауларын реттеуде 
сотқа дейінгі шешудің тиімді 
құралдарының бірі – медиация 
рәсімі. Ол тараптардың ерікті 
келісімі бойынша жүзеге асыры-
лады. Медиация кезінде медиа-
тордың жәрдемдесуімен тарап-
тар арасындағы дау реттеледі.

Медиация жүйесі мен рәсі-

мін жасау және қолданудың, 
оның ішінде еңбек қатынастары 
саласында жұмыстарды күшей-
ту жұмыстарының қажеттілігіне 
Елбасымыз өзінің «Қазақстанды 
әлеуметтік жаңғырту: жалпыға 
ортақ еңбек қоғамына қарай 
жиырма қадам» атты бағдарла-
малық мақаласында айрықша 
тоқталып, медиация инсти-
тутын дамытуға бағытталған 
құқықтық базаның қабылдауын 
қамтамасыз етуді тапсырған 
болатын. 

М.ТОЛТАНОВ,
Жаңаөзен қалалық 

сотының судьясы 
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

КЕЛІСІМ КОМИССИЯСЫН ЗАҢНАМАЛЫҚ
 ДЕҢГЕЙДЕ АЙҚЫНДАУ ҚАЖЕТ

Еңбек дауларын 
шешудің екі кезеңі бар

Алайда, іс жүзінде мүдделер қақтығы-
сы туындауы мүмкін. Келіспеушіліктер 
көбінесе жұмыскердің жұмыс берушінің 
әрекеттеріне қанағаттанбауына, олардың 
пікірінше, еңбек құқықтары мен еңбекке 
қатысты мүдделерінің бұзылуына бай-
ланысты болатынын айта кету керек. 
Мұндай келіспеушіліктерді шешудің екі 
кезеңі бар. Біріншісі, тараптардың тікелей 
келіссөздері, келісім комиссиясында өзара 
келісім арқылы реттеледі. Екіншісі, еңбек 
дауларын сот арқылы шешу. Өйткені, әр-
бір адамның құқықтарын сотпен қорғау ға 
ҚР Конституциясының 13-бабымен ке-
пілдік берілген. Бұзылған құқықтар не-
месе дауға түскен азаматтық құқықтарды 
қорғауды жалпы юрисдикция соты жүзеге 
асырады.   

Еңбек дауларына қатысты талап қою 
арыздары заңды тұлғаның органы немесе 
дауда жауапкер ретінде танылатын жеке 
тұлғаның тұрғылықты жері бойынша 
сотқа берілуі тиіс. Еңбек қайшылықтары-
ның өткірлігін, оның нақты құрамының 
күрделілігін, дәлелдемелер базасының 
қарама-қайшылығын, кейде құқық нор-
маларын қолданудың біркелкі еместігін 
ескере отырып, еңбек қатынастарынан 
туындайтын азаматтық істер күрделі істер 
қатарына жатады.  

Белгілеріне қарай еңбек даулары 
субъек тілер (дау тараптары) бойынша 
жеке және ұжымдық болып екі түрге бөлі-
неді. Жеке еңбек дауларына бір тараптан 
– жұмыскер, екінші тараптан – жұмыс 
беруші қатысады. Ал, ұжымдық еңбек 
дауларында бір тараптан – жұмыскерлер 
тобы, ұйымдардың қызметкерлері, екінші 
тараптан – бір немесе бірнеше ұйымның 
жұмыс берушісі қатысады.    

Енді еңбек дауларының мазмұны 
бойынша жіктелуіне келсек, ол еңбек 
жағдайларын белгілеу жөніндегі даулар 
және белгіленген еңбек жағдайларын 
қолдану туралы даулар болып табылады. 
Еңбек жағдайларын белгілеу деп оларды 
заңдар, басқа да нормативтік құқықтық 
актілер (оның ішінде келісімдер, ұжым-
дық келісімшарттар, басқа да жергілікті 
актілер) көмегімен анықтау түсініледі. 
Осылайша, белгіленген еңбек жағдайлары 
жалпы сипатта болады және барлық қыз-
меткерге немесе олардың нақты санатта-
рына тарайды. Ал, дербес еңбек жағдай-
лары жұмыскердің жұмыс берушімен 
жасалған еңбек шартымен белгіленеді. 

Дау еңбек құқықтық қатынастарынан 
туындап тұр ма, соны айқындап алу да өте 
маңызды. Бұл ретте еңбек қатынастары, 
егер олардың негізінде тараптар арасын-
дағы келісім жасалып, одан бір тарап (жұ-
мыскер) ішкі еңбек тәртібі қағидаларына 
бағына отырып, еңбек міндеттерін жеке 
өзі атқару міндетін алса, ал екінші тарап 
(жұмыс беруші) – атқарылған жұмысқа 
төлем жасауға, еңбек заңнамасы, ұжым-
дық келісімшарт, келісім, еңбек шартымен 
көзделген еңбек жағдайларын қамтамасыз 
етуге міндеттенсе, еңбек қатынастары 
айдан анық болады. 

Ескі кодекс еркіне 
қалдырса, жаңа 

кодексте – міндетті
Қазақстан Республикасы Еңбек ко-

дексінің (бұдан әрі-Еңбек кодексі) елеулі 
өзгерістерінің бірі жеке еңбек дауларын 
қарау тәртібіне қатысты болып отыр. 
Бұрын ескі редакциядағы Еңбек кодексі-
не сәйкес, жеке еңбек дауларын келісім 

комиссияларымен және (немесе) соттар-
мен қарау қарастырылған-ды. Келісім 
комиссиясында даулар еңбек даулары та-
рабының арызы бойынша қаралды, яғни, 
егер даудың тарабы келісім комиссиясына 
жүгінуге ниет білдірген кезде ғана.     

Ал, жаңа Еңбек кодексінде жеке еңбек 
дауларын міндетті түрде келісім комис-
сиясы арқылы қарау көзделген. Мысалы, 
жаңа Еңбек кодексінің 159-бабы 1-тар-
мағында шағын кәсіпкерлік субъектілерін 
және заңды тұлғаның атқарушы органы-
ның басшыларын қоспағанда, жеке еңбек 
дауларын – келісу комиссиялары, ал, 
реттелмеген мәселелер не келісім комис-
сиясы шешімі орындалмаса істі соттар 
қарайды.   

Іс жүзінде қазірдің өзінде еңбек дауын 
шешу туралы арызбен келісім комис-
сиясына жүгіну міндеттілігі пікірталас 
тудыруда. Кейбір заңгер мамандар келісім 
комиссиясына жүгіну бұрынғы қолданы-
стағы Еңбек кодексі талаптары бойынша, 
еңбек дауы тараптарының қалауына қарай 
деп болжайды және соған байланысты 
бірден сотқа жүгінеді.     

Алайда, жаңа Еңбек кодексінің 159-
бабы 1-тармағында жеке еңбек даулары 
келісім комиссиясымен қаралатыны, ал, 
келісім комиссиясында реттелмеген мәсе-
лелер не шешімді орындамау мәселелері 
соттарда қаралатыны көрсетілген. Яғни, 
заң дауларды келісім комиссиясында 
міндетті түрде қарауды, егер дау келісім 
комиссиясында реттелмесе немесе комис-
сия шешімі орындалмаса, тек сонда ғана 
сотқа жүгініп, оған келісім комиссиясына 
арыздану айғағын қоса беруді қарастыра-
ды. Келісім комиссиясына арызданғаны 
дәлелденбеген жағдайда соттар талап 
арызды кері қайтару туралы ұйғарым 
шығарып, арызды жұмыс істейтін жерін-
дегі келісім комиссиясына беру қажеттігін 
түсіндіреді.  

Жеке еңбек дауларын қарау азамат-
тық-процессуалдық тәжірибеде қалып-
тасқан дауларды қараудың жалпы қағи-
даларына сүйенеді. Атап айтқанда, еңбек 
құқықтары бұзылған жұмыскердің еңбек 
дауларын қарау органдарына арыздануға 
қолжетімдігі, өздерінің еңбек құқықта-
рын қорғауда жұмыскерлердің барлық 
санатының тең жағдайы, еңбек даула-
рын шешудің қысқартылған мерзімдері, 
дауларды қараудың объективтілігі және 
толықтығы мен жариялылығы, еңбек дау-
лары жөніндегі органдардың шешімдері 
орындалуының кепілдіктер жүйесі. Бұл 
ретте жұмыскерлер еңбек дауларын қа-
райтын органдарға жүгінген кезде, еңбек 
дауларына байланысты істер бойынша 
шығындарды төлеуден босатылады. 

жасады ма, заңнамалық актілермен бел-
гіленген тәртіптік жаза қолдану тәртібі 
қадағаланды ма және жұмыскердің ең-
бек міндеттерін дәлелсіз себептермен 
қайталап орындамау белгісі бар ма және 
іс үшін маңызы бар басқа да дәлелдер 
сотпен зерттелмеген деген тұжырымға 
келді.

Осыған сәйкес, талапкердің бас 
кәсіп орынмен жасалатын келісім-шарт-
та келісілуі тиіс міндеттемелер еңбек 
шартының талаптарында көзделмегені 
анықталды. Оның үстіне, жұмыс бе-
руші талапкердің үш жасқа дейінгі бала 
күтіміне демалыс беру туралы өтінішін 
назарға алмаған, ал мұндай демалыс 
беру жұмыс берушінің міндеті болып 
табылады. Заңсыз жұмыстан шығару 
нәтижесінде талапкердің еңбек ету және 
аналық құқықтары бұзылғандығы іс бо-
йынша қабылданған сот актілерінің күші 
жойылып, талапкер бұрынғы жұмысына 
қайта орналастырылған.

ҚР Жоғарғы Сотының 2017 жылғы 6 
қазандағы №9 «Еңбек дауларын шешуде 
соттармен заңнамалықты қолданудың 
кейбір мәселелері туралы» нормативтік 

болған немесе ақталмайтын негіздемелер 
бойынша қылмыстық жауапкершіліктен 
босатылғандар ішкі істер органдарына 
қабылдана алмайды.  

Азаматтық сот өндірісінің міндет-
тері азаматтардың, мемлекет пен заңды 
тұлғалардың бұзылған немесе дауласа-
тын құқықтарын, бостандықтары мен 
заңды мүдделерін қорғау, азаматтық 
айналымдағы және көпшілік-құқықтық 
қатынастардағы заңдылықты қадағалау, 
дауларды бейбіт жолмен реттеуге ықпал 
ету, құқық бұзушылықтардың алдын 
алу және қоғамда заң мен сотқа құр-
метпен қарауды қалыптастыру болып 
табылады. 

Үшінші тұлғаның 
құқығы бұзылмауы тиіс

Жергілікті соттар материалдық және 
процессуалдық құқық нормаларын сақта-
май, үшінші тұлғалардың құқықтарын 
бұзып, жұмыскердің талаптарын қанағат-
тандыратын мысалдар да болып тұрады. 
Мысалы, 19 талапкер ЖШС-нен жалпы 

сомасы 201 185 919 теңге еңбекақы қа-
рызын өндіруді талап еткен. Бірінші саты 
соты іс бойынша шешім қабылдағанда, 
осы іс-әрекет әлдекімнің құқықтарын, 
бостандығы мен заңды мүдделерін бұз-
байтынын тексермеген. Атап айтқанда, 
сот жауапкерден осы талапкерлердің 
талабын қанағаттандырған жағдайда, 
құқықтары мен заңды мүдделері бұзылуы 
мүмкін басқа кредиторлары бар болуын 
анықтамаған. Сонымен қатар, сот та-
лассыз дәлелдеме ретінде тараптардың 
арасында жасалған еңбек шарттарын 
қабылдай отырып, тараптардан жұмысқа 
қабылдау және еңбек шартын бұзу туралы 
бұйрықтарын талап етпеген. 

Талапкерлердің көрсетілген уақытта 
басқа ұйымдарда жұмыс істегендері 
Бірыңғай зейнетақы жинақтау қорына 
жасалған міндетті зейнетақылық ауда-
рымдармен расталған.  Талапты қанағат-
тандыра отырып сот жауапкердің талап 
арызды мойындауымен ғана шектелген, 
бұл оның Банк алдындағы міндеттемелері-
нен жалтару ниеті болғанын дәлелдейді. 

Жоғарғы Сотпен сот актілерінің күші 
жойылып, іс апелляциялық саты сотына 
жаңадан қарауға жолданды.

2016 жылдың қаңтарынан бастап қол-
данысқа енгізілген жаңа Еңбек кодексінің 
қабылдануына орай, тараптардың мүдде-
лерін ұтымды келістіруге жетуге қажетті 
құқықтық шарттар жасалды.  

Жаңа Еңбек кодексінде жеке еңбек 
дау ларын бірінші келісім комиссияла-
рымен, содан соң соттармен, яғни рет-
ретімен және алдын ала қарау көзделген. 
Аталған норманы енгізудегі мақсат сот-
тардың жүгін азайту, сондай-ақ тарап-

Гаһарман ДҮЙСЕНБАЕВ,
Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Сот судьясы

Еңбек дауларын шешу үшін заңмен 
тиісті тәртіп орнатылған, яғни арыздар-
ды (талап қою арыздары) беру түрлері 
(процедурасы) мен мерзімдері, оларды 
қарау, солар бойынша шешім қабылдау 
және оларды орындау  мерзімі айқын-
далған. 

2017–2018 жылдардағы кезеңге еңбек 
құқығы қатынастарынан туындайтын 
даулар бойынша жасалған талдауға қа-
рағанда, соттарда 2017 жылы – 47 іс, 2018 
жылы – 42 іс қаралған. Істің мән-жайы 
шеңберін дұрыс белгілемеу және анықта-
мау, материалдық заң нормаларын дұрыс 
қолданбау салдарынан жергілікті соттар-
дың сот актілеріне тиісті өзгерістер ен-
гізіліп, жұмыскердің бұзылған құқықтары 
қалпына келтірілді. 

Талапкер бұрынғы 
жұмысына қайта 
орналастырылды

Мысалы, Арманның (аты өзгертіліп 
алынды) бұрынғы жұмысына қайта 
орналастыру туралы талап қою арызы 
бойынша жергілікті соттар талапкердің 
талабын қанағаттандырусыз қалдыру 
туралы шешім қабылдағанда, оның ең-
бек міндеттерін қайталап бұзғаны үшін 
жұмыстан шығару түріндегі тәртіптік 
жауапкершілікке тартылуын есепке ала 
отырып жауапкердің іс-әрекеті заңды әрі 
негізді деп тұжырымдаған. Жоғарғы Сот-
тың кассациялық сот алқасы іс бойынша 
қабылданған сот актілерінің күшін жо-
йып, іс бойынша жаңа шешім қабылдай 
келе, жұмыскер бұрын теріс қылықтар 

қаулысына сәйкес, жекелеген адам санат-
тарының еңбек қатынастары тек Еңбек 
кодексінің нормаларымен ғана емес, ар-
найы заңнамалық актілермен де  (құқық 
қорғау қызметі туралы, әскери қызмет 
және әскери қызметшілердің мәртебесі 
туралы, мемлекеттік қызмет туралы, ішкі 
істер органдары туралы және басқалар-
мен) реттеледі. Мәселен, бірінші саты 
сотының аудандық өрт бөлімінің өрт 
бекеті бастығы Ерболдың (аты өзгертіліп 
алынды) қызметіне қайта орналастыру 
туралы талап қою арызын қанағаттанды-
рудан бас тартқан шешімінің күшін апел-
ляциялық саты соты жойып, іс бойынша 
жаңа шешім қабылдап, талапкер жұмысқа 
қабылданған кезде ҚР «Өрт қауіпсізді-
гі туралы» заңы әрекет еткенін, соған 
сәйкес, соттылығы туралы мәліметтерді 
бермеу немесе бұрмалау жұмыстан шыға-
руға негіз болмайтынын дәйекке келтіріп, 
талапкер бұрынғы қызметіне қайта қа-
былданған. Алайда, апелляциялық саты 
сотымен материалдық заң нормалары 
дұрыс қолданылмағандықтан Жоғарғы 
Соттың азаматтық істер жөніндегі сот 
алқасымен қаулының күші жойылып, 
бірінші сатыдағы  сот шешімі қайта қал-
пына келтірілді. 

Атап айтқанда, өртке қарсы мемлекет-
тік қызмет органдарының арнайы атақтар 
берілген қызметкерлеріне Қазақстан Рес-
публикасының заңнамасымен, яғни, ішкі 
істер органдары қызметкерлеріне бел-
гіленген қызметтен өту тәртібі тарайтыны 
ескерілмеген. Қазақстан Рес публикасы 
ішкі істер органдарының қатардағы және 
басшылық құрамының қызметіне өту 
туралы қағидаларға сәйкес, бұрын сотты 

тарға жеке еңбек дауларын ұйым ішінде 
қысқа мерзімде шешу мүмкіндіктерін 
беру.   

Солай болса да, мұндай келісім комис-
сиялары барлық ұйымдарда құрыла бер-
мейді. Келісім комиссиясының болмауы 
жұмыскерге құқықтарын сотта қорғауды 
дер кезінде іске асыруға кедергі келтіреді. 

Жұмыскер үшін дауды сотқа дейін 
реттеудің міндетті тәртібі жасалғанымен, 
жұмыс беруші үшін мұндай міндет қа-
растырылмаған. Осыған орай, Еңбек 
кодексіне жұмыс берушіге келісім комис-
сиясын құруды міндеттеу туралы өзгеріс 
енгізілсе жөн болар еді. Еңбек кодексінің 
159-бабы 2-тармағы пысықталып, келісім 
комиссиясының мүшелерін Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамалығы не-
гіздеріне жыл сайын оқыту тәртібін, еңбек 
дауларында келіссөздер жүргізе білу мен 
бәтуаға жете білуге икемділіктерін дамы-
туды нақтылау қажет.    

Келісім комиссиясы институты жұмыс 
берушіге де, кәсіби одаққа да бағынбай-
тын және есеп бермейтін тәуелсіз орган 
ретінде заңнамалық деңгейде айқындалу 
қажет.
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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. «Талас-2016» өндірістік кооперативі (БСН 160540009280) 
өзінің ерікті түрде таратылатыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 
2 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
ҚР, Қостанай облысы, Қарасу ауданы, Павлов ауылдық округі, 
Павлов ауылы, Павлов к., 21-үй. 

4. «СҰЛУТАМ» Пәтер иелерінің кооперативі» өзінің тараты-
латындығы туралы хабарлайды. Несие берушілердің талапта-
ры осы хабарлама жарияланған кезден бастап екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 120400, Қы-
зылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Владимир 
Счастнов көшесі, 24-үй.

ТАРАТУ

ЖАРНАМА

КОНФЕРЕНЦИЯ

ОРТАҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕ ЖАНДАНДЫРЫЛМАҚ

ЕЛДЕН-ЖЕРДЕН

7. Солтүстік Қазақстан облысы мамандандырылған ауда-
наралық экономикалық сотының ұйғаруымен «ХПП «ТНС-Экс-
порт» ЖШС-не қатысты оңалту рәсімін қолдану жөнінде аза-
маттық іс қозғалған.

8. «Партизанское - 1» ЖШС (БСН: 990510005220) өзінің кредиторларына Ақмола облысының 
мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының шешімімен, «Партизанское - 1» ЖШС-нің 
оған оңалту рәсімін қолдану туралы арызы қарауға қабылданғандығы туралы мәлімдеп, азаматтық 
іс қозғалды деп хабарлайды.

Аталған азаматтық іс бойынша сот отырысы 17.04.2019 ж. сағат 10:15-те Ақмола облысы 
мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының ғимаратында, Ақмола облысы, Көкшетау 
қаласы, Горький көшесі, 37 мекенжайы бойынша өтеді.

9. «Острогорский» ЖШС (БСН: 980940001895) өзінің кредиторларына Ақмола облысының 
мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының шешімімен, «Острогорский» ЖШС-нің – 
оған оңалту рәсімін қолдану туралы арызы қарауға қабылданғандығы туралы мәлімдеп, азаматтық 
іс қозғалды деп хабарлайды.

Аталған азаматтық іс бойынша сот отырысы 17.04.2019 ж. сағат 10:30-да Ақмола облысының 
мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының ғимаратында, Акмола облысы, Көкшетау 
қаласы, Горький көшесі, 37 мекенжайы бойынша өтеді.

Іс-шараға Жоғарғы Сот су-
дьясы Бағлан Мақұлбеков, Әзір-
байжан Республикасы Жоғарғы 
Сотының судьясы Гурбет оглы 
Аскеров, Маңғыстау облыстық 
сотының төрағасы Ержан Даули-
ев, Маңғыстау облысы әкімінің 
орынбасары Руслан Сәкеев, 
Түркия Гази Университетінің 
профессоры Ердоған Ихсан, 

11. «Казинвестбанк» АҚ тарату комиссиясы таратылған Банктің меншікті мүлкін сатуды жүзеге 
асырады.

Сауда 29.04.2019 жыл  сағат 11:00-де мүлік орналасқан жерде өтеді.
Сауда-саттық әдісі – ағылшынша, кепілдік жарна мөлшері бастапқы бағаның 5%-ын құрайды.

 Алматы қаласы
Лот 

нөмірі Мүліктің атауы
1-ЛОТ Ғимараттар тобы, орналасқан мекенжайы:  Алматы қ., Ақбұлақ ы.а., Хан Шатыр к., 1Б үй, 

жалпы алаңы 1,843.4 ш.м., алаңы 3,0527 га жер телімі учаскесімен. Бастапқы бағасы 973 
739 892 теңге.

2-ЛОТ Өндірістік мақсаттағы ғимараттар тобы, алаңы 6,229.9 ш.м., орналасқан мекенжайы:   
Алматы қ., Таусамалы ы.а., Ақбата к., 16-үй, 0,98 га жер телімі учаскесімен.   Бастапқы 
бағасы 274 313 946 теңге.

3-ЛОТ Тұрмыстық емес ғимараттың бөлігі қазандығымен, алаңы 846,5 ш.м., орналасқан ме-
кенжайы: Алматы қ., Немировича-Данченко к., 18В үй, алаңы 0,1007 га (үлес) жер телімі 
учаскесімен.   Бастапқы бағасы 72 805 220 теңге.

4-ЛОТ Алаңы 15,52 га жер телімі учаскесі, орналасқан мекенжайы: Алматы облысы, Талғар 
ауданы, Гүлдала ауылдық округі. Бастапқы бағасы 85 079 088  теңге.

5-ЛОТ Алаңы 16,7 га жер телімі учаскесі, орналасқан мекенжайы: Алматы облысы, Талғар ау-
даны, Гүлдала ауылдық округі, уч. кв. 191, уч. 1027. Бастапқы бағасы 91 547 730 теңге.

6-ЛОТ Алаңы 1,3 га жер телімі учаскесі, орналасқан мекенжайы: Алматы облысы, Талғар ауданы, 
Гүлдала ауылдық округі,  уч.кв. 191, уч. 1028.  Бастапқы бағасы 8 580 780 теңге.

7-ЛОТ 4-бөлмелі пәтер, жалпы алаңы 83,2 ш.м., орналасқан мекенжайы:  Талғар қ.,  Абай к.,  85-
үй, 62-пәтер. Бастапқы бағасы   11 784 365 теңге.

8-ЛОТ Ғимараттар тобы және құрылыстар, жалпы алаңы 897,9 ш.м., алаңы 7,856 га жер телімі 
учаскесімен,  ұзындығы 730,0 п.м. теміржол жолы, алаңы 0,6440 га жер телімі учаскесімен, 
орналасқан мекенжайы:  Алматы облысы, Жетіген ауылдық округі, Жетіген ауылы, уч.648. 
Бастапқы бағасы   168 346 297 теңге. Бір лотпен.

9-ЛОТ «Nissan X-Trail» автокөлігі, 2014 жылы шыққан. Бастапқы бағасы   5 034 000 теңге.
10-ЛОТ Жапсырмалар мен кішкене қаптамаларды өндіруге арналған флексографикалық құрылғы 

«Е 250 S EDALE».  Бастапқы бағасы 5 808 547 теңге.
11-ЛОТ «HeidelbergSpeedmaster-72» офсетті баспа машинасы.  Бастапқы бағасы  30 199 573 теңге. 
12-ЛОТ «HeidelbergRotaspeed» офсетті баспа машинасы. Бастапқы бағасы 6 685 157 теңге.
13-ЛОТ Кешенді бет таңдайтын линиялы «Horizont» бүктейтін машинасы. Бастапқы бағасы 731 

251 теңге.
14-ЛОТ «Flex Tehnique» флексографиялық машина. Италия. Маркасы RADII OS-824, 4-X бояйтын 

машина кескішімен. Бастапқы бағасы 1 660 051теңге.
15-ЛОТ «Transsetter 800 Quantum» фото теру және теріп-басып шығару машинасы жиынтығымен. 

Бастапқы бағасы 2 388 477 теңге.
16-ЛОТ «Nissan X-Trail» автокөлігі. 2014 жылы шыққан. Бастапқы бағасы 5 034 000 теңге.  
17-ЛОТ «TOYOTA LAND CRUISER 200» автокөлігі. 2014 жылы шыққан. Бастапқы бағасы 14 530 

000 теңге.  
18-ЛОТ «Toyota LANDCRUISER PRADO» автокөлігі. 2008 жылы шыққан. Бастапқы бағасы 6 194 

000 теңге.    
Нұр-Сұлтан қ., филиалы
1-ЛОТ Тұрғын емес ғимарат, жалпы алаңы 128,8 ш.м.,  0,0082 га (үлес) жер телімі учаскесімен, 

орналасқан мекенжайы: Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Абай даңғ., 8-үй, ВП-9. Бастапқы 
бағасы 36 686 399 теңге.    

2-ЛОТ Жалпы алаңы 178,9 ш.м.,  тұрғын емес жай, орналасқан мекенжайы: Нұр-Сұлтан қ., Бай-
қоңыр ауданы, Баянауыл к., 1-үй, ВП2. Бастапқы бағасы 25 709 692 теңге.

3-ЛОТ Жалпы алаңы 32,0 ш.м., тұрғын емес жай, 0,0018 га (үлес) жер телімі учаскесімен,  ор-
наласқан мекенжайы: Нұр-Сұлтан қ., Алматы ауданы, Қабанбай Батыр даңғ., 24-үй, н.п.7. 
Бастапқы бағасы 17 224 813 теңге.

4-ЛОТ «Magner 150 Digital» банкнот есептегіш. Бастапқы бағасы 279 604.08 теңге.  

3. «Гидромаш-Орион-МЖБК» ЖШС-не тіркелген (БСН  
040840001727), 2013 жылы жоғалған ККМ Меркурий-115Ф, за-
уыт нөмірі 484514, 2004 жылы шыққан, ККМ соңғы орналасқан 
мекенжайы: ҚР, Ақтау қ., 3Б ықшамауданы, Гульдана бизнес 
орталығы, жарамсыз деп танылсын.  

5. «ЭкоАльтернатива» ЖШС, БСН 170640033358, Серік-
тестіктің жарғылық капиталы толық қалыптаспауына байла-
нысты жарғы капиталының азайғандығы туралы хабарлайды. 
Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 1 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабыл-
данады: ҚР, 050061, Алматы қ., Әуезов ауданы, Райымбек к., 
348/4 үй. 

Ақтөбе қ., филиалы
1-ЛОТ Жалпы алаңы 269,6 ш.м., тұрғын емес жай, алаңы 0,0086 га жер телімі учаскесімен,  

орналасқан мекенжайы:  Ақтөбе қ., Әбілқайыр хан даңғ., 44-үй, 3-пәтер. Бастапқы бағасы 
47 443 988 теңге.

2-ЛОТ Жалпы алаңы 623,2  ш.м., тұрғын емес ғимарат, 1,2299 га жер телімі учаскесімен,   ор-
наласқан мекенжайы:  Ақтөбе қ., 41-разъезд, 392-үй. Бастапқы бағасы 98 788 865 теңге.

3-ЛОТ GPR23SK кабинасы бар дизель генераторы. Бастапқы бағасы 303 835.42 теңге.
Атырау қ., филиалы
1-ЛОТ Жалпы алаңы 267,3 ш.м., тұрғын емес жай, алаңы 0,0075 га (үлес) жер телімі учаскесімен, 

орналасқан мекенжайы: Атырау қ., Сатпаев к., 17-үй, 62,63-кеңселер. Бастапқы бағасы 
81 842 691 теңге.

2-ЛОТ Жалпы алаңы 207 ш.м., тұрғын емес ғимарат, алаңы 0,0139 га жер телімі учаскесімен, ор-
наласқан мекенжайы: Атырау қ., Гизат Алипов к., 1а үй. Бастапқы бағасы 35 824 577теңге.  

3-ЛОТ Жалпы алаңы 1525,8 ш.м., тұрғын емес ғимарат, алаңы 0.0640 га жер телімі учаскесімен, 
орналасқан мекенжайы: Атырау қ., Гумаров к., 4-үй. Бастапқы бағасы 211 995 464 теңге. 

Павлодар қ., филиалы
1-ЛОТ Жалпы алаңы 228 ш.м., тұрғын емес жай, алаңы 0.0030 га жер телімі учаскесімен, орна-

ласқан мекенжайы: Павлодар қ.,  Есеналиев к., 1-үй, 101-кеңсе. Бастапқы бағасы 43 053 
848 теңге.

Қарағанды қ., филиалы
1-ЛОТ Жалпы алаңы 212,4 ш.м., тұрғын емес ғимарат, 0,0357 га (үлес) жер телімі учаскесімен, ор-

наласқан мекенжайы: Қарағанды қ., Кривогуза к., 33-үй. Бастапқы бағасы 45 813 050 теңге. 
2-ЛОТ Жалпы алаңы 233,3 ш.м., тұрғын емес ғимарат, алаңы 0,1208 га жер телімі учаскесімен. 

орналасқан мекенжайы: Қарағанды қ.,  Хмельницкий к., 15-үй. Бастапқы бағасы 38 920 
892 теңге.

3-ЛОТ Электрогенератор 15001ED-S/MEDA (986772) GEKO. Бастапқы бағасы 259 328.74 теңге
Жоғарыда аталған мүлікті сатып алғысы келетін тұлғалар аукционның басталуына бір сағаттан 

кешіктірмей, Банктің деректемелеріне қолма-қолсыз ақша аудару арқылы бастапқы бағаның 5% кепіл-
дік жарнасын төлейді: БСН 940540000429, ЖСК: KZ20125KZTJ002300333, БСК: NBRKKZKX Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің кассалық операциялар және құндылықтарды сақтау орталығында.

Өтінімдерді қабылдау және аукционға қатысушыларды тіркеу аукцион туралы ақпараттық хабарла-
ма жарияланған күннен бастап жүргізіледі және жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша сауда-сат-
тық басталғанға дейін бір сағат бұрын аяқталады.

Сатушы мен сатып алушы арасындағы сатып алу-сату шартын жасағаннан кейін, сатып алушы 
келісімшартта көрсетілген соманы сатушының ағымдағы шотына, бес банктық жұмыс күнінен кешік-
тірмей аударады және оны растау кезінде тиісті төлем құжатының көшірмесін ұсынады. Нысандармен 
танысу үшін, тендер өткізу ережелері және басқа да ақпараттарды алуға мына мекенжай бойынша 
хабарласуға болады:

- Алматы қ., А.Төлебаев к., 38/61, «Жетысу» БО, 5-қабат, байланыс телефоны: 321-09-92; 
- Астана қ., Сарыарқа ауданы, Орынкөл к., 4-құрылыс, 208-бөлме, байланыс телефоны: 8-778-

741-96-43; 
- Ақтөбе қ., Әбілқайыр хан даңғ., 44, 3-пәтер, байланыс телефоны: 8-705-744-11-65; 
- Атырау қ., Сәтпаев к., 17, 62-63 кеңселер, байланыс телефоны: 8-701-473-47-75; 
- Павлодар қ., М.Есеналиев к., 1, 101-кеңсе, байланыс телефоны: 8-701-535-23-25; 
- Қарағанды қ., Кривогуза к., 33, байланыс телефоны: 8-776-588-13-34; 
«Казинвестбанк» АҚ Тарату комиссиясы төрайымы            Д.С.ИДРИСОВА 
Біздің деректемелеріміз:
«Казинвестбанк» АҚ
БСН 940540000429
ЖСК: KZ20125KZTJ002300333 
БСК: NBRKKZKX, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кассалық операциялар және құн-

дылықтарды сақтау орталығында.
Атқарушы. Ф.Ф.Абдуллина 
Тел.: 321-09-92 (ішкі нөмірі 6160)

12. «Казинвестбанк» АҚ тарату комиссиясы таратылған Банктің мүлкін сатуға кірісті. Мүлікті қарауға және сатып 
алу үшін мына мекенжайларға хабарласуға болады: 

- Алматы қ., А.Төлебаев к., 38/61, «Жетысу» БО, 5-қабат, байланыс телефоны: 321-09-92; 
- Астана қ., Сарыарқа ауданы, Орынкөл к., 4-құрылыс, 208-бөлме, байланыс телефоны: 8-778-741-96-43; 
- Ақтөбе қ., Әбілқайыр хан даңғ., 44, 3-пәтер, байланыс телефоны: 8-705-744-11-65; 
- Атырау қ., Сәтпаев к., 17, 62-63 кеңселер, байланыс телефоны: 8-701-473-47-75; 
- Павлодар қ., М.Есеналиев к., 1, 101-кеңсе, байланыс телефоны: 8-701-535-23-25; 
- Қарағанды қ., Кривогуза к., 33, байланыс телефоны: 8-776-588-13-34; 

13. «КАРВОЛ» акционерлік қоғамы (Қарағанды облысы, 101406, Теміртау қ., Респуб-
лика даңғ., 41/2-үй) акционерлерге директорлар кеңесінің бастамасымен 20.05.2019 
жылы, мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, 
Теміртау қ., Республика даңғ., 41/2-үй, 11 сағат 00 минутта акционерлердің кезектен 
тыс Жалпы жиналысы өтетіні туралы хабарлайды. Акционерлерді тіркеу 2019 жылғы 
20 мамырда аталған мекенжай бойынша 10 сағат 00 минутта басталады. Егер бірінші 
жиналыс болмаған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысы қайтадан 21.05.2019 
жыл 11 сағат 00 минутта сол мекенжайда өтеді. Серіктестік ационерлерінің жалпы 
жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі 17.05.2019 жыл жағдайы бой-
ынша жасалады. Күн тәртібі: 1. Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәміле жасасуы туралы. 
Серіктестік акционерлері, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібі 
сұрақтары бойынша материалдармен, жиналыс өтетін уақытқа дейін кем дегенде 10 
күнде көрсетілген мекенжай бойынша, демалыс күндерінен басқа күндері, сағат 9:00-
ден 18.00-ге дейін таныса алады. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу тәртібі 
«Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасы заңымен белгіленген. 

10. «ПСП Серик» ЖШС-не тіркелген, БСН 930340000413, 
жоғалған ККМ АМС-100F, зауыт нөмірі 20247313, 2002 ж.ш., 
2007 жылы есепке қойылған, жарамсыз деп танылсын.  

6. «Company БАРЫС» ЖШС-не тиесілі БСН140540013601, 
жоғалған ОКА ПФKZ бақылау-кассалық аппараты, зауыт 
№00030109, 2010 ж.ш., тауар чегі кітабы, қолма-қол ақшаны тіркеу 
кітабы, тіркеу карточкасы, ККМ паспорты жарамсыз деп танылсын.

АҚТАУДА МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСТЫҚ СОТЫ ЖӘНЕ 
Ш.ЕСЕНОВ АТЫНДАҒЫ КАС ПИЙ МЕМЛЕКЕТТІК 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ИНЖИНИРИНГ УНИВЕР-
СИТЕТІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН «ТҮРКІТІЛДЕС 
ХАЛЫҚТАРДЫҢ ОРТАҚ РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҒЫ МЕН 
ҚҰҚЫҚТЫҚ ДӘСТҮРІНІҢ ҚАЗІРГІ ҚОҒАММЕН СА-
БАҚТАСТЫҒЫ» ТАҚЫРЫБЫНДА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТТІ.

қатар, сот төрағасы конференция 
бағдарламасымен және қаты-
сушылармен таныстырды. Кон-
ференцияның І-сессиясында сөз 
сөйлеген Бағлан Мақұлбеков 
еліміздегі тарихи құндылықтар-
дың игілігі туралы баяндаса, Гур-
бет оглы Аскеров Әзірбайжан Ре-
спубликасындағы сот-құқықтық 
реформаларын баяндады. 

Конференция барысында ше-
телден келген ғалым-профессор-
лар Түрік азаматтық құқығының 
сыртқы бейнесі, қолданылу аясы 
мен негізгі қағидалары, азамат-
тық құқықтың өнегелік баста-
улары, авторлық құқықтарды 
құқықтық қорғау саласындағы 
Әзірбайжан Республикасының 
заңнамалар жүйесі, Қырғыз-
стан Республикасының қазіргі 
құқықтық жүйесіндегі рухани 
құндылықтардың орны туралы 
баяндамалар оқыды. 

Сондай-ақ, қазақ әдет құ-
қығы бойынша сөз теңдігінің 
құқықтық құндылық ретінде 
жүзеге асу механизмдері, отба-
сы құндылықтарының қазіргі 
заңнамадан көрініс табуы, дала 

Татарстан Республикасы Қа-
зан федералдық университеті 
заң ғылымдарының кандида-
ты, доцент Айнұр Демеева, заң 
ғылымдарының докторлары, 
Қырғызстан Республикасынан 
профессор Венера Табалдиева, 
Әзірбайжаннан Азер Сафаров, 
сондай-ақ, республика судьяла-
ры, университеттің оқытушы-
лар құрамы мен жас ғалымдар 
қатысты.   

Халықаралық конференци-
яны Ержан Даулиев құттықтау 
сөзімен ашып, алыс-жақын ше-
телдердің ғалым-профессорла-
ры мен заңгерлері түркітілдес 
халықтардың ортақ құқықтық 
дәстүрін бөлісуге жиналып оты-
рғанын атап айтты. Сонымен 

билерінің бітімгерлік рәсімдері 
мен түркі халықтарына ортақ 
татуластыру әдістерінің сабақта-
стығы, қазіргі таңдағы құқықтық 
мәдениетті дамыту мәселелері 
туралы баяндамалар жасалды. 
Баяндамашылар түрлі жаңашыл-
дықтармен бөлісіп, түркі ха-
лықтарына ортақ сот практика-
ларына ерекше қызығушылық 
танытты. 

Қ ат ы су ш ы л а р  Е у р а з и я -
ның кіндігінде орналасқан Қа-
зақстан – түркі халықтарының 
қарашаңырағына айналғанын, 
халықтар арасындағы ортақ 
мәселелерді талқылау достық 
қарым-қатынасты нығайтаты-
нын сөз етті. Конференция қоры-
тындысы бойынша, түркітілдес 

халықтарға ортақ құқық жүйесін 
жандандыру мәселелері туралы 
шешім қабылданды. Жиында 
тыңдалған үздік баяндамалар 
мен ғылыми жұмыстар арнайы 
жинақ болып басылмақ. 

Қонақтар Маңғыстаудың та-
рихи-өлкетану мұражайын ара-
лап, өңірдің әдеби-танымдық 
мұраларымен, ескерткіштерімен 
танысты. Іс-шара соңында қа-
тысушылардың барлығына «360 
әулиелі Маңғыстау» атты энци-
клопедиялық кітап пен сертифи-
каттар табысталды. 

 Маңғыстау облыстық 
сотының 

баспасөз қызметі
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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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АЙНА

АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ СОТЫНА – 50 ЖЫЛ

Сапарғали ДАРИБАЙ, ардагер-судья:

 «ТЕҢ ТАРТҚАН ТАРАЗЫ – 
АЛТЫН»

мүшесі етіп жіберейін, барасың ба?» деді. 
Бас изеп, министрдің ұсынысына қуанатын 
мен ба? «Жоқ, кәрі әке-шешем бар. Өзім 
үйдегі жалғыз ұлмын. Алматыда болмасам, 
қартайғанда екеуін қайда сүйрелеймін» деп 
бірден бас тарттым. Министр әрі таңырқап, 
әрі түсіністік танытқандай сыңай білдірді. 
Ойлап тұрсам, Бекеңдер нағыз халықтың 
адамы, жастардың жанашыры болған екен 
ғой.

Бірінші рет жаңағы әңгімемен тарқастық. 
Біраз уақыттан кейін министрмен сөйлес-
кенім де, ол кісінің айтқан ұсынысы да ұмыт 
болған. 1981 жылы Бегайдар Жүсіпов мені 
өзіне қайта шақырды. Бұл жолы Алматыда 
жаңадан Мәскеу аудандық халықтық соты 
және Алатау аудандық халықтық соты 
ашылғалы жатқанын айтып, барасың ба 
деп сұрады. Елең ете қалдым. Содан көмек-
шісіне менің құжаттарымды дайындауды 
тапсырды. 

– Ол кезде судьяларды іріктеудің қазір-
гідей жүйесі жоқ қой.

– Иә, бірақ, іріктеу қазіргіден бір мысқал 
да кем емес. Кадрларды Әділет министрлігі 
таңдап, ұсынғанымен, шешімді алдымен 
Райкомның, кейіннен Обкомның хатшылары 
қабылдайтын. Осы жолы Райкомнан қолдау 
алғаныммен, Обкомның бірінші хатшысы 
Аухадиев менің партияда жоқ екенімді 
біліп, судьялыққа өткізбей тастады. «Пар-
тияға мүшелікке кірмеген адамның судья 
болып тағайындалуы мүмкін емес» деп, ол 
кісі кесіп айтты. Жағдайды естіген Әділет 
министрі де 33 жасқа келгенше партияға 
өтпегеніме таңданып жүр. «Маған анкетаны 
ешкім берген жоқ» деп, өзіме шаң жуытпай 
мен отырмын. Ақыры, партияға өтіп 1982 
жылғы жалпы сайлаудан кейін Мәскеу ауда-
нының халықтық сотына судья болып кел-
дім. Одан кейін көршілес Ленин ауданының 
халықтық сотына төраға болдым. Әрі қарай 
Әуезов аудандық сотына, Жетісу аудандық 
сотына төрағалық еттім. 

– Судья болдыңыз. Алғашқы әсер 
есіңізде ме?

– Ауыл баласына бұдан артық қуаныш, 
мерей жоқ қой. Әсіресе, қартайған шағында 
ата-анамды ерекше риза еттім. Әкем сыртқа 
дейін шығарып салып, батасын берді. Бар 
жақсымды киіп, жұмысқа келдім. Төраға 
кабинетімді көрсетіп, өзіме бекітілген сот 
орындаушысы мен хатшымды таныстырды. 
Мәскеу ауданының халықтық соты жаңа 
ғимаратқа көшкен екен. Бірден қолымызға 
шелек, шүберек алып, бөлмені тазалауға 
кірісіп кеттік. Түсте министр шақырып жа-
тыр, деген хабар келді. Ойпыр-ай, жұмыс 
басталмай жатып нені бүлдіріп қойдым 
деп, қауіптеніп келем. Ол кезде қызметтік 
көлік деген жоқ. Автобуспен министрлік 
ғимаратына жеткенше қатты уайымдадым. 

Бұрын көрсем де, сол жолы министрдің ка-
бинеті ұзарып кеткендей, төрдегі министрге 
жеткенше біраз жер бардай әсер етті. Бірақ,  
Бекайдар Жүсіпов кең, қазақы адам ғой. 
Бірден қауқылдай қарсы алып, құттықтап, 
уайымымның бәрін лезде тарқатып жіберді. 
Кетерімде батасын беріп, сәттілік тіледі. 
Осының өзі, өзіңе деген сенімді арттырып, 
жауапкершілігіңді көтереді екен.

– Министрдің батасын алған, қолда-
уын көрген адамсыз. Ал судьялық қыз-
метте қиналған жоқсыз ба? Әріптестер 
көмегіне жүгінген кездеріңіз болды ма?

– Кез келген қызметтің өзіндік қиын-
дығы бар. Соның ішінде, сот саласының жа-
уапкершілігі екі есе үлкен. Адам тағдырына 
жауапты бұл қызметте қателесуге ешкімнің 
қақысы жоқ. Өйткені, судьяның білместігі 
бірнеше тағдырдың бүлінуіне әкеліп соға-
ды. Сондықтан, судья жұмысына араласқан 
кезден бастап білуге, оқуға, үйренуге, 
тәжірибемді арттыруға күш салдым. Әсіре-
се, менің қызметке төселіп, қазылықты 
терең меңгеруіме Т.Бурабаев, В.Пономарева 
секілді кәсіби мамандар көп көмектесті. 
Уақыттың тығыздығына қарамастан ол 
кісілер үйретуден, заңдарды түсіндіруден 
жалықпайтын. Сәл нәрсеге күмәнім болса, 
сұрағыштап соңдарынан қалмайтын едім. 
Соның арқасында жұмыстағы нәтижем 
жоғары болды. Араға екі жыл салып, Ленин 
аудандық сотына төраға болуым да өзімнің 
талапшылдығымның ғана емес, жоғары-
дағы ұстаздарымның жеңісі деп ойлаймын.

– Сот саласында отыз жылға жуық 
еңбек еткен маман ретінде қандай өзгеріс-
тер ді ерекше атар едіңіз?

– Кешегі мен бүгінгі жағдайды салыс-
тырсаңыз, айырмашылық жер мен көк-
тей. Мысалы, қазір төрағалар жұмысты 
ұйымдас тырып, судьяларға бағыт-бағдар 
берсе болғаны. Ал, біздің кезімізде судьяны 
қарапайым қағаз, қаламмен қамтамасыз 
етуге дейінгі мәселенің бәрі төрағаның 
мойнында еді. Қағаз алу үшін талай меке-
менің есігін тоздыруға тура келетін. Дайын 
қағаз қайда? Рулондарды алдырып, кейін-
нен кесетін машина іздеп сандалатынбыз. 
Судьяларды тұрғын үймен қамту да біраз 
шаруа еді. Қағаз тапшы болған заманда, 
қызметтік көлік туралы айтудың өзі ұят. 
Төрағадан бастап, судьялардың бәрі қоғам-
дық көліктермен жүретін. Таңғы 8-ден түнгі 
10-ға дейін қызмет ететін судьялардың сол 
кездегі шыдамдылығына, еңбекқорлығына 
таң қаламын. Қазір ескі ғимаратта отыра-
тын соттар жоқ. Бәрі жарқыраған жаңа, сәу-
летті, еңсесі биік сарайларда, кең бөлмеде, 
заманауи құрылғымен жабдықталған сот 
мәжіліс залдарында жұмыс істеп жатыр. 
Осының бәрі сот саласына мемлекеттің жа-
саған қамқорлығының арқасы.

– Сіз төрелік еткен тұста соттар ма-
манданған жоқ болатын. Судьяларға қыл-
мыстық, азаматтық істерді қатар қарау 
керек еді. Бұл да аз қиындық емес қой?

– Жетісу аудандық сотының жүктемесі 
өте жоғары еді. Судья өздеріне жүктеліп, 
бекітілген аймақ, яғни, көшелер бойынша 
жұмыс істейтін. Кестеге сәйкес, жетісіне 
үш рет дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері 
халық қабылдауға келеді. Түскен істі 
қабылдап алған судьялар ары қарай рет-
тейді. Қазір енді ондай жоқ қой. Ол кезде 
судьялар құжаттарды өздері реттеуі керек. 
Арыздарды саласына, тақырыбына қарай 
іріктейді. Сонда бір минут жұмыстан 
кешіксең азаматтар есігіңді тарсылдатып 
қағып тұрады. Ұзын дәліз құжынаған ха-
лық, судья істі дұрыстап қарай алмаса, мен 
төрағамын, дереу маған жүгіріп келетін. 
Істерді сапалы қарау үшін, неке және отба-
сы саласында туындайтын дауларды бір су-
дьяға, еңбек дауларын бір судьяға, тұрғын 
үйге қатыстыны келесі судьяға береміз. 
Өйткені, істер қазіргідей компьютер көме-
гімен емес, төрағаның айтуымен бөлінетін. 
Судьяның бір салаға мамандануы қателікті 
болдырмайды. Қандай құжаттар керегін 
білетіндіктен, істі де тез әрі сапалы қарай-
ды. Соттарды мамандандырудың тамыры 
осында жатыр.

– Жетісу ауданында қандай істер көп 
қаралды?

– Мен төрағалық еткен тұста тұрғын 
үй, жылжымайтын мүлікке қатысты даулар 
көп болды. Құжатта көрсетілген шектен бір 
қадам ішке кіріп кетсе де көршілер соттасып 
жататын. Оның үстіне, осы кезде үлкен аспа-
лы жолдар салынды. Мемлекет мұқтажына 
алу үшін қаншама үй бұзылатын болды. 
Төлемақыға көңілі толмаған үй иелері 
құқығын сотта қорғап жатты.  

– Алматы қалалық соты ардагер-су-
дьяларға қаншалықты көңіл бөледі?

– Биыл Алматы қалалық сотына 50 жыл 
толды. Бұл біздің де мереке. Өйткені, біз 
де осы соттан түлеп ұштық, өміріміздің ең 
мағыналы, ең нәтижелі кезі осы жерде өтті. 
Қызметке байланысты естеліктерімнің бәрі 
осы қала соттарымен байланысты. Қалалық 
сот та ардагер судьяларды назарынан тыс 
қалдырған емес. Түрлі шараларға шақырып, 
жаңа бастамаларға қатысты пікірімізді біліп 
тұрады. Біз де әріптестеріміздің қуанышына, 
жетістігіне ортақпыз. «Тең тартқан таразы – 
алтын» дейді қазақ даналығы. Сол айтқандай 
жүктемесі көп қалалық сотта шығарылған 
істердің бәрі тең тартып, қазылар халықтың 
ықыласына бөлене берсін!

– Уақыт тауып ой бөліскеніңізге 
рақмет!

Сұхбаттасқан Нұрлан ШЫНТАЕВ

Толық отбасында өскен 
бала бақытты

Ақмола облыстық сотында ажырасу жөнінде арыз берген ерлі-зайып-
тыларға психологиялық көмек көрсету, ажырасу санын азайту, балалар 
құқығын қорғау үшін, сондай-ақ, «Отбасылық сот» пилоттық жобасын 
іске асыру аясында арнайы орталық ашылды. Салтанатты шараны Ақмола 
облыстық соты төрағасының міндетін атқарушы Раджаб Даминов өткізді. 

«Орталықтың мақсаты сотқа дейінгі және соттан тыс дауларды реттеу 
институтын түсіндіру, дамыту, неке-отбасы міндеттерінен туындайтын 
даулардың санын азайту болып табылады. Орталықтың жұмысы татулас-
тырушы-судья, медиатор, психолог және социологтың көмегі арқылы дау-
ласқан ерлі-зайыптыларды татуластыруға және ажырасудың санын азайтуға 
септігін тигізеді. Осы арқылы біз толық отбасында өскен баланың ғана 
бақытты болатынын ұғындырғымыз келеді» – деді Р.Даминов орталықтың 
ашылу салтанатында.

Жиынға облыстық соттың және кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі 
мамандандырылған соттың судьялары, медиаторлар, адвокаттар, балалар 
мен отбасылардың құқығын қорғау мәселелерімен айналысатын қоғамдық 
бірлестіктер мен қорлардың өкілдері, қорғаншылық және қамқоршылық 
жөніндегі мемлекеттік органдардың қызметкерлері қатысты. 

Әскерилер далада 
қалмайды

Әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз етудің жүйесін жетіл-
діру мақсатында «Тұрғын үй қатынастары мәселелері бойынша Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер енгізу туралы» 
заңы қабылданған еді. 

Осы заңда әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерін баспа-
намен қамтамасыз етудің жаңа тетігі қарастырылған. 2018 жылдан бастап 
еңбек өтіліне қарамастан (мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерді, кадет-
тер мен курсанттарды) екінші деңгейдегі банктердегі шоттарға тұрғын үй 
төлемдерін аудару қарастырылып отыр. Яғни, заңнамаға сай, енді бұрынғы 
үстемеақы тікелей шоттарға аударылып, баспанаға қажетті сома жинала 
береді. 

2012 жылы қабылданған «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің 
мәртебесі туралы» заңның 1-бабы 14-тармағында әскери қызметкерлердің 
Қарулы күштер қатарында тұрған республика азаматтары екендігі анық 
айтылған. Ал, осы заңның 8-тарауында тұтастай әскери қызметшілерді әлеу-
меттік қамтамасыз ету негіздері қарастырылған.

Әскери қызметші есепке қою туралы баянатты тұрғын үй комиссиясы 
төрағасының атына береді және ол қызмет өткеріп жүрген құрылымдық 
бөлімшеде (құрылымдық бөлімше) тіркеледі. Баянатқа қосымша отбасы 
құрамы туралы анықтама, қызмет орнынан анықтама; баянат берген күн-
ге дейін күнтізбелік 10 күн бұрын алынған әскери қызметші мен оның 
отбасы мүшелерінің осы елді мекенде меншік құқығында тұрғын үйінің 
болмауы (болуы) туралы анықтама (анықтама әскери қызметшілерге жыл 
сайын беріледі); қызметтік тізім; бұрынғы қызмет орны бойынша қызметтік 
тұрғын үйді тапсыру туралы анықтама; әскери қызметші мен оның отбасы 
мүшелерінің жеке басын куәландыратын құжаттардың, балаларының туу 
туралы куәліктерінің және неке (некені бұзу) туралы куәліктің нотариалды 
расталған көшірмелері; отбасында Қазақстан Республикасының Үкіметі 
бекітетін науқастар тізімінде аталған кейбір созылмалы сырқаттардың ауыр 
түрлерімен ауыратын мүшелердің бар болуы туралы мемлекеттік денса-
улық сақтау мекемесінің анықтамасы қоса берілуі керек. Сонымен бірге, 
жиырма үш жасқа дейінгі  баласының күндізгі оқу түрінде оқитыны туралы 
білім ұйымынан анықтама; он сегіз жасқа толмаған мүгедек бала бар болса 
халықты әлеуметтік қорғау мемлекеттік мекемесінен мүгедектік туралы 
анықтама сұралады.

Арнайы заңның қабылдануы әскерилердің мемлекет қамқорлығында 
екенінің, далада қалмайтынының дәлелі болса керек.

Б.ОМАРОВ,
Ақтау гарнизоны әскери сотының судьясы 

– Биыл Алматы қалалық сотының 
құрылғанына 50 жыл толмақ. Доғарысқа 
шыққанға дейінгі 27 жылыңыз осы сотта 
өткен екен. Бұл салаға қалай келдіңіз?

– Біреулер судья болуды бала кезден 
армандадым деп жатады. Менің бұл ор-
таға келуім кездейсоқ болды. 1975 жылы 
заң факультетін бітіргем. Келіншегім де 
жоғары оқу орнын тәмамдады. Сөйтіп екеу-
міз де осы жерден мамандығымызға сай 
жұмыс істедік. Мен Әділет министрлігіне 
қызметке орналастым. Басшымыз Бегайдар 
Жүсіпов қарауындағылардың жағдайын ой-
лап, жастарды қолдап жүретін кең жүректі 
адам еді. Бір күні министрмен дәлізде жо-
лығып қалдым. Халымды сұрағаннан кейін 
менің консультант болып қызмет етіп жүр-
генімді естіп, «Әй бала, ол жер сен секілді 
қылшылдаған, күш-қайраты тасып тұрған 
жігітке сай емес. Неге сотқа бармайсың?» 
деп қалды. Ауылда өскен еркін баламын. 
Қазіргідей қатаң ұстанған субардинация 
деген жоқ. Министрге еркін тұрып, «Аға, ол 
жерге мені кім алыпты?» деп қоямын. Со-
дан министр «Кез келген облыстық соттың 

ПӘРМЕН

БАСТАМА

«Отбасы құндылықтары сақталуы қажет. Біз отбасының сақталуына 
көмек көрсете отырып, балалардың толық жанұяда тәрбиеленуі мен дамуын 
қаматамасыз етуге барлық күш-жігерімізді жұмсауымыз қажет» – деді Рад-
жаб Даминов. 

Жалпы, азаматтар үшін Отбасын татуластыру орталығында қолайлы 
жағдай жасалып, құпиялылық толық сақталады. Психолог және меди-
атормен жұмыс істеу мүмкіндігі қарастырылған. Орталық татуластыру 
түрлерінің артықшылықтарын түсіндіретін ақпараттық материалдармен 
жабдықталған. 

Кәкімбек ИСКАКОВ, 
Ақмола облыстық соты баспасөз қызметінің бас маманы


