
Жоғарғы Сот

(Соңы 3-бетте)

АҚТАУ ҮКІМДЕРІ ҚҰЗЫРЛЫ ОРЫНДАР ҚАТЕЛІГІНІҢ КӨРСЕТКІШІ ЕМЕС ПЕ?
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ДІНИ САУАТЫ ТӨМЕНДЕРДІ 
«ҚАРМАҚҚА» ТҮСІРУ ОҢАЙ

Соңғы кез-
дері Жоғарғы 

Соттың ақтау 
үкімін шығаруы 

жиіледі. Бір есеп-
тен мұны әділдіктің 

жемісі дегенімізбен, 
екінші жағынан бұл істі 
қараған құзырлы орын-
дардың қателігін көр-
сетіп отырған жоқ 
па? Қазылар қа-
уымы не дер 
екен? 

Ернар ҚАСЫМБЕКОВ, Алматы облысы Текелі қалалық сотының төрағасы:

– Ата Заңымыздың 77-бабы 2-тармағының 8-тармақшасында адамның кінәлі екен-
дігі жөніндегі кез келген күдік айыпталушының пайдасына қарастырылатыны ай-
тылған. Сондықтан, әр судья үкім шығарған кезде осы қағиданы басшылыққа алуы 
тиіс. Тәжірибеде адамның кінәсіздігі немесе кінәлілігіне байланысты күмән пайда 
болған жағдай аз кездеспейді. Мысалы, адам қандай да бір қылмысқа қатысы бар-
жоқтығымен байланысты мән-жайлар 50/50 болса, осы істі таразылап отырған судья 
Ата Заңымызда айтылғандай, үкімді айыпталушының пайдасына шешуі тиіс. Міне, 
осындай жағдайларда ақтау үкімдері шығарылады. Бүгінде бұл үдерісті Жоғарғы Сот 
өзі бастап, ақтау үкімдері көптеп шығуда. Бұл өз кезегінде төменгі сатыдағы соттарға 
тәжірибе, үлгі болуы тиіс. Осы орайда, менің әріптестерім қылмыстық қудалау орган-
дарының наразылығынан қорықпауы керек. Өйткені, түбінде негізсіз келтірілген нараз-
ылықтар апелляциялық, кассациялық сатыларда қолдау таппайды. 

Мәди КӨШІКБАЕВ, Алматы облысы Қарасай аудандық сотының төрағасы:

– Көп ақтау үкімдері жеке айыптау істері бойынша шығарылады. Бірақ, олар есепке алын-
байды. Себебі ол жерде тергеу жүрмейді. Яғни, жеке айыптауда іс тікелей сотқа түседі де, ақтау 
үкімдері шығып жатады. Ал, алдын ала тергеп, тексеру істері жүргізілген істер бойынша 
шығарылған ақтау үкімдері әлі де болса аз. Шыны керек, құқықтық сауаты төмен азаматтар 

сот тек жәбірленушінің құқығын қорғау керек деп есептейді. Сол сияқты, өзін кінәсізбін 
деп ойлайтын cотталушы да сот тек менің мүддемді қорғауы тиіс деп есептейді. Негізінен 

процестік қылмыстық заңнама бойынша сот өздігінен дәлелдемелерді жинамайды, өздігінен 
басқа ұйымдардан дәлел сұратпайды. Яғни, сотталушының кінәлі еместігі туралы дәлелдерді 

адвокаттар ұсынса, кінәлі екендігін растайтын дәлелдерді айыптау органдары ұсынуы тиіс. 
Айналып келгенде сот аталған екі жақтың дәлелдемелері негізінде іске баға бере отырып, үкім 

шығарады. Егер адвокат білікті болса сотталушы кінәсінің жоқтығын дәлелдеп, тергеу органда-
ры жіберген қателіктерді көре білсе, оны сотқа ұсына да біледі. 

(Соңы 5-бетте)

АҚТАЛҒАНДАР 
МОРАЛЬДЫҚ ӨТЕМАҚЫ 
ТАЛАП ЕТУГЕ ҚҰҚЫЛЫ

№77 (3102) 5 қазан 2018www.zanmedia.kz Қоғамдық-саяси, құқықтық газет

zangazet@mail.ru

8-бет

4-бет

2018 ЖЫЛДЫҢ 
2-ҚАЗАНЫНДА ҚР 

ЖОҒАРҒЫ СОТЫНЫҢ 
КАССАЦИЯЛЫҚ АЛҚА-

СЫНДА БАРЛЫҒЫ 
12 ІС ҚАРАЛЫП, 8 

АДАМҒА АҚТАУ ҮКІМІ 
ШЫҚТЫ. БАРЛЫҒЫ 

ДА ЖОҒАРҒЫ СОТ 
ТӨРАҒАСЫНЫҢ ҰСЫ-

НУЫ БОЙЫНША. 
ЕНДІ КІМДЕРДІҢ, НЕ 

ҮШІН АҚТАЛҒАНЫНА 
ҚЫСҚАША ТҮСІНІК 
БЕРЕ КЕТКЕН ЖӨН 

БОЛАР. ӨЙТКЕНІ, 
АҚТАУ ҮКІМДЕРІНІҢ 

КӨП БОЛҒАНЫ, ӨЗІНІҢ 
ДҰРЫСТЫҒЫН ДӘЛЕЛ-

ДЕП ШАҒЫМДАНҒАН 
ЖАНДАРДЫҢ ДАУЫ-

СЫНЫҢ ЖОҒАРЫ 
ЖАҚҚА ЖЕТКЕНІ ЖАҚ-
СЫ. БІРАҚ, ТАЯҚТЫҢ 
ЕКІ ҰШЫ БОЛАТЫНЫ 

СЕКІЛДІ, АҚТАЛҒАН-
ДАРДЫҢ БОЛУЫ 

ТЕРГЕУ ОРГАНДАРЫ-
НЫҢ ДА, БҰҒАН ДЕЙІН 
ІСТІ ҚАРАҒАН ТӨМЕНГІ 

САТЫ ҚАЗЫЛАРЫ-
НЫҢ ДА ЖҰМЫСЫНА 

КӨЛЕҢКЕ ТҮСІРЕТІН 
КӨРСЕТКІШ. 

СОҢҒЫ ЖЫЛДАРЫ «БАЛАСЫ НАМАЗ ОҚИДЫ» ДЕСЕ ҮРКЕ ҚАРАЙТЫН БОЛ-
ДЫҚ. СЕБЕБІ ДЕ ЖОҚ ЕМЕС. ЕЛІМІЗГЕ ТЕРІС ДІН АҒЫМДАРЫ ҚАПТАП КІРІП, 
ЖАСТАРДЫҢ САНАСЫН УЛАП ЖАТЫР. АТА-АНАСЫН, ЖҰБАЙЫ МЕН БАЛАЛА-
РЫН ТАСТАП, ӨЗГЕ ЕЛГЕ ҚАРУ АСЫНЫП АТТАНҒАНДАРДЫҢ САНЫ ДА БЕЛ-
ГІСІЗ. БҰЛ ЖАҒДАЙДЫ ТЕК ОТБАСЫНЫҢ МӘСЕЛЕСІ ДЕП ҚАРАМАЙ, МЕМЛЕКЕТ 
ТАРАПЫНАН РЕТТЕУ ҚАЖЕТ-АҚ. ОСЫ МАҚСАТТА ҚР ДІН ІСТЕРІ ЖӘНЕ АЗАМАТ-
ТЫҚ ҚОҒАМ МИНИСТРЛІГІ ҰСЫНҒАН, ПРЕЗИДЕНТ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ 
ЖАРЛЫҒЫМЕН БЕКІТІЛГЕН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДІН САЛАСЫН-
ДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТЫНЫҢ 2017–2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН ТҰЖЫ-
РЫМДАМАСЫ АЙРЫҚША МАҢЫЗҒА ИЕ. 

Құжаттың негізгі діттегені дін 
саласындағы мемлекеттік сая
саттың тиімділігін арттыру, елдің 
зайырлылық қағидаттарын ны
ғайту және дінді теріс мақсатта 
пайдалануға жол бермеу.  Ең 
бас тысы, бағдарлама Қазақстан 

азаматтарының дінаралық қақ
тығыс жоқ, бейбіт елде өмір сүруіне 
ықпал етпек. Ал, оның бірден бір 
жолы жастарды жат пиғылды түрлі 
діни ағымдардың жетегінен сақтау 
болып табылады. Ол үшін жалпы 
қоғам болып қарсы тұрғанымыз 

жөн. Осы мақсатта қандай жұ
мыстар жүргізіліп жатыр, жалпы 
жасөспірімдерді жат ағымның 
ықпалынан қалай сақтаймыз деген 
сұрақтың жауабын іздеген едік. 

СЫРҚАТ БАЛАЛАР 
ҚОЛДАЙТЫН ОРТАҒА 
МҰҚТАЖ

3-бет

ҮЗДІК МҰҒАЛІМГЕ – 
ЖЕҢІЛ АВТОКӨЛІК!

ЖОҒАЛҒАН ҚЫЗ
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ШЕТЕЛДІК САРАПШЫЛАРМЕН 
СЫНДАРЛЫ ӘРІПТЕСТІК ҚАЖЕТ 

Турнир

«АЙРАҚТЫ» АЛДЫҢҒЫ ОРЫНДА

Елімізде жүріп жатқан сот-құқықтық ре-
форманы қолдау мақсатында осыдан үш жыл 
бұрын Еуропалық Одақтың «Қазақстандағы 
қылмыстық сот төрелігін жетілдіру» жобасы 
(ары қарай EUCJ) қолға алынған-ды. Астанада 
өткен «Қазақстандағы сот төрелігінің бола-
шағы» тақырыбындағы халықаралық конфе-
ренцияда жоба аясында атқарылған жұмыстар 
қорытындыланып, сот, прокуратура және по-
лиция органдарын одан әрі дамыту жолдары 
талқыланды. Оған ҚР Парламенті, Президент 
әкімшілігі, Жоғарғы Сот, Бас прокуратура, Ішкі 
істер органының жетекшілері және EUCJ-дің 
негізгі әріптестері, елшіліктер мен халықара-
лық ұйымдардың бірінші басшылары қатысты. 
Жиын тізгінін ҚР Бірінші Президенті қоры атқа-
рушы директорының орынбасары Игорь Рогов, 
Еуроодақтың аталмыш жобасының операция-
лық жетекшісі Сәуле Мектепбаева ұстады.

Жиында өрбіген әңгімеден түйгеніміз, 
EUCJ Жоғарғы Сот, Бас прокуратура, Ішкі істер 
министрлігі және салалық академияларға 
институционалдық өзгерістер бойынша са-
раптамалық қолдау көрсеткен алғашқы жоба 
екен. Оның аясында шетелдік сарапшылар 
Үкіметке қылмыстық сот төрелігі саласында 

МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТ 
МОДЕЛІ 

ӨЗГЕЛЕРГЕ ҮЛГІ
Еліміздің құқықтық саяси даму жолы Қазақстан 

Республикасының 2010-2020 жылға дейінгі кезең-
ге арналған құқықтық саясат тұжырымдамасымен 
айқындалған. Тұжырымдамада мемлекеттiк қыз-
мет сапасын жақсарту жолдары жан-жақты қарас-
тырылып, сонымен қатар, әлемдік тәжірибеден 
алынған құқықтық жүйені жетілдіру бағыттары 
нақтыланды. 

Осы тұста айта кетерлігі, Қазақстанда алғаш рет 1999 
жылы «Мемлекеттік қызмет туралы» заң қабылданды. 
Қазіргі қолданыстағы осы заң 2015 жылы қайта то-
лықтырылып, онда Бес институционалдық реформаны 
іске асыру жөніндегі «100 нақты қадам» – Ұлт жоспары-
ның кәсіби мемлекеттік аппарат құру тұрғысындағы 15 
қадамын іске асыру бағыты қамтылды. Жаңа заңда  «А» 
корпусындағы әкімшілік мемлекеттік қызметтің кадрлық 
резерві нақтыланып, мемлекеттік қызметшілердің бұл 
санатының кадрлық резервін қалыптастырудың ерекше 
тәртібі түсіндірілді. Бұрынғы заңда «мемлекеттік қызмет-
тің кадрлық резерві» деген жалпы ұғым ғана берілгені 
баршаға мәлім.

Құқықтық саясат тұжырымдамасында негізінен 
азаматтардың әлеуметтік құқығын қамтамасыз ету, 
қаржылық, салықтық және кедендік заңнамаларды 
жетілдіру, әкiмшiлiк құқық мүмкiндiктерiн кеңейту, 
соған орай, тiркеу, рұқсат ету-лицензиялық рәсiмдердi 
оңайлату, коммерциялық және коммерциялық емес 
ұйымдардың қызметiне мемлекеттiк органдардың заң-
сыз араласуына тосқауыл қою жөнiндегi жұмыстарды 
жалғастыру мақсат етілді. Бұған қоса мемлекеттік қыз-
мет саласындағы қатынастарды жетілдірудің негізгі бес 
бағыты көрсетілсе, оның бастысы – мемлекеттiк саяси 
және әкiмшiлiк қызметтiң аражiгiн ажырату, ал,  екіншісі 
– мемлекеттiк қызметте адам ресурстарын басқарудың 
жаңа институттарын қалыптастыру әрі жұмыс iстеп 
тұрғандарын жаңғырту болды. Үшінші бағыт – мемле-
кеттiк қызметке кәсiби және жеке сипатта iрiктеудiң жаңа 
әдiстерiн, төртіншісі – еңбекақы төлеу мен ынталанды-
рудың жаңа қағидаттарын енгiзуді көздеді. Соңғы меже  
мемлекеттiк қызметшiлер қызметiн бағалауды заманға 
сай жүйеге негіздеуге арналды. 

Тұжырымдама бағыттарына тоқталып отырғанымыз, 
ондағы басты мақсаттар бүгінде кезең-кезеңімен іске 
асып қана қоймай, өз нәтижесін беруде. Мысалы, Ел-
басы кезінде межеге жету жолындағы реформа ларды 
қатаң әрі бірізділікпен орындау қажеттігін және оның 
мем лекеттік қызмет жүйе сін жаңғыр тудан басталатынын 
баса айтқан болатын. Өйткені, мемлекеттік аппарат та 
бел гілі бір команданың қалып та суы тамыр-таныстықты 
арттырып, кадрлар сапасын төмендетіп қана қоймай, 
сонымен бірге, жемқорлыққа да айқара жол ашады. 
Сондықтан, қазіргі заман ғы кәсіби және автономиялы 
мемлекеттік аппарат құру жүйені реформалаудың басты 
шарты болмақ.

Реформалаудың негізгі бағыттары Президенттің 
2011 жылғы шілдедегі Жарлығымен бекітілген мемле-
кеттік қызметтің жаңа моделі тұжырымдамасында одан 
әрі кеңейтілді. Жаңа реформа аясында мемлекеттік қыз-
меттің карьерлік моделіне көшу, яғни, әрбір лауазымды 
орынға меритократия қағидаттары негізінде төменнен 
көтерілу, басқару сатыларынан түгел өтуі тиіс болды. 
Осы орайда, мемлекеттік конкурстық ірік теу жолға қо-
йылды. Әлем ел дерінде мемлекеттік қызметке қабылдау 
бірнеше конкурстық іріктеу арқылы жүзеге асатынын 
ескерсек, бұл талап қазіргі күні бізде де заманға сай 
толықтай енді. 

Атап айтқанда, қызметте өскісі келетіндер конкурс 
арқылы тест, жазбаша және ауыз  ша емтихандарда 
бақ сынап, мін детті тағылымдамадан өтеді. Бұл әдістің 
тиімділігі сол, мемлекеттік қызметте меритократия қағи-
даты негізінде барлық азаматтарға өз қабілеттерін жүзеге 
асыруға бірдей мүмкіндік береді. Себебі, мемлекеттік 
қызметтің сапасы артқанда ғана елдің экономикасы мен 
қоғамның әл-ауқаты жақсарары талассыз. Олай дей-
тініміз, реформалар ең алдымен кадрларды іріктеу мен 
жоғарылату жүйесіне халық сенімін арттырып, азаматтар 
санасында қатып қалған кез келген лауазымды жұмысқа 
тамыр-таныссыз тұру мүмкін емес деген секілді пікірдің 
жойылуына ықпал етеді. Сонымен қатар, мемлекеттік 
қызметшілердің өздерінің меритократия пікірдің сақтау-
ға қатысты сенімділігін нығайтады. Және мемлекеттік 
қызметтердің сапасы мен қолжетімділігіне азаматтардың 
ризашылық көзқарасын қалыптастырады. Ол үшін, Елба-
сы айтқандай, «Қазақстандық мемлекеттік қызметшілер 
өз халқымыздың иглігі үшін жұмыс істеулері тиіс».

Халықаралық сарапшылардың пікіріне сүйенсек, 
бүгінде мемлекеттік қызметтің қазақстандық моделі 
өзге елдерге үлгі бола алады. Осы себепті,  ҚР Құқықтық 
саясат тұжырымдамасында мақсат етілген қазақстандық 
мемлекеттік қызмет моделі мойындалған халықаралық 
стандарттарға толығымен сай деп сеніммен айтуға бо-
лады.

Түймегүл СМАҒҰЛҚЫЗЫ,
«Заң газеті»

Судьялардың бәсекеге қабілеттілігін арт-
тырып, біліктіліктерін көтеру және ойлау 
қабілеттерін дамыту мақсатында жергілікті 
соттардың оқу орталықтары және Қазақстан 
Республикасы Судьялар одағының ұйымда-
стыруымен республика соттарында құқықтық 
турнир өткізілуде. Турнирдің облыстық кезеңі 
Маңғыстау облыстық сотында наурыз айында 
ұйымдастырылып, білімді, білікті, талантты 
судьялар іріктелген болатын. Осыдан соң әр 
облыстың мықтылары арасындағы бәсеке 
төрт (оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыс) өңірде 
жалғасын тапты. 

Жақында Орал қаласында құқықтық тур-
нирдің батыс аймақтық кезеңі өтіп, оған Батыс 
Қазақстан, Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе және 
Қызылорда облыс тық соттарының команда-
лары қатысты. Құқықтық турнир 6 конкурстан 
тұрады.  Әр команда құрамында еңбек өтілі бес 
жылға де йінгі 8 жас судья бар. 

Сайысқа маңғыстаулық қазылар жоғары 
дайындықпен барды. Команда мүшелері ірік-
теліп, Маңғыстау облыстық сотының судьясы, 
оқу орталығының үйлестірушісі Гүлажар Бақыт-
жанованың жетекшілігімен сайыстың әр кезеңі 
бойынша арнайы нөмірлер дайындалды.

Маңғыстаудың тарих пен сыр ға толы та-
уларының бірі «Айрақты» атауын иеленген 
команда мүшелері бірінші таныстыру кезеңінде 
құқық философиясы мен Тәуке ханның «Жеті 
жарғысына» негізделген «Қыз мұраты» деп 
аталатын сахналық қойылым арқылы дала 
заңы мен қала заңын үндес тіре келе, дауды 
бітімгершілікпен шешудің озық үлгісін көрсетті. 

Келесі «Визиттік карта» конкурсында «Циф-
рлы Қазақстан сөйлесін» атты сахналық қой-
ылым көрсетіп, сот жүйесіндегі IT-технология 
мен цифрландырудың азаматтар үшін тиімділі-
гін насихаттады. Электронды Талапарыз ханым 

Қазақ тілін «кедей» деу қате
Қазақстан Республикасы тәуелсіз мемлекет. Ал азат елдің 

өз заңы, өз тілі, төл рәміздері, мемлекеттік шекарасы бола-
тыны түсінікті. Қазақстанның құндылықтарына құрметпен 
қарайтын азаматтардың барлығы мемлекеттің заңына бас 
иіп, жерін, тілін, ұлттық салт-дәстүрін сыйлауы керек. Бұл 
талаптар ел заңдарымен толық реттелген.

Айталық, «Қазақстан Республикасындағы тiл туралы» 
заң 1997 жылдың 11 шiлдесінде қабылданған. Осы Заңның 
4-бабында: «Қазақстан Республикасының мемлекеттiк тiлi 
– қазақ тiлi. Мемлекеттiк тiл – мемлекеттiң бүкiл аумағында 
қоғамдық қатынастардың барлық саласында қолданылатын 
мемлекеттiк басқару, заң шығару, сот iсiн жүргiзу және iс 
қағаздарын жүргiзу тiлi. Сонымен бiрге, Үкiмет, мемлекеттiк 
органдар мемлекеттiк тiлдi, яғни, қазақ тiлiн барынша дамы-

туға, оның халықаралық беделiн нығайтуға және қазақ диас-
порасына ана тiлiн сақтауы мен дамытуы үшiн көмек көрсе-
туге мiндеттi» деп көрсетiлген. Біз осы заңды басшылыққа 
ала отырып, өз қызметімізде мемлекеттік тілдің қолданысын 
кеңейтуіміз керек. Қазақ тілін қажет тілге айналдыруда 
басшылыққа алатын құжаттар аз емес. Өйткені, тіл туралы 
заңның қабылдануымен мәселенің толық шешілмейтінін 
уақыттың өзі көрсетті. Соған орай, мемлекеттік қызметтегі 
жұмысты үйлестіруге бағытталған Үкіметтің бiрқатар қау-
лысы жарық көрді. Оның ішінде 1998 жылғы 14 тамызда 
қабылданған «Мемлекеттiк органдарда мемлекеттiк тiлдiң 
қолданылу аясын кеңейту туралы», 1998 жылғы 5 қазаңда 
жарыққа шыққан «Тiлдердi қолдану мен дамытудың мемле-
кеттiк бағдарламасы» сияқты елбасы жарлықтары тіл мерейін 
өсіруге ерекше пәрмен берді. 

Дегенмен, қазақ тілінің қолданысы біз ойлағандай жақ-

сарып кете қойған жоқ. Мемлекеттік органдардағы жағдай 
қалыпқа түскенімен, қарапайым халық әлі күнге өз сауалда-
рын ресми тілде жолдап, өз шағымдарын орыс тілінде жазып 
тапсырып жатады. Бұл азаматтардың құлдық санадан арыл-
май отырғанын, орысша жазбасақ мәселемізге ешкім назар 
аудармайды деген қате түсініктен бүгінге дейін арылмай келе 
жатқанын көрсетеді. Тіпті «қазақша өз ойымызды жеткізе ал-
маймыз, орысша жазған жеңілірек» деп ақталатындар да бар. 
Мұндай жандар Мұхтар Әуезов шығармаларындағы сөздiк 
қорда 29.483 сөз бар екенiн, А.Пушкин шығармаларында 
21.197, ал Шекспир шығармаларында 15.000 сөз бар екенiн 
білмейтін болса керек.  

Ш.ЖАЛАУОВА,
Алматы қаласы Құқықтық түсіндіру жұмысы және 

халыққа заң қызметін көрсету басқармасының 
инспекторы

мен Қисықов Талап Арызұлының арасындағы 
озық ой мен тозығы жеткен көзқарас сыналды. 
Команда мүшелері қарапайым мысал арқылы 
сот реформасының мақсатын түсіндірді.

«Сергіту», «Сұрақ-жауап», «Капитандар 
сайысы» конкурстарында команда мүшелерінің 
білімі тексерілді. 

«Бейнебайқау» кезеңіне ұсынылған «Жұмыс-
сыздың мұңы» атты бейнеролик желісі өмірден 
түңілген бір бейбақтың қамыққан сәтіне ертегі 
кейіпкері арқылы құқықтық көмек беріле оты-
рып, адамзат баласын заңды білуге, білімді бо-
луға шақырады. «Үй тапсырмасы» конкурсына 
«Судьяның бір күні» атты сахналық қойылым 
орындалып, әріптестер бір-бірінің әрекетінде 
жіберілген кемшіліктерді анықтауға тырысты. 

Тартысты бәсекеге айналған құқықтық тур-
нирдің соңғы кезеңі «Музыкалық сәлемдеме» 
деп аталды. «Айрақты» командасы маңғыс-
таулық соттардың бас ауруына айналып, биыл 

соттардың жүктемесін екі есеге арттырып оты-
рған екінші деңгейлі банктердің заңсыз комис-
сия туралы әрекеттеріне әзіл әнмен шымшыма 
жасады. 

Жалпы сайыс қорытындысы бойынша 
Маңғыстау облысының «Айрақты» команда-
сы бірінші орынды қанжығаларына байлады. 
Екінші орынды – Қызылорда, үшінші орынды 
Атырау облысының судьялары иеленді. 

«Айрақты» командасының жетекшісі Гүла-
жар Бақытжановаға, мүшелері Арыстан Бек-
болатовқа, Едіге Бегеновке, Айнагүл Өсер-
баеваға, Айзада Сейілхановаға, Мәншүк 
Жұмаеваға, Бағдат Байғожаевқа, Алтай Қо-
нысовқа және Жаңылхан Жүсіповаға алғыс 
білдіріп, жеңістерімен құттықтаймыз! 

Гауһар НҰРХАНОВА,
Маңғыстау облыстық соты баспасөз 

қызметінің жетекшісі

басталған реформаны халықаралық талапқа 
сай жүргізуге, оның ішінде еліміздің құқық 
қорғау органдарын  дамыту үшін өзгерістерді 
тиімді басқарудың әдістемесі мен жүйесін 
енгізуге көмек көрсеткен. Нәтижесінде, 2017 
жылы прократура органын өзгерту мақсатында 
«Прокуратура туралы» жаңа заңда бекітілген 
маңыз ды шешімдер қабылданды. «Құқық 
қорғау қызметтерінің орталығы», «Тұрғындар-
дың қауіпсіздігі және құқық қорғау органда-
рына сенім деңгейінің бағасы», «Азаптаусыз 
қоғамға қадам» бірлескен жобалары жүзеге 
асырылып, кадр және коммуникация мәселе-
лері бойынша тың қадамдар жасалды. Мәсе-
лен, Ішкі істер министрлігінің полиция қызметін 
жетілдіру стратегиясын жасап, саланың отызға 
жуық басымдығын айқындауға қолдау көр-
сетілді. Ал, Жоғарғы Сотпен бірге жүргізілген 
жұмыстың нәтижесі – сот жүйесін дамыту және 
коммуникациялық стратегияны жасаудың жеті 
бағдарламасының іске қосылуы болды. 

Жиында жобаның құқық қорғау саласын 
жетілдіруге қосқан үлесі жайлы құзырлы орын 
басшылары баяндады. Алдымен сөз алған ҚР 
Жоғарғы Сотының төрағасы Жақып Асанов-
тың айтуынша, EUCJ жобасы аясында түрме 

тұрғындарын азайтудың 10 шарасы, азамат-
тық процесс барысында тараптарды бітімге 
келтіру, электронды браслеттер мен пробация, 
колониялардағы адамдарды жұмыспен қамту 
шаралары жүзеге асырылған. Жоба көмегімен 
құрылған реформаторлар командасы нақты 
басымдықтарды айқындап, оларды жүзеге 
асыруға зор ілкімділік танытқан. «Біз прокура-
тураның қандай мүмкіндігі бар екенін, нақты 
нәтижеге қызмет ететін қандай технология 
барын, оны қалай тиімді жүзеге асыруға бола-
тынын көрсетіп, дәлелдей алдық. Уақытында 
бұл жобаны мемлекеттік органдар қабылдауға 
онша ынталы болмады. Себебі, оған сенбеген 
едік. Қазір жағдай мүлде басқаша. Бүгінде 
бәріміз де осындай форматта тығыз байланыс-
та  жұмыс істеуге дайынбыз», – деді Ж.Асанов.   

Ішкі істер министрі Қ.Қасымов EUCJ білікті 
сарапшыларының арқасында құзырлы орын-
ның өзіндік жобалық кеңсесі құрылып, оған 
саланың ең үздік қызметкерлері кіргенін ор-
таға салды. Нәтижесінде пробация қызметі 
жасақталып, оны құқықтық тұрғыда реттейтін 
заң қабылданыпты. Бас прокурордың орын-
басары Марат Ахметжанов EUCJ жобасы 
әлемдік тәжірибелерді зерделеп, олардың 
озығын алуға үйретіп, халықаралық деңгейде-
гі сарапшыларды тартуға мүмкіндік бергенін 
айтты. Еуроодақтың «Түрмедегілердің санын 
азайтудың 10 шарасы» жобасы аясында темір 
тордағылардың саны 32 мыңға дейін азайып, 
8 колония жабылған. Бұдан 12 млрд теңге 
үнемделген. 

Десе де, құқық қорғау саласында әлі де 
шешімін таппаған мәселелер баршылық. 
Мәселен, сот жүйесіндегі жұмыс жүктемесі 
өте ауқымды. Жақып Қажыманұлының ай-
туынша, бүгінде соттарда қаралатын істердің 
60-70 пайызының дауларға еш қатысы жоқ. 
Сондықтан, Ж.Асанов сот саласы мұндай 
конвейерге айналмауы керектігін, өйткені 
күрделі, коммерциялық, инвестициялық дау-
лар шешімдерінің сапасы төмендеп кететінін 
мәлімдей келе, алдағы уақытта осы мәселені 
тиімді шешуде шетелдік сарапшылармен сын-
дарлы әріптестік қажеттігін атап көрсетті.

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»
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ОЙТАЛҚЫ АҚТАУ ҮКІМДЕРІ ҚҰЗЫРЛЫ ОРЫНДАР ҚАТЕЛІГІНІҢ КӨРСЕТКІШІ ЕМЕС ПЕ?

Сауалнаманы әзірлеген К.ЫСҚАҚОВА, «Заң газеті»(С
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Ернар ҚАСЫМБЕКОВ, Алматы облысы Текелі қалалық сотының төрағасы: Мәди КӨШІКБАЕВ, Алматы облысы Қарасай аудандық сотының 
төрағасы:Ал, енді негізсіз айыптау үкімін шығарған судьялар жауапкершілікке тар-

тылуы керек пе дегенге келер болсақ, біз алдымызға келген істі қарай отырып, 
оған қатысты барлық дәлелдемелерді бағалап, ішкі түйсігімізге сүйеніп, егер ол 
кінәлі десек оған айыптау үкімін шығарамыз. Бағалауға байланысты үкім бұ-
зылатын болса, ол үшін судья жауапкершілікке тартылмайды. Егер жоғары сот 
сатысының қаулысында судья заңды өрескел бұзды, тараптардың теңдік қағида-
сын бұзды, қорғаушыларға өз қорғауындағы адамның кінәсіздігін дәлелдейтін 
құжаттарды ұсынуға жағдай жасамады т.б деп көрсетілсе, әрине, онда сол судья 
тиісті жауапкершілікке тартылады. 

Тағы бір айта кетерлік жәйт, Жоғарғы Сот Төрағасының бастамасымен пилоттық жоба ретінде онша 
ауыр емес қылмыстық істерден сотқа дейін тергеу барысында бас тарту мәселесі қарастырылуда. Бұл 
дегеніңіз, сотқа осы санаттағы істер түспейтінін білдіреді. Сотқа тек айыптау актілері ғана түседі. Яғни, 
сот қылмыстық ізге түсу органдарының пікірімен байланысты болмайды. Өйткені, айыптау актісінде 
қандайда бір дәлелдемелер қарастырылмайды. Бұл бұрынғыдай айыптау қорытындысы емес, айыптау 
актісі болады да, онда қылмыстық ізге түсу органдарының айыпталушыға таққан айыбы ғана жазыла-
ды. Ал, дәлелдердің бәрі сот мәжілісінде зерттеледі. Яғни, алдағы уақытта Жоғарғы Сот төрағасының 
бастамасымен қолға алынған пилоттық жоба сәтті іске асса, нағыз тәуелсіз сот боламыз. Бұл соттардың 
ақтау үкімдерін көптеп шығаруына да сеп. 

Жасыратыны жоқ, көп жағдай адвокатқа байланысты. Қазір бізге тер-
геу органдары істі жібереді. Яғни, істе айыптау органының дәлелдемелері 
ғана болады да, адвокаттардың өз қорғауындағы адамның кінәсіздігіне қа-
тысты дәлелдемесі болмайды. Болса тек, қорғаушының тергеушіге берген 
талап-тілегі ғана. Оның өзін тергеуші қаласа қанағаттандырады, қаламаса 
қанағаттандыр майды. Қорғаушының дәлелдеме жинап, өзі тергеу жүргізе ал-
майтыны тағы бар. Сондықтан, сот істі қарап, парақтай бастағанда сотталушы 
«кінәлі» деген бір жақты пікір қалыптасуы мүмкін. Менің ойымша барлық 
тергеу сотта жүргізілуі тиіс. Сотқа тергеуші мен прокурордың айыптау актісі 
ғана келіп түсу керек. Сонда сотқа келген қорғаушы мен айыптаушы тең болып, өз дәлелдерін ұсы-
нуына жағдай жасалады. Кейде төменгі сатыда қорғаушылар тиісті дәлелдемелерді ұсына алмай, одан 
кейінгі жоғарғы сатыдағы сотта басқа қорғаушы дәлелдемелерді тауып, тергеудің кемшіліктерін көр-
сетіп, сәйкесінше ақтау үкімі шығуы мүмкін. Судьяларды жауапкершілікке тарту  мәселесіне келсек, 
мысалы аудандық сот судьясының пікірімен, жоғары тұрған сот судьясының пікірі сай келмесе, оған 
бола аудандық сот судьясын жазғыру орынсыз. Судьяның өрескел қате жіберіп, заңды көпе-көрнеу 
бұзғаны анықталса ғана тиісті жауапкершілікке тарту қарастырылған.

(Соңы. Басы 1-бетте)

«Бір терезе»

СЫРТТАН ЖҰМЫС 
ІЗДЕП КЕЛУШІЛЕР КӨП

Жоғарғы Сот

АТЫРАУ ҚАЛАСЫНДА КӨШІ-ҚОН ҚЫЗМЕТІН КӨРСЕТУ 
ОРТАЛЫҒЫ АШЫЛДЫ. ЕНДІГІ ЖЕРДЕ ЕҢБЕК МИГРАНТ-
ТАРЫ «БІР ТЕРЕЗЕ» ҚАҒИДАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚҚА 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ СТАНДАРТЫНА САЙ ҚЫЗМЕТ АЛАТЫН 
БОЛАДЫ. 

Жоғарғы Соттың баспасөз қызметі 
ұсынған мәліметке сүйенсек, бірінші 
сот сатыларының А.Жалғасбаева, 
Т.Саттарова, А.Даукентас, Қ.Қадыр, 
Ж.Бердалиева, Ж.Сызбаева, Ж.Ма-
мытбековаға қатысты жеті қаулысы 
қайта қаралып, аталған тұлғаларға 
қатысты істер ҚР Қылмыстық кодексінің 
68-бабы 1-бөлігімен қысқарған. Қыл-
мыстық кодекстің 68-бабы «Татула-
суға байланысты қылмыстық жауап-
тылықтан босатуды» көздейді. Ал, осы 
баптың 1-бөлігінде «Қылмыстық теріс 
қылық немесе қазаға ұшыратумен бай-
ланысты емес онша ауыр емес немесе 
ауырлығы орташа қылмыс жасаған 
адам, егер ол жәбірленушімен, арыз 
берушімен татуласса, оның ішінде 
медиация тәртібімен татуласса және 
келтiрiлген зиянды қалпына келтірсе, 
қылмыстық жауаптылықтан боса-
тылуға жатады» деп көрсетілген. Яғни, 
жоғарыдағы ақталған азаматтар жа-
саған қылмыстары онша ауыр емес 
болғандықтан, және жәбірленушімен, 
арыз берушімен татуласып, келтірілген 
зиянды қалпына келтірген. Мұндай 

жағдайда олардың ақталып, қайта 
қоғамға оралғаны орынды. 

Сол секілді, азамат Бекежан Ер-
жановқа қатысты үкім де таразы ба-
сына салынды. Бірінші саты соты-
ның үкімімен Ержанов қылмыстық 
жауапкершілікке тарту уақытының 
ескіруіне байланысты босатылған 
болатын. Кассациялық алқа мұны 
негізді деп отыр. Жоғарыдағы ақтау 
үкімдеріне аяқталған қылмыс құрамы-
ның жоқтығы түрткі болған. Олардың 
барлығының әрекеті қылмыстық теріс 
қылыққа жатады. Қылмыстық ко-
декстің 24-бабы, 4-бөлігіне сүйенсек, 
орташа ауырлықтағы, ауыр және аса 
ауыр, террористік қылмыс жасаған кез-
де ғана қылмыстық жауаптылық туын-
дайды. Ал, қылмыстық теріс қылыққа 
заң бойынша қылмыстық жауапкер-
шілік қарастырылмаған. Осыған орай, 
ақталған азаматтардың құқығы қалпы-
на келтірілді, әрі олардың қылмыстық 
процесті жүргізген, заңсыз әрекеттерге 
жол берген құзырлы органдар әре-
кетіне моральдық өтемақы талап етуге 
құқығы бар екені ескертілді. 

Кәмила ЫСҚАҚОВА,
«Заң газеті»

АҚТАЛҒАНДАР 
МОРАЛЬДЫҚ ӨТЕМАҚЫ 
ТАЛАП ЕТУГЕ ҚҰҚЫЛЫ

Орталық ҚР аумағында еңбек қызметін жүзеге асыруға арналған рұқсаттар 
беру, рұқсат мерзімін ұзарту, шетелдіктерді уақытша тіркеу, шетелдіктерді ҚР 
тұрақты тұруға қалдыру бойынша қызметтер көрсетеді. Шетелдік азаматтардың 
Қазақстан аумағында еңбек етуіне берілетін рұқсат бұрын бес күн уақыт ішінде 
рәсімделетін болса, енді бұл орталықта жұмыс іздеп келушілер бар-жоғы бір 
сағаттың ішінде құжаттарын заңдастыра алады. Көші-қон орталығында меди-
циналық тексеруге, дактилоскопиядан өтіп, сақтандыру полисін рәсімдеуге бо-
лады, сонымен қатар ЖСН нөмірін алуға да мүмкіндік бар. Бір сөзбен айтқанда, 
Қазақстан аумағында еңбек етуге рұқсат алу үшін барлық рәсімдер бір жерден 
атқарылады.

Соңғы жылдары Атырау аумағында еңбек мигранттарының саны әжептәуір 
артып отыр. Биылдың өзінде ғана Атырау облысы ІІД көші-қон қызметі басқарма-
сының қызметкерлері 75 мыңнан астам шетелдіктің уақытша тіркелуін рәсімдеді. 
Ал жыл басынан бері 55 мың еңбек мигранты Қазақстан аумағында жұмыс істеуге 
рұқсат алу және бұл мерзімді ұзарту үшін құжаттарын тапсырған.

Құралай ҚУАТОВА
АТЫРАУ ОБЛЫСЫ

Облыс әкімі өз құттықтауында 
мұғалім мамандығының әлемдегі ең 
құрметті мамандықтардың бірі екенін 
айта келе, олардың ұшан-теңіз еңбек-
теріне ризашылығын білдірді. 

– Алматы облысының білім беру 
мекемелерінің интеллектуалдық әле-
уеті зор. Бізде 35 мың педагог бала-
ларға білім беруде. Олар қазақстан-
дық педагогикалық дәстүрлерді 
сақтай отырып, заманауи әдістерді, 
инновациялық әзірленімдерді оқыту 
процесіне ұтымды енгізе бастады. 
Атқарылған жұмыстың сапасы оқушы-
ларымыздың жеткен жетістіктерімен, 
мұғалімдердің кәсіби біліктілігімен 
айшықталуда, – деп атап өтті А. Ба-
талов. 

Сонымен қатар, облыс басшысы 
сөзінде білім саласының алдында 
тұрған бірқатар міндеттерге де тоқтал-
ды. Олардың қатарында «Цифрлы 
Қазақстан» мемлекеттік бағдарлама-
сының өңірде нәтижелі орындалуы, 

апаттық және үш ауысымды мектеп-
тердің мәселесін шешу, сол сияқты 
мемлекеттік-жекеменшік серіктестік 
механизмін қолдана отырып, бала-
ларды мектепке дейінгі мекемелер-
мен қамту бағытында нақты шаралар 
қабылдау қажеттігі де айтылды. 

– Тек өткен жылдың өзінде об лыста 
118 балабақша ашылды, оның 117-сі 
мемлекеттік-жекеменшік серіктестік 
негізінде жеке инвестицияға тұрғы-
зылған. Бүгінгі күні облыста 1026 
мектепке дейінгі мекеме болса, со-
ның 433-і жеке инвестиция есебінен 
салынған. Мектепке дейінгі тәрбие-
мен қамту деңгейі өткен жылы 95 % 
болған еді, биылғы жылдың соңына 
дейін 98 пайызға жеткізу көзделген. 
Осыдан төрт жыл ғана бұрын бұл көр-
сеткіш 62 пайызды құрап, еліміз бой-
ынша ең төменгі көрсеткіш саналған 
болатын. Дер кезінде қабылданған 
нақты шаралардың нәтижесінде ба-
лаларды мектепке дейінгі мекеме-

Бәрекелді!

ЕЛ СЫЙЛАЙТЫН ДАНА ДА, ҚАДІР ТҰТАР 
АҒА ДА ҰСТАЗДЫҢ ТӘЛІМІН АЛАДЫ, ТӘР-
БИЕСІН КӨРЕДІ. ҰСТАЗ ҮШІН ШӘКІРТІНІҢ 
БӘРІ БІРДЕЙ. ОЛ АЛДЫНДА ОТЫРҒАН АР-
МАНШЫЛ БАЛАЛАРДЫҢ БӘРІНЕН ҮЛКЕН 
ҮМІТ КҮТЕДІ, МЫҚТЫ МАМАН БОЛАРЫ-
НА СЕНЕДІ. ШӘКІРТІНІҢ КІП-КІШКЕНТАЙ 
ЖЕТІСТІГІНЕ ШЫН ҚУАНБАЙТЫН ҰСТАЗ 
ЖОҚ. БІРАҚ, БАР УАҚЫТЫН МЕКТЕПТЕ 
ӨТКІЗІП, БАР КҮШ-ҚАЙРАТЫН БАЛА-
ЛАРҒА ЖҰМСАЙТЫН ҰСТАЗДАРҒА ҚА-
ТЫСТЫ ЖЫЛЫ СӨЗ АЙТУҒА НЕГЕ САРАҢ 
БОЛЫП КЕТТІК?

Қазір мұғалімнің беделі неге төмен дегенді мәсе-
ле етіп көтеру жиіледі. Өз мамандығымызға қатысты 
мұндай талқылаудың орын алуы біз үшін де ауыр. Бала 
мектепке келмей қалса да, сабағына селқос қараса да, 
нашар топқа қосылса да мәселенің бәрін мұғалімге 
тіреу, ұстазбен байланыстыру белең алды. Мұғалімнің 
міндеті – білім беру, ізгілікке, адамдыққа тәрбиелеу. 
Бірақ, біз қанша жанталассақ та берген біліміміз ата- 
аналар тарапынан пысықталмаса, көрсеткен өнегеміз 
отбасында жалғасын тауып жатпаса жақсы нәтиже 
күту бекер. Мектепте «сабақты жақсылап оқымасаң, 
ертең білікті маман бола алмайсың» деп нығарлап жі-
бергенмен, үйде ата-анасы «осы сабақты оқымасаң да 
қатардан қалмайсың» деп баласын еркіне қойса біздің 
жанталасқанымыздан пайда жоқ. Мектеп пен отбасы 

үндесе жұмыс жүргізгенде ғана баланың сабағында 
ілгерілеу болады. 

Әрине, ата-ананың бәрі бірдей емес. Әркімнің баласы 
өзі үшін ең керемет, ең ұғымтал, ең дарынды болғанымен, 
мектепте мұғалім үшін оқушының бәрі бірдей екенін түсін-
бейтіндер, мойындағысы келмейтіндер бар. Тек өзінің 
баласына көңіл бөлсе, тек оның баласын мақтаса ғана 
мұғалім жақсы. Ал, ескерту жасаса, баланың кемшілігін 
айтса ұстазды жау санап, қатесін теретіндерді де көріп жүр-
міз. «Ұстазыңды атаңнан да әзіз тұт» дейді халық даналығы. 
Ата-анасы қадір тұтпаған, жақтырмай отырған мұғалімді 
оқушының сыйлауы, әрине, мүмкін емес. Сондықтан, 
мұғалімге, мектепке деген көзқарасты өзгертудің қағидасы 
қарапайым. Ол үшін ең алдымен ата-аналармен арадағы 
байланысты жақсартып, ұстаз жұмысының қиындығын, 
жаңа заман балаларының көңілін табудың оңай еместігін 
түсіндіру маңызды. 

Бүгінде мемлекет тарапынан мұғалімнің мәртебесін 
көтеруге, біліктілігін арттыруға, материалдық жағдайын 
жақсартуға жіті көңіл бөлініп, ынталандыру тетіктері жан-
жақты қарастырылуда. Жаңа бағдарламаны меңгеріп, 
шәкірттері жарыстарда топ жарған, білімінің жоғары 
екенін дәлелдеген ұстаздардың еленіп, марапат алған 
кезі көп. Яғни, мемлекет мектептердің талапқа сай жұмыс 
істеуіне, мұғалімдердің алаңсыз өз қызметімен айналы-
суына керектігінің бәрін жасап отыр. Алайда, мұғалім үшін 
шәкіртінің махаббатынан, ата-ананың құрметінен артық 
баға жоқ. 

Шынар ЛИЯСХАНОВА,
№172 мектеп-гимназияның мұғалімі

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ 

ҮЗДІК МҰҒАЛІМГЕ – 
ЖЕҢІЛ АВТОКӨЛІК!

лермен қамту бағытындағы жұмысты 
жолға қойдық, – деді А.Баталов. Өңір 
басшысы сөзінің қорытындысында 
педагогтарды кәсіби мерекелерімен 
құттықтап, оларға мықты денсаулық, 
толайым табыс, отбасыларына аман-
дық тіледі. 

Бұдан әрі шара марапат рәсімімен 
жалғасты. Облыс әкімі А.Баталов 
бірқатар педагогтарға «Қазақстан 
Республикасының Білім беру ісінің 
құрметті қызметкері», «Ы.Алтынса-
рин» төсбелгілерін, облыс әкімінің 
Құрмет грамоталары мен Алғыс хат-
тарын тапсырды. Сонымен қатар 
«Жыл мұғалімі – 2018» байқауының 
республикалық кезеңінде жүлдегер 
атанғандар мен облыс әкімдігінің қол-
дауымен жыл сайын дәстүрлі түрде 
номинациялар бойынша ұйымдасты-
рылатын конкурстың жеңімпаздарын 
марапаттады. 

І дәрежелі диплом мен 250 мың 
теңгенің сертификаты «Үздік ауыл 
мектебі» аталымы бойынша жүлдегер 
атанған Қарасай ауданы Жамбыл 
атындағы орта мектепке берілді. Дәл 
осындай диплом мен 300 мың тең-
генің сертификаты «Үздік кәсіби білім 
беру мекемесі» ретінде Талдықорған 
политехникалық колледжіне табыс-
талды. Сондай-ақ, «Үздік балабақша», 
«Үздік сынып жетекшісі» номинация-
ларының жеңімпаздарына да марапат-
тар ұсынылды. Ал, Талдықорғандағы 
М.Арын атындағы дарынды балаларға 
арналған үш тілде оқытатын №24 
«Экономика және бизнес» лицейі 
«Орта білім беретін үздік ұйым» ата-
нып, мектеп ұжымы 22 млн 627 мың 
200 теңгенің сертификатына ие болды. 

«Жылдың үздік мұғалімі – 2018» 
басты номинациясының иегері Жам-
был ауданындағы Ә.Бейсеуов атын-
дағы мектептің бастауыш сынып 
мұ ғалімі Алма Маханова жеңіл авто-
көліктің кілтін облыс әкімі А.Баталов-
тың қолынан алды. 

Кәсіби мереке бұдан әрі концерттік 
бағдарламаға ұласып, оған облы-
стағы кәсіби әншілермен және өнер 
ұжымдарымен қатар педагогтардың 
өздері мен талантты оқушылар да қа-
тысты. Олардың арасында Қапшағай 
қ а л а с ы н д а ғ ы  Б а л а л а р  ш ы ғ а р -
машылық орталығының, Жамбыл 
ауданындағы өнер мектебінің және 
басқа да шығармашылық ұжымдар-
дың тәлімгерлері мен оқушылары бар. 

Алматы облысы әкімінің
 баспасөз қызметі 

ҰСТАЗЫҢДЫ АТАҢНАН ДА ӘЗІЗ ТҰТ

М Ұ Ғ А Л І М Д Е Р  М Е Р Е К Е С І  Қ А Р С А Ң Ы Н Д А  А Л М А Т Ы 
 ОБЛЫСЫНДА ПЕДАГОГ МАМАНДАРҒА ҚҰРМЕТ КӨРСЕТІЛДІ. 
ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫНДАҒЫ І.ЖАНСҮГІРОВ АТЫНДАҒЫ 
МӘДЕНИЕТ САРАЙЫНДА ӨТКЕН САЛТАНАТТЫ ЖИЫНДА 
ҰСТАЗДАР ҚАУЫМЫН ОБЛЫС ӘКІМІ АМАНДЫҚ БАТАЛОВ 
ҚҰТТЫҚТАП, БІЛІМ САЛАСЫНЫҢ ҮЗДІКТЕРІНЕ МАРАПАТТАР 
ТАПСЫРДЫ. ОБЛЫСТА «ЖЫЛДЫҢ ҮЗДІК МҰҒАЛІМІ» АТАНҒАН 
ЖАМБЫЛ АУДАНЫ Ә.БЕЙСЕУОВ АТЫНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕПТІҢ 
БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМІ АЛМА МАХАНОВАҒА ЖЕҢІЛ 
АВТОКӨЛІКТІҢ КІЛТІ ТАБЫСТАЛДЫ.
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Түйткіл

Қазақ ежелден «Бала бер, 
бала берсең сана бер» 
деп ақыл-ойды алдыңғы 

орынға қоятын дана халық. Се-
бебі, адам баласының санасы, яғни, 
ақыл-есі түзу болғанда ғана қоғам-
нан өз орнын тауып, дұрыс өмір сүре 
алады, өмір сүріп отырған ортасына 
пайдалы қызмет етеді. Өркениетті 
әлемге бет бұрып, әлеуметтік қа-
рым-қатынас жаңаша сипат алған-
да, әлем халықтарын алаңдатқан 
сана патологиясы – аутизм пробле-
масымен біздің де бетпе-бет келіп 
отырған жайымыз бар. Аутизмді 
елемеген ата-аналар балалары мүм-
кіндігі шектеулі жандар қатарына 
қосылғанда ғана бұл сырқаттың 
қаншалықты қауіпті, қатерлі екенін 
түйсініп жатады. 

Мамандардың мәлімдеуіне қа-
рағанда, «аутизм» деп аталатын 
ауытқушылық бала өмірге келген 
соң, 3 жылдың ішінде байқалатын 
ми жүйесінің қалыпты дамуының 
тоқырауы салдарынан, сана мен 
тіл қызметінің тежелуінен пайда 
болады. Соңғы 20 жылда бұл ауру 
әлем халықтарын қатты алаңдатып, 
баспасөз құралдарының басты тақы-
рыбына айналды. 2009 жылы «The 
Horse Boy» деген кітап пен деректі 
фильмнің жарыққа шығуы жұртты 
аталмыш аурудың мән-жайына қа-
нық еткендей болды. Бірақ, біздің 
түсінігімізде әлі де болса бұл дерт 
жөнінде бірыңғай ұғым қалыптасқан 
жоқ. Кейбір мамандардың оны «ор-
тадан оқшаулану», «жалғызсырап 
торығу», «өз бетімен кету» деп түсін-
діретіні байқалады. Дегенмен, мұны 
соншалықты ұтымды тұжырым дей 
алмаймыз. АҚШ-тың өзінде  әрбір 
88 баланың біреуі аутизмге шал-
дыққан деген дерек бар. Таңқалар-
лығы сол, бұл науқасқа ұл балалар 
қыздармен салыстырғанда 4 есе 
көп шалдығады екен. Ең өкініштісі, 
аталмыш науқас әлемде кең тарап 
бара жатса да, оның себеп-салда-
рын ғылым саласы әлі айқындап 
тани алмай отыр. Сондықтан, мұн-
дай індетті  емдеудің тәсілдері мен 
дәрі-дәрмектері де жасалмағаны 
басы ашық әңгіме. 

Қауіптің белгілері
Әдетте, педиатрлар дүниеге келген 

әр баланың анасына 18 немесе 24 
айлық кезіндегі дәрігерлік қараулары 
кезінде аутизм ауруларының белгілерін 
анықтайтын сауалдарды міндетті түрде 
қояды. Аутизмге диагноз қоятын са-
раптамалық талдаулардың жоқтығы 
қиындық тудырғанымен білікті, тәжіри-
белі дәрігер мұқият тексерістерінің 
нәтижесінде оның белгілерін тауып 
анықтай алады. 

Мамандардың дерегіне қарағанда, 
аутизм ауруы үш түрлі сипатпен көрініс 
табады: 

Біріншіден, баланың тұрмыстық 
дамудан артта қалушылығы. Аты-
жөнімен шақырсаң қарамайды, ішкі 
эмоциясы белгісіз, бет-әлпеті өзгер-
мейді, мелшиген күйі отырады, адам-
ның көзіне тіке қарамайды, тетелес 
балалармен ойнамайды, өзімен өзі 
болады, ойыншықтардың бір ғана 
түрін таңдап айырылмай сонымен ғана 
ойнауға бейім. Оның өзінде бір сарын-
ды әрекетпен шектеледі, жаңа нәрсе 
көрсе, қорқады. Өзінің қолынан келме-
ген нәрсе үшін өзгеден көмек сұрауды 
білмейді. Жұмсасаң тіл алмайды, тіпті, 
қарсыласып, дөңайбат шегуі де мүмкін. 

Екіншіден, сөйлей алмауы, тілдік 
дамудың мешеулігі. Тілі шықпайды, 
алғашында бірлі-жарым сөз айтып 
келген болса, кейін онысынан да айы-
рылады. Сөйлеудің орнына неше түрлі 
дыбыстар шығарады. Жай айтылған 
қарапайым сөзді де түсіне қоймайды. 
Сұрақ қойсаң, оны өзіңе қайталайды 
немесе күтпеген жауап айтады. Сөзді 
жекелеп айтқаны болмаса, сөйлем 
құрай алмайды, даусының ырғағы бір 
қалыпты, робот іспетті. 

Үшіншіден, бір әрекетті қайталай 
береді. Қимыл-қозғалысы да бір са-
рындылығынан айнымайды. Кейде 
басын ұрғылайды немесе қабырғаны 
әдейі сүзуі мүмкін. Қолын үнемі сіл-
кілей береді, өзінен өзі бір орында 
айналатыны және беталды қайқаңдап 
жүре беретіні де бар. Бір рет көрген 
мультфильмін қайта-қайта көре бе-
реді, бір айтылған ертегіні сол күйінде 
қайталап айтқызады. Оның оқиғасын 
өзгертіп, басқаша етіп айтсаң жатып 
кеп ашуланады. Бір ғана киімін үстінен 
тастамайды, өзі білетін бір ізбен ғана 
жүреді, шай-тамақ ішетін ыдысын да 
ауыстырғысы келмейді. Бір рет есік 
ашып ойнаса, күні бойы солай қайта-
лайды. 

Аутизммен 
ауыратындар өсуде

Қазақстан бойынша аутизммен ауы-
ратын балалардың саны 1456-ға жетті 
деген ресми дерек айтылып жүр. Бұны 

нақты мәлімет деудің өзі қиын. Себебі, 
мұндай деректің жаңарған-жаңар-
мағанын үнемі қадағалап отыру мүмкін 
емес. Оның сыртында, балаларының 
сырқат екенін жасырып ерке-тотай-
лыққа балап, дер кезінде емдетуге, 
тіркеуге тұрғызуға асықпайтын бейқам 
жандар да бар. 

Кейбір ата-аналар баласы 3 жасқа 
келгенде ғана оның біртүрлі екенін 
сырт көз, әсіресе, көрші-қолаң, айна-
ласындағы балалармен қарым-қаты-
насы арқылы аңғарады. Солай бола 
тұра бірқатары бұған аса мән бермей 
«өзі еркетотай, саяқ жүргенді ұната-
ды» деген көңілмен өздерін жұбатып, 
психиатр, невропатологтарға баруға 
асықпай уақыт өткізіп алады. Бұл жер-
де «Ауруын жасырған өледі» немесе 
«Құдайдан жасырмағанды адамнан 
жасырма» деген қағиданы мықтап 
еске алу керек секілді. Ата-аналар 
көбінесе оны айналасынан жасыруы 
арқылы балаға одан ары қиындық ту-
дыратынын мамандар ескертіп отыр.  
Сонымен қатар қалалардағы бейімдеу 
мектептері мен жүйке аурулар диспан-
серлерінің де мүмкіндіктері шектеулі. 
Өз деңгейінде қоғам алдындағы мін-
деттерін барынша атқарғанымен, онда 
оқыған, есепке алынған балалардың 
бәрі қоғамнан өз орындарын тауып 
кетуі неғайбыл. Ең абзалы, ата-аналар 
бірлесіп, қауымдасып, бүкіл қоғам на-
зар аудара отырып, тиісті қолдау мен 
көмекке қол жеткізсе, «Жұмыла көтер-
ген жүк жеңіл» дегендей көпшілік қол-
дауымен ортаға бейімдеуге болар еді. 

Науқастарды 
қоғамның 

қабылдауы қиын
Аутизм жайында қоғамдағы түсінік-

тің өзі тым мардымсыз болып тұрғаны 
сырқат балалардың жағдайын одан 
ары ауырлата түсетін фактор. Аутист 
балалардың бәрі бірдей емес. Олар-
дың ішінде жеңіл түрлері де бар. Жоға-
рыдағы үш түрлі топқа қарағанда, сау 
балалардың деңгейінде көрінетін, 
бірақ, мектеп бағдарламаларын то-
лықтай игере алмайтын, ортамен дереу 
тіл табысып кетуі күрделі аутистер де 
кездеседі. Олардың жүйке жүйесінде 
кінәрат барын ең алдымен аңғарып 
білетін де сол балалар әлемі. 

Балалар аутизмнің жеңіл түріне 
шал дыққан құрдастарын мазақтауға, 
кем сітуге, реті келсе басынуға бейім. 
Сондықтан, тағдырдың тәлкегіне ұшы-
раған сырқат балалар қабылдайтын 
орта, түсінетін дос-жаранға мұқтаж. 
Бұл қазіргі таңдағы аутист балалардың 
ата-аналары үшін ең негізгі проблема 
болып отыр. 

Аутизмге ұшыраған балаларды 
дамыту өзекті мәселе. Өйткені, маман-
дардың айтуынша, оларды науқастан 
біржолата айықтырып, қатарға қосу 
мүмкін емес. Бірақ, еңбекке қабілетті 
болатындығын, білім-білігінің арту 
мүмкіндігін ешкім жоққа шығарып 
отырған жоқ. Бұл аутист балалардың 
жағдайын өз ортасы мен жалпы қоғам 
түсініп қабылдау қажеттігін көрсетеді. 
Яғни, қолдаудың болуы балалардың 
қоғаммен етене араласып, өз қабілет-
теріне сай өмір сүруіне жол ашар еді. 
Өйткені, қазір мұндай балалар үйге 
қамалып, өз қиындықтарымен оңаша 
қалып отыр. Мұның бәрі бүлдіршін-
дердің өзімен қоса ата-аналарына да 
моральдық тұрғыдан өте ауыр.

Аталмыш мәселенің түйінін шешу 
үшін аутизмге ұшыраған балалардың 
қоғамнан лайықты орындарын табуы-
на қолдау-демеу көрсететін, көңілдері 
жайлы өмір сүрулеріне жағдай ту-

Аутизмді ақыл-ойдың кемістігі 
ретінде қарау дұрыс па, бұрыс па деген 
мәселе де бүгінгі таңда пікірталасқа 
айналып отыр. Жүйке ауруларының 
ішінде де ауыры және жеңілі түрлі 
жағдайда кездеседі. Алайда, аутизмге 
шалдыққан балалардың арасында 
интеллектісі қалыпты, тіпті, ерекше 
қабілеттілері кездесетіні таңданыс 
тудырып отыр. Олай болса, аутизмді 
ақыл-естің кемістігімен толықтай бай-
ланыстыру негізсіз секілді. Оның өте 
ауыр түрлері бәлкім, есерсоқтықпен 
қабаттаса көрініс табуы ықтимал. Ай-
талық, білім-ғылымды жетік меңгер-
ген адамның өзі қарапайым өмірдегі 
ұсақ-түйек тіршілік түйткілдерін түсін-
бесе, оған толықтай бейімделе алмаса, 
ол да бір жынды адам секілді қабыл-
дануы мүмкін. Ондайды қазақ баласы 
«оқу соққан» деп жатады. 

Бізге белгілі болғаны, аутизмнің 
ауыр-жеңіл, белгілі-белгісіз түрлері көп 
екен. Ондай балалардың қабілеті, әле-
уеті, таланты да әртүрлі. Осы себептен, 
аутист балаларды оқытудың әдістеме-
лері де санқилы болуы талап етіледі. 
Әрине, бұл жерде кешенді білім беру 
жүйесін жоққа шығарудан аулақпыз. 
Педагогикалық жалпы әдістемені мең-
герген кез келген маман аутизмге шал-
дыққан баланы оқытқанда әр баланың 
тұлғалық ерекшелігіне негіздеп, білім 
беруді жолға қоя алатындығына кәміл 
сенеміз. 

Аутист балаларды жалпы білім 
беретін орта мектептерде оқытатын 
тәжірибе АҚШ, Канада, Жапония 
елдерінде ежелден бар. Себебі, бұл 
елдерде аутизмге деген түсінік, қыз-
мет әлде қашан жетіліп, қалыптасқан. 
Аутизмнің жеңіл түрі саналатын ас-
пергерлік синдромы бар балалар сау 
балалармен бірге әдеттегі мектептерде 
білім алады. Олардың көбі оқу бағдар-
ламасынан қалмай, міндетті пәндердің 
бәрін де меңгеріп кете алады екен. Де-
генмен, оқыту әдістемесінде ерекшелік 
болатындықтан көмекші ұстазы бірге 
жүреді. 

Аутизмдердің басты қиындығы қа-
рым-қатынас мәселесі болғандықтан, 
сол ортада оның шынайы дос табуы 
неғайбыл. Бала мектепке тек білім 
алу үшін ғана бармайды, дос-жаран-
дарымен көңіл жарастырулары да 
маңызды мәселе ғой. Сыныптастары 
аутистермен достасудың орнына оны 
келемеж етіп, шеттете беретіндіктен 
олар мектептен безіп кетуі кәдік. 

Аспергерлік синдромы бар жандар 
мектепте оқыған жылдарын өз өмірін-
дегі ең бір қолайсыз, көңілсіз дәуренге 
санайды. Себебі, балалардан көрген 
неше түрлі қорлығын, мазағын ұмыта 
алмайды. Жүйкесінде ақауы (IQ) бола 
тұра адамдармен қарым-қатынасты 
жолға қоя білсе, ол адамның достары 
көп болуы әбден мүмкін. Олай болса, 
аутизмге шалдыққан балалардың 
әдеттегі мектептерде білім алуын 
қамтамасыз етудің маңыздылығы 
айтарлықтай. Алайда, оларды жалпы 
білім беретін мектептерге апарып ен-
гізе салып, назардан тыс қалдыруға 
болмайды. Керісінше, ерекше зейін 
қойып, ұстаздар мен оқушылар ұжы-
мының шынайы көмектеріне жүгіну 
қажет. 

Аутизмге ұшыраған балалар одан 
құлан таза сауығып кетпесе де, оңа-
латындығына мол үміт артуға болады. 
Бәлкім, келешекте медицина ғылымы-
ның жаңа жетістіктері аутизмнен бала-
ларды толық айықтыратын жолдарды 
таба жатар. Бірақ, оған дейін аутизмге 
деген қоғамның көзқарасын түзеу бәрі-
нен маңызды болып тұр. 

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

әлемді басқаша өлшеммен қабылдай-
тынын ескертеді, мамандар. 

Ауруды жеңу 
мүмкін бе?

Аутизмге ұшыраған жандардың 
арасында ерекше таланттылары бола-
ды екен. Америкада, Батыс елдерінде 
аутизм жайында әлеуметтік ортада 
жүйелі ұғым қалыптасқан. Оларда 
жиі кездесетіндіктен бе, қоғам мұны 
қалыпты жағдай ретінде қабылдай-
ды. Соған қарамастан, түрлі қызмет 
түрлерімен айналасатын арнайы ұй-
ымдар да көп. Әсіресе, аутизмнің 
себеп-салдарын зерттейтін ғылыми 
мекемелердің көптігі үлкен қолғабыс. 
Аутист балаларға арналған білім беру 
әдістемелерін өркениетті елдер бизнес-
тік деңгейге дейін көтере білген. Кітап, 
оқу құралдары да жеткілікті. 

дыратын қоғамдық бірлестіктер мен 
қауым дастықтар құрылғаны жөн болар 
еді. Ондай ұйымдар тым құрығанда 
аутизмге ұшырағандар мен жүйке жүй-
есінде кінәраты бар адамдарға деген 
қоғамның көзқарасын түзеп, кембағал 
жандарды әлеуметтік өмірге тартуға 
ықпал етер еді.

Әлемдік тәжірибеге сүйенсек, түрлі 
қоғамдық ұйымдар аясында бірлесуді 
көбінесе, ата-аналар өз бастамала-
рымен қолға алады. Себебі, айтып кет-
кеніміздей,  балалардың аянышты тағ-
дыры ең алдымен, ата-анаға батады. 
Сондықтан, олар аутизмге шалдыққан-
дардың жайын қоғамға түсіндіріп, 
әлеу меттік өмірге етене араласатын 
ахуал тудыруға ұмтылады.

Жаңа заман дерті
Бүгінгі таңда «аутизм жаңа заман 

ауруы ма, әлде, бұрын айтылмаған жа-
бық тақырып болды ма?» деген сауал 
жиі туындайды. Оның себеп-салдарын 
ғылым әлі анықтамағанын жоғары-
да айттық. Аутизмді таяуда пайда 
болған немесе вакциналардың ауыр 
элементінің салдары деп түсіндіретін-
дер де кездеседі. Америкалық CNN 
телеарнасының бір бағдарламасы: 
«Соңғы жиырма жылдағы зерттеулер-
ден мәлім болғаны, бала миының түр-
ліше зақымдануы жиілеген. Дәрі-дәр-
мек пен азық-түліктегі химиялық заттар 
ми қатпарларына елеулі түрде залалын 
тигізіп отыр» деп мәлімдеді. 

Аутизмге шалдыққандар қатары-
ның көбеюіне қоршаған ортаның лас-
тануы мен бұл ауруды анықтау мүм-
кіндігінің жетілуі себеп болып отыр.  
Баланың ана құрсағында жатқанда 
ауыр металдармен улануы ас қорыту 
жүйесінің бұзылуына алып келетін кез-
дер көп. Сонымен қатар, омырау сүтін 
алмастыратын қосымша тағамдардың, 
гендік өзгерістер мен мутацияның кері 
ықпалын да ғалымдар жоққа шығар-
майды. 

Дегенмен, қала өркениетінің жаңа 
сатыға көтерілуінің, адам баласының 

тірі табиғаттан тым алыстауының 
да әсері бар секілді. Тым техника-
ланып-технологиялануымыздың да 
ықпалы болуы ғажап емес. Аутизмге 
шалдыққан балалардың мобильдік 
байланыстарға, интернет, компьютер 
әлеміне тым тез енетіні және оған өте 
қабілетті келетіні байқалады. Оның 
үстіне сау балалар секілді оларда 
дос-жарандармен күнделікті қарым-
қаты нас жоққа тән, олармен ойнап 
көңіл көтеру мүмкіндігі болмаған 
соң виртуалдық әлемге жақын бола 
түседі. 

Аутизмнің диагнозын дәл анықтай-
тын елдер қатарына Германия, Ан-
глия, АҚШ, Жапония, Оңтүстік Корея, 
Тайланд, Сингапур жатады. Ал, бізде 
қарапайым адамдар аутизмді мінезбен 
байланыстырып сыңаржақ түсінеді. 
Шын мәнінде, аутизм – бала миындағы 
биологиялық және жүйкелік күрделі 
өзгеріс. 

Жоғарыда атап өткеніміздей ба-
ланың тілі шықпаса, сұраққа жауап 
бермесе, бұрышта өзімен өзі тығылып 
отыра берсе ғана оны аутист деп қа-
рау жеткіліксіз болып отыр. Алай-
да, аутизмге шалдыққандардың ара-
сында сөзге шешен, өжет жандар да 
кездесетін болып шықты. Негізгі гәп, 
олардың адамдармен қарым-қатынас 
жасауы, оны сақтап тұруы, тіл табысу 
қабілеттілігі секілді факторға келіп 
тіреледі екен. 

Аутист балалардың 2-3 жасында 
1-ден 10-ға дейін санап, 42 әріптің 
бәрін жаттап, басты түрлі-түсті бояу-
лардың өңін ажыратып, әртүрлі кескін-
дерді қиналмай жаттап алатыны, өлең 
жолдарын да мүдірмей айтып беретіні 
тәжірибеде аңғарылған. Бірақ, өлеңнің 
мазмұнын түсінбейді, сөз байлығы 
болғанымен, оны жанды әңгіме етіп, 
қолдана алмайтын көрінеді. 

Ең қиыны, аутист балалардың мі-
нез-құлқы. Тез ашуланады, өзінен өзі 
қапаланып, тағатсызданып жүреді, 
үрей ленеді, себепсіз жылау және күлуі 
де бар. Мұның бәрі оның эмоция-
лық жай-күйін үйлестіру қабілетінің 
төмендігінде болса керек. Себебі, олар 

Қ а з а қ с т а н 
бо   йынша аутизммен 

ауыра тын балалардың саны 1456-
ға жетті. Бұны нақты мәлімет деудің 

өзі қиын. Себебі, мұндай деректің жаңар-
ған-жаңармағанын үнемі қадағалап отыру 

мүмкін емес. Оның сыртында, балаларының сырқат 
екенін жасырып ерке-тотайлыққа балап, дер кезінде 
емдетуге, тіркеуге тұрғызуға асықпайтын бейқам 
жандар да бар. 

Кейбір ата-аналар баласы 3 жасқа келгенде ғана 
оның біртүрлі екенін сырт көз, әсіресе, көрші-қолаң, 
айналасындағы балалармен қарым-қатынасы 

арқылы аңғарады. Солай бола тұра бірқатары бұған 
аса мән бермей «өзі еркетотай, саяқ жүргенді 

ұнатады» деген көңілмен өздерін жұбатып, 
психиатр, невропатологтарға бару-

ға асықпай уақыт өткізіп 
ала ды.

СЫРҚАТ БАЛАЛАР 
ҚОЛДАЙТЫН ОРТАҒА МҰҚТАЖ
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Сервис 

Мәселе

Серікзат ДҮЙСЕНҒАЗЫ, 
ақын, филология ғылымдарының 
кандидаты:

– Тәртіп бойынша мемлекет дін ісі-
не араласпауы тиіс, зайырлы елдердің 
бәрінде осы қағидат ұсталған. Біз де 
осы уақытқа дейін дінімізді тек ағар-
тушылық насихатпен дамытамыз деп 
ойладық. Дін дамыды, оны шын мәнісін-
де түсініп, мешітке жиі баратындардың 
саны артты. Сонымен қатар, жастардың 
санасын улайтын, басқа бағытқа бұрып 
жіберетін қажетсіз діни ағымдар да өз 
жұмысын істеп бақты. Нәтижесін де 
көріп жатырмыз. Ақтөбеде, Таразда, 
Атырауда, Алматыда дін атын жамылып 
әртүрлі қылмыстық әрекетке барған, 
қоғамға зиянын тигізген келеңсіз оқиға-
лар орын алды. Осыған байланысты, 
ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
Жарлығымен Қазақстан Республика-
сының дін саласындағы мемлекеттік 
саясатының 2017 - 2020 жылдарға 
арналған тұжырымдамасы жасалды. 
Заңды күшейтіп, жастардың түрлі теріс 
ағымдарға кіріп кетпеуіне, соғыс болып 
жатқан Сирия, Ауғанстан сияқты елдер-
ге кетіп қалмауына қадағалау енгізгені 
дұрыс деп ойлаймын. Себебі, мемлекет 
араласпаса, бұл істі елдің имамдары, 
дінбасылары жалғыз реттей алмайды. 
Дін саласы еркін болғаны жөн, еліміздің 
Конституциясы бойынша да діни сенімге 
ешкім шек қоя алмайды. 

Алайда, оның екінші жағы бар. Жас-
тарды жалған уағыз, хадистермен басқа 
бағытқа бұрып, ата-анасы, дос-бауы-
рынан бездіріп жатқандар бар. Оған 
қазір тосқауыл қоймасақ, келешекте 
елге үлкен қауіп әкелуі мүмкін. На-
маз оқитындардың арасында шынайы 
жүрегімен иман келтіріп, Аллаға сеніп 
жүргендермен қатар, қоғамға іріткі са-
лып, теріс жолды насихаттап жүргендер 
де баршылық. Міне, осыларды құқық 
қорғау органдары жергілікті имамдар-
мен бірлесе отырып анықтасын. Дұрыс 
жолға түсірсін. Жасалған тұжырымдама, 
негізінен, елдегі діни ахуалды реттеуге 
бағытталғандықтан, оны қолдаймын 
және ел ертеңі үшін алаңдайтын азамат 
ретінде бұл мәселе реттелсе екен деймін. 

ДІНИ САУАТЫ ТӨМЕНДЕРДІ 
«ҚАРМАҚҚА» 

ТҮСІРУ ОҢАЙ

Аймақ

болып отыр. Теріс ағымдағы ұйымдар-
дың жұмысына тосқауыл қоя алмай 
келеміз. Діни сауаты жоқ жандардың 
олардың қармағына түсуі де заңды құ-
былыс, себебі дінді дұрыс түсінбейтін 
адамды алдау оңайырақ. Адасушы-
лардың ең көп бөлігі жастар екені бе-
сенеден белгілі дүние. Себебі, жастар 
барлығын тез қабылдайды, еліктегіш 
келеді. Санасы жетіліп, қоғам өмірі-
не енді ғана бейімделіп келе жатқан 
жасөспірімнің оңы мен солын ажы-
ратуына, қай бағыттың дұрыс, ал қай 
бағыттың теріс екеніне көз жеткізуіне 
отбасының, қоршаған ортасының, БАҚ 
өкілдерінің қосар үлесі орасан зор. 
Отбасында ата дәстүрге, салтымызға, 
тариxымызға   ерекше көңіл бөлінген 
болса, жас буынның қатеге бой алды-
ру қаупі төмендейді. Қазіргі жеткіншек 
ертеңгі болашағымыз екенін ұмытпаға-
нымыз жөн. 

Сондықтан, осы сынды ақпараттар-
дың көп тарап, жас ұрпақтың құлақта-
нып отыруын қадағалау өте маңыз-
ды. Осы орайда, Елбасы бекіткен дін 
саласындағы мемлекет саясатының 
2017-2020 жылдарға арналған тұжы-
рымдамасы игі бастамалардың бірі 
деп білемін. Тұжырымдаманы осынау 
тарихи кезеңде қабылдаудың өзіндік 
себептері бар. 

Бір ғана мысалға тоқталсақ, бүгінгі 
таңда қаншама қаракөз жастарымыз 
өзгенің қаңсығын таңсық көріп, өз бо-
йындағы ұлттық құндылықтарды аяқас-
ты етіп жүр. Сол себепті, тұжырымдама 
бойынша дін саласындағы мамандар-
дың кадрлық әлеуеті, яғни, азаматтары-
мыздың шетелдік діни оқу орындарында 
теологиялық білім алу тәртібі құқықтық 
реттеуді қажет ететіні назарға алынған. 
Қазіргі уақытта шетелдік оқу орнына 
ҚМДБ рұқсатнамасы негізінде қабылдау 
туралы келісімдер жүргізіліп жатыр. Сон-
дықтан, алдағы тұжырымдама негізінде 
тиісті заңнамаға енгізілетін өзгертулер 
мен толықтырулар жастарды барынша 
қорғауға атсалысады деп сенемін. 

Сәния МҰҚАМЕТҚАЛИЕВА, 
«Тұран» университетінің 
аға оқытушысы, әлеуметтік 
ғылымдар магистрі:

– Қазіргі таңда елімізде діни экстре-
мизм қоғамның ең басты проблемасы 

Жүйеге 
қолжетімділік артуда

Азаматтардың құқықтары мен мүддесі қорғалатын 
сот жүйесінің жұмысын жетілдіру бағытында енгізілген 
«Сот кабинеті» электрондық ақпараттық сервисі сот 
органдарының онлайн сервисіне қолжетімді бірыңғай 
терезе болып табылады. Ақпараттық технологияның 
осынау жетістігі арқылы сот ісін жүргізу жеңілдетіліп, 
азаматтар үшін сот жүйесінің қолжетімділігі артты.

Сервистің негізгі ерекшелігі азамат, оның заңды 
өкілі, адвокат немесе заңгер кез келген ыңғайлы уақыт-
та, үйінен немесе кеңседен шықпай-ақ интернет желісі 
арқылы сот құжатын, сондай-ақ, істегі мәртебесін қарай 
алады және сот актісін басып шығара алады. Сервис 
арқылы заңды тұлғалардың мемлекеттік баж төлеу 

мәселесі шешімін тапты, жеке тұлғаның төлем карточ-
касы арқылы бажды төлеу, сондай-ақ төлем құжатының 
сканерден өткен көшірмесін беру мүмкіндігі бар.

Қазіргі таңда біздің сотқа заңды тұлғалардан талап 
арыздар 100 пайыз электронды түрде келіп түседі. Ол 
соттың да, сотқа жүгінген тұлғалардың да уақыты мен 
жұмысын азайтады. Мысалы, азамат немесе оның заңды 
өкілі өзінің уақыты мен қаражатын кетірмей, үйінен та-
лап арыз жіберсе, ол электронды түрде соттың базасына 
түседі. Сот қызметкері электронды түрде түскен арызды 
тіркейді. Ол үшін құжаттарды сканерден өткізіп, базаға 
салып жатпайды, өйткені олардың барлығы дайын 
қалпы түседі. Айтып өтетін жәйт, ол сот жүйесі қызмет-
керлерінің азаматтармен байланысын азайтады және сы-
байлас жемқорлыққа бейімділікті азайтуға ықпал етеді. 

Бұған қоса, Жоғарғы Соттың және жергілікті сот-
тардың сайтында «Сот құжаттарымен танысу» сервисі 

іске қосылған. Аталған сервис сот өндірісінің жеделдігі 
мен қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін ҚР Жоғарғы 
Сотының сайтындағы электронды сот құжаттарымен 
танысуға мүмкіндік береді. Сотқа жүгінген азамат талап 
арызы тіркелгені туралы талон алады және бірнеше күн-
нен кейін оның ұялы телефонына оның арызы бойынша 
сот құжаты шыққаны туралы хабарлама келеді. Бұл 
ретте азаматтар сот құжатын алуға сотқа барып уақытын 
кетіріп, қаражатын шығындап, әуреге түспейді.

Сот жүйесінде қазіргі заманғы технологияларды 
енгізу және қолдану сот ісін жүргізуді жеңілдетіп қана 
қоймай, бюрократиялық кедергілерді де жоятыны дау-
сыз.

Ерболат ЖАҚСЫБАЕВ,
Тараз қалалық мамандандырылған

тергеу сотының кеңсе меңгерушісі    

Ернар МАЖЕН, 
Алматы қаласы «Орбита» мешітінің 
наиб имамы:

– ҚР Президенті Н.Назарбаев бекіт-
кен еліміздің дін саласындағы мемле-
кеттік сая сатының 2017-2020 жылдарға 
арналған тұжырымдамасында «Діни аху-
алдың негізгі даму үрдістері»,«Қоғамда, 
әсіресе, жастар арасында діни радика-
лизм мен экстремизм идеологиясының 
таралуы» деген арнайы бөлімдер бар. 
Осы бағытта ҚР Мұсылмандар діни 
басқармасы тиімді жұмыс атқаруда. Әу 
бастан еліміздегі барлық мешіттердің 
ресми сайттары жұмыс істеуде, дәстүрлі 
ислам құндылықтары, экстремизм мен 
деструктивті діни ағымдардың түр-сипа-
ты, олардың зияны мен кері әсері туралы 
толық ақпарат берілген. 

Қазақстан Республикасы Мұсылман-
дар діни басқармасының негізгі 4 бағы-
тының бірі осы теріс ағымдардың жұ-
мысына тосқауыл қою болып табылады. 
Сол себепті, әр жұма намазы уағызында, 
әр намаз уақыты алдында 5-10 минут 
мешітке келген жамағатты деструктивті 
діни ағымдардың ықпалынан сақтауға 

байланысты өз пікірімізді айтамыз. 
Сол ағымда жүрген азаматтар болса, 
солармен жеке жұмыс тар жүргіземіз. 
Олармен сөйлесу арқылы райынан қай-
таруға тырысамыз. Сонымен қатар, теріс 
ағымдар әлеуметтік желіде өте белсенді. 
Осыған байланысты ҚР Мұсылмандар 
діни басқармасының ғаламторға қол-
жетімді барлық қала, аудан, ауылдар-
дың жеке парақшаларын ашып қойған, 
ол да жүйелі түрде жұмыс істейді. Ол 
жерде де жастарды барынша дұрыс 
ақпараттандыруға тырысып жатырмыз. 
Бұрыс бағыттағы діни ағымның ошағы 
байқалса, шамамыз жеткенше райынан 
қайтаруға барымызды саламыз.

Осы атқарылып жатқан жұмыстар 
нәтижесінде мешіттегі жамағаттың 
бірлігі, ынтымағы артып, елге деген 
сүйіспеншілік, патриоттықты ұлғайтуға 
үлесімізді қосудамыз. ҚР Мұсылмандар 
діни басқармасының қарамағындағы 
тәжірибелі ұстаз-имамдар мектептер-
де, жоғары оқу орындарында теріс 
ағымдардан сақтану жолдары, олар-
дың сипаты туралы арнайы сабақтар 
өтеді. Бұл өз кезегінде жасөспірімдерді 
жат пиғылды ағымдардан сақтауда оң 
нәтиже бермек. Себебі, санасы толық 
қалыптаспаған жеткіншектердің ақпа-
ратты даладағы бейтаныс адамдар-
дан гөрі, сенімді имамдардан алғаны 
дұрыс. 

Гүлбану СЕРІКҚЫЗЫ, 
ардагер ұстаз:

– Еліміз тарихи кезеңге аяқ басты. 
Мемлекетіміздің жаңғыру кезеңінде 
мемлекет пен дін қатынасының қа-
зақстандық үлгісін жасау жаңа белес-
терге жол ашудағы, көпконфессиялы 
қоғамымыздың тұрақтылығын сақтау-
дағы маңызды қадам. Сол себепті 
Елбасы бекіткен «Қазақстанның дін 
саласындағы мемлекеттік саясатының 
2017-2020 жылдарға арналған тұжы-
рымдамасы» бүгінгі күні дін аясында 
орын алып жатқан түрлі мәселелерді 
реттейді деп сенеміз. Тұжырымдама 
негізінде діни экстремизм идеоло-
гиясының қоғамда, әсіресе жастар 
арасында таралуы, шетелде діни білім 
алу, миссионерлік қызметті реттеу, 
жасөспірімдерді заңсыз діни қызметке 
тарту және өзге де маңызды мәселе-
лер қарастырылған. Осы мақсатты 
орындауда оқу орындары да шет қа-
лып жатқан жоқ. Әсіресе, мектептегі 
оқушыларды бұрыс бағыттағы діни 
ағымдардан сақтау қажет. Арнайы 
тәрбие сағаттарында оқушыларға түрлі 
діни ағымдар туралы, дәстүрлі ислам 
туралы барынша ақпарат беретінбіз. 
Арасында жергілікті мешіттен имамдар 
келіп өз ой-пікірлерін жеткізетін. Жет-
кіншектердің жарты күні мектепте 
өтетіндіктен, бұл мәселеге ұстаздар 
қауымы да барынша атсалысуда. Де-
генмен, отбасындағы тәрбие бәрінен 
биік. Сондықтан, ата-аналар балала-
рының кіммен, қайда, не істеп жүр-
генінен хабардар болуы тиіс. Олармен 
жиі әңгіме-дүкен құрып, дұрыс жолға 
бағыттап отыруы шарт.

Даяна ТОҚБЕРГЕН,
«Заң газеті»

ӘЛЕУМЕТТІК 
ҚАЙШЫЛЫҚҚА 

ТОСҚАУЫЛ
ҚР Еңбек кодексіне енгізілген өзгертулер мен толықтырулар жұмыс беру-

ші мен жұмысшылар арасындағы еңбек қатынасы саласында мемлекеттік 
араласудың шекарасын нақты айқындайды. Кодексте екі жақтың мүдде 
тепе-теңдігі есепке алынып, олардың рөлі мен жауапкершілігі реттелген. 

Ақмола облыстық еңбек инспекциясы жөніндегі басқарманың басшысы 
Берік Мұстафиннің айтуынша, қолданыстағы Еңбек кодексінде жұмыс бе-
руші мен қызметкердің арасындағы еңбек қатынасын реттеуге қажетті тетік-
тердің бәрі қарастырылған. Жұмыс беруші мен жұмысшылар арасындағы 
қатынас ұжымдық келіссөздер мен олардың арасында жасалған келісім-
шарттар әлеуетін нығайтумен, көбіне өзіндік реттеу қағидатымен құрылуы 
тиіс. Мемлекет заң шеңберінде еңбек стандарттарын, базалық кепілдік пен 
еңбеккерлерге өтемақы көлемін белгілейді. Оның орындалуы жұмыс беру-
шілер тарапынан бақыланады. Кодекстің қолданысқа енгізілуімен еңбек 
қатынасы дамуының жаңа кезеңі басталды. Бүгінгі таңда жұмыс берушілер 
мен еңбеккерлер үшін бір-біріне және қоғамға қатысты олардың құқы мен 
міндеттерін түсіндіру бойынша барлық деңгейде түсінік жұмыстары жүр-
гізіліп жатыр дейді облыстық басқарманың басшысы. Сондай-ақ, кәсіпо-
дақпен ұжымдық келісімшарт әр кәсіпорында болуы тиіс. Жұмыс беруші 
қабылданған адаммен еңбек келісімшартын жасауға міндетті. 

Жыл басынан бері мемлекеттік еңбек инспекторлары жұмыс берушілер-
мен және кәсіпорын мен ұйымдардың лауазымды тұлғаларымен 71 семи-
нар және сабақ өткізіпті. Жаңа Еңбек кодексі бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы түсіндірілуде. Түрлі мекемелерде еңбек заңнамасы саласындағы 
өзекті мәселелерді жұмыс берушілермен талқылауға арналған 4 сұхбат 
алаңы өткізілген. Қауіпсіздік пен еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқы-
тып, білімдерін тексеретін Астана, Көкшетау, Степногорск қалаларында 
оқыту-кеңес беру орталықтары құрылып, жұмыс жасауда. Биыл 1121 
басшы мен мамандар еңбек заңнамасын түсіндіруге арналған семинарлар 
мен курстарға қатысты. Мемлекеттік еңбек инспекторлары қолданатын ша-
ралар облыстың кәсіпорындары мен ұйымдарында жағдайды жақсартуға, 
еңбекті қорғауға, жұмысшылардың еңбек құқығы бұзылуының алдын алуға 
және еңбекақыны уақытында төлеуге бағытталған. 

Прокуратура органдарымен, қала және аудан әкімдіктерімен және өзге 
де мемлекеттік органдармен еңбек  жағдайына тұрақты мониторинг және 
анықталған еңбекақы қарызын жабу жұмысы жүргізіледі. Осы мақсатта 
жыл басынан бері облыстың 395 кәсіпорны мен ұйымы тексерілген. Басқар-
ма басшысы тексеріс барысында 369 заң- бұзушылық анықталғанын айтты. 
Оның 140-ы еңбек қатынастарына, 19-ы қауіпсіздік пен еңбекті қорғауға, 
210-ы тұрғындарды жұмыспен қамтуға қатысты. Тексеріс нәтижесі бойын-
ша жұмыс берушілерге орындау мерзімі көрсетіліп, 291 ескерту жасалған. 

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бойынша басшылар мен 
жауапты тұлғаларды оқыту, сондай-ақ, кәсіпорын мен ұйымдарда жұмыс 
нысандарын аттестаттау жұмыстары жүргізіледі. Онда қауіпсіздік пен еңбекті 
қорғау, тәуекелділікті азайту, қайғылы оқиғалардың алдын алу шаралары қа-
растырылады. Жыл басынан бері 25 кәсіпорынның еңбек жағдайы бойынша 
өндірістік нысандар аттестаттаудан өткізілген. Мемлекеттік еңбек инспекци-
ясы тарапынан қолданылған алдын алу шараларына қарамастан, облыстың 
кәсіпорындары мен ұйымдарында еңбекті қорғау мен техника қауіпсіздігін 
сақтамаудың салдарынан жыл басынан бері 33 қайғылы оқиға болып, 33 
адам жапа шеккен. Оның жетеуі қаза тауыпты. Барлық қайғылы оқиға бой-
ынша арнайы тексеріс жүргізіліп, акт толтырылған. Шешім қабылдау үшін 
материалдар ішкі істер органына жіберілген. Еңбек заңнамасы талаптарын 
орындау, оның ішінде, уақытында еңбекақы төлеуге байланысты жыл ба-
сынан бері жеке және заңды тұлғалардың мыңнан астам өтініші қаралды. 
Оның 315-і жұмысшыларға еңбекақы төлемеу мәселесіне қатысты. Тексеріс 
барысында облыстың 37 кәсіпорны мен ұйымдарында 1908 еңбеккердің 
уақытында еңбекақы алмағаны анықталды. Жалақы қарызы 131,8 миллион 
теңгені құрайды. Мемлекеттік еңбек инспекторлары қолданған шаралардың 
нәтижесінде 1850 еңбеккердің құқығы қорғалып, еңбекақысы төленді. 

Жыл басынан бергі өткен уақытта еңбек заңнамасын бұзғаны үшін 
55 лауазымды және заңды тұлғаларға әкімшілік шаралар қолданылып, 
айыппұл салынған. Еңбекақы қарызы, қауіпсіздік пен еңбекті қорғау сала-
сындағы заңбұзушылық бойынша дағдарысқа қарсы штабтың екі отырысы 
өткізіліп, 24 кәсіпорын басшысының есептері тыңдалған. Осы ретте, ең-
бекақы қарызын жабу бағытындағы жұмысты одан әрі жалғас тырудамыз 
дейді басқарманың басшысы. 

Еңбеккерлерді әлеуметтік қолдау мен кепілдік берудің бір факторы  
ұжымдық келісімшарт жасау. «Ұжымдық келісімшарт жаса» жалпы рес-
публикалық акциясы аясында кәсіпорындар мен ұйымдарда ұжымдық 
келісімшартқа отыру жұмысы жалғасуда. Тексеріс барысында, семинарлар 
мен оқыту курсында ұжымдық келісімшартқа отырудың мақсаты жөнінде 
түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Бұл жұмыс облыс тық кәсіподақ орталығы-
ның өкілдерімен, қала, аудан әкімдіктерімен және облыстық жұмыспен 
қамтуды және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасымен бірге 
атқарылады. Мониторинг облыстың кәсіпорындары мен ұйымдарында 
6036 ұжымдық келісімшарт жасалғанын көрсетті. Қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес, жасалған келісім-шарт облыстық еңбек инспекциясы жөніндегі 
басқарманың журналына тіркеліп, мониторингісіне ұсынылады. 

Еліміз ішкі тыныштығының сақталуында елеулі рөл атқаратын әлеуметтік 
қайшылықтар деңгейінің төмендігі осы саладағы құзырлы орган – еңбек 
инспекциясы басқармасының басты жұмыс бағдары болып саналады. 
Қазіргі күні облыста әлеуметтік қайшылық мүлдем жоқ деуге болмаса да, 
оның деңгейі біршама төмен. Бұның бәрі басқарманың осы саладағы атқа-
рып жатқан жұмыстарының нәтижесі десек, артық айтқандық емес. 

Қалкөз ЖҮСІП,
«Заң газеті»
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Елімізде соңғы жылдары сот жүйе
сінің тәуелсіздігін күшейту, судьялар
дың мәртебесін арттыру жөнінде көп
теген нақты заңдар өмірге келді. Атап 
айтқанда, 2000 жылы 25желтоқсанда 
ҚР «Сот жүйесі мен судьялардың мәр
тебесі туралы» конституциялық заң, 
2000 жылы 1қыркүйекте ҚР «Сот жү
йесінің тәуелсіздігін күшейту шаралары 
туралы» ҚР Президентінің Жарлығы, 
2000 жылы 12қазанда «Сот әкімшілі
гінің жаңа жүйесінің қызметін қамтама
сыз ету жөніндегі шаралар туралы» ҚР 
Президентінің Жарлығы қабылданды. 
2001 жылы 1маусымда «Қазақстан 
Республикасы Жоғары сот Кеңесі тура
лы» заңы қоғамға жол тартты.

Президент Н.Назарбаев жыл са
йынғы Жолдауында да елдің құқық 
қорғау және сот жүйелерінің қоғамға 
жат көріністерге қарсы тұратын, аза
маттарымыздың өмірі мен құқықтарын 
қорғайтын әлеуеті едәуір нығайғанын 
атап өтіп отырады. Халықтың сотқа 
деген сенімі жылмажыл артып ке
леді. Оның айғағы азаматтардың заң
ды құқықтары мен бостандықтарын 
қорғап сотқа шағым беру көрсеткішінің 
көбеюі, осыған орай республика бо
йынша сот әділдігін жүзеге асыратын 
судья лар штатының жылмажыл ұлға
юы болып отыр. Қазақстан Республи
касы сот жүйесінің даму тұжырымда
масында да елімізде жүзеге асырылған 
сот жүйесінің даму кезеңдері, қазіргі 
сот жүйесінің жайкүйі, сот құрылысын 
одан әрі жетілдіру қажеттілігі, сотта іс 
жүргізу, олардың қызметін үйлестіру, 
ұйымдастыру, заңдарды түсіндірудегі 
Жоғарғы Соттың атқаратын қызметі 
мен маңызы туралы мәселелермен 
қатар, болашақта осы салада іске асы
рылуы қажет проблемаларға да ерек
ше мән берілген. Мамандандырылған 
соттар институтын дамыту, тараптар
дың бәсекелестігі мен тең құқылығын 
қамтамасыз ету, алдын ала тергеу әре
кеттеріне соттық бақылауды белгілеу, 
алқа билерді қатыстыра отырып, өлім 
жазасы көзделген қылмыстық істерді 
қарау, азаматтық істерді жүргізудегі сот 
прецеденттерін енгізу, Жоғарғы Сотқа 

заңдарға ресми түсіндіру құзыретін 
беру сияқты аса құнды ұсыныстардың 
осы тұжырымдамада көрініс табуы өте 
құптарлық. Бұл мәселелердің көбі заң 
жүзінде шешімін тапты. 

Республикамызда мамандан
дырылған соттар
дың құрылуы 

айтарлық
т а й  ж е т і с т і к 
болып табылады. 
Алматы қаласында Британ үлгісіндегі 
қаржылық сот құрылды. Алматы, Аста
на қалаларында жеткіншектер ісімен 
жеке айналысатын ювеналдық сот 
құрылды, алқабилердің қатысуымен 
өлім жазасы көзделген қылмыстық 
істерді қарау жүзеге асырылуда, заңда 
көзделген реттерде ғана және тек сот
тың санкциясымен тұтқындау қамауда 
ұстауда болатыны белгіленді. Жоғары 
сот Кеңесіне біліктілік алқасы біріктіріл
ді. Бұл судья кадрларын іріктеп алуға 
үлкен мүмкіндіктер жасауда.

Дегенмен, сот жүйесін одан әрі да
мыту үшін елімізде мынадай мәселелер 
жүзеге асырылуы қажет деп ойлаймын.

Біріншіден, аудандық деңгейдегі 
 судьялар қызметінің ұйымдастырылуы
на ерекше көңіл бөлінуі керек. Судья ай 
сайын 10нан аспайтын азаматтық, 
56 қылмыстық, 20ға жуық әкімшілік 
істерді қараса, әрбір іс бойынша заңға 

Мінбер

ӘДІЛ СОТ – 
ЕЛ МӘРТЕБЕСІНІҢ АЙҚЫН КӨРІНІСІ

Рейтинг

Times Higher Education (THE) 
британдық агенттігінің рейтин-
гісі бойынша әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ Орталық Азия жоғары оқу 
орындары арасында бірінші болып 
әлемнің үздік университеттерінің 
801-1000 тобына енді. Биылғы жылы 
ТНЕ агенттігінің тізіміне әлемнің 
86 елінен 1250 университет кірген 
болатын.

Сонымен қатар, еліміздің та-
ғы да бір жоғары оқу орны, яғни,  

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ уни-
верситеттердің 1001+ тобына еніп 
отырғанын айта кету керек. 

Times Higher Education рейтин-
гісінің ерекшелігі, онда бағалау 
критерийлерінің 65 пайызы уни-
верситеттердің ғылыми-зерттеу 
және инновациялық жұмыстарына 
беріледі. Рейтингті әзірлеу кезінде 
толық және теңдестірілген салысты-
руды қамтамасыз ету мақсатында 
5 бағытқа топтастырылған: білім 

беру (білім беру ортасы), зерттеу-
лер (көлемі, пайда және мансап), 
дәйексөз алу (зерттеулер әсері), 
халықаралық қатынас (қызметкер-
лер, студенттер және зерттеулер), 
өнеркәсіптік қызмет кірісі (білім 
алмасу, табыстау) және тиімділіктің 
13 көрсеткіші қолданылды.

Осы жылғы рейтингке отандық 
жоғары оқу орындарының енуі – 
бұл Қазақстанның ЖОО-ларының 
халықаралық тәжірибе мен үздік 

дағдыларды игергендігін дәлелдейтін 
жақсы белгі.

Биыл әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
QS World University Ranking рей-
тингтік агенттігінің нұсқасы бой-
ынша 220-орын иеленді және де QS 
Employability түлектердің жұмысқа 
орналастырылуын бағалау рейтингі 
бойынша 251-орында тұр.

Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ баспасөз қызметі

ҚАРАШАҢЫРАҚ КӨШБАСШЫЛЫҚ ПОЗИЦИЯСЫН ДӘЛЕЛДЕДІ

ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ ҚОҒАМҒА СОТ ЖҮЙЕСІНІҢ 
ЖӘНЕ БАСҚА БАРЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАН-
НЫҢ АШЫҚ БОЛУЫ ҚОЛАЙЛЫ. СОНДЫҚТАН, 
СОТ ЖҮЙЕСІ ОСЫ БАҒЫТТА ӨТЕ ҮЛКЕН ҚА-
ДАМДАР ЖАСАУДА. «СОТ КАБИНЕТІ», ІСТЕРДІ 
ЭЛЕКТРОНДЫ ҚАРАУ, ДЫБЫС-БЕЙНЕЖАЗБА СИ-
ЯҚТЫ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ ЕНГІЗІЛУІ СОНЫҢ 
ДӘЛЕЛІ. 

ҚР Қылмыстық процестік кодексінің 347бабының 1бөлімі
не сәйкес, сот отырысы барысын түсіріп алу дыбысбейнежазба 
құралдарының көмегімен жүзеге асырылады және мұны іске асыру 
сот отырысы хатшысының міндеті екенін айта кету керек.

Жабдықтардың техникалық ақауы болған, жабдықтар бол
маған немесе техникалық себептерге байланысты оны қолдану 
мүмкін болмаған жағдайларда сот отырысын дыбысбейнежазба 
құралдарының көмегімен түсіру жүзеге асырылмайды. Әрине, бұл 
жағдай сот отырысын жалғастыруға кедергі бола алмайды.

Дыбысбейнежазба құралдарын пайдалану мүмкін болмаған 
жағдайда сот отырысы хатшысы  жазбаны пайдаланбау себептерін 
міндетті түрде көрсете отырып, бұл туралы сотқа баяндайды. Ал, 
істі талқылауды бейнежазба құралдарын пайдалану арқылы түсіріп 
алған жағдайда, сот отырысының хатшысы жазбаша нысанда 
қысқаша хаттама жасайды.

Жеке тұлғалар және олардың өкілдері, заңды тұлғалардың өкіл
дері «Сот кабинетінде» орналастырылған электрондық нысандарды 
толтыру арқылы электрондық құжаттарды сотқа ұсынуға құқылы. 
Аталған жүйе арқылы тараптар іс бойынша сот актілерімен таны

сып, сондайақ, арыздарын электронды түрде жолдай алады. Бұл 
өз кезегінде сот өндірісін жеңілдетіп, бюрократиялық кедергілерді 
жоюға септігін тигізеді.

Процеске қатысушы тұлғалар кез келген уақытта өздерінің істері 
қандай кезеңде екендігін онлайн режимінде көре алады. Басқа 
тұлғаларға кіруге тыйым салынады. Егер тараптар тергеушінің 
ісәрекеттеріне шағымданса, онда прокурор ісәрекеттерді онлайн 
режимінде тексере алады. Істі электронды түрде қарау іспен танысу 
бойынша тараптарға қолжетімділігімен тиімді. Өз кезегінде осының 
барлығы сот жүйесінің ашықтығын қамтамасыз етеді.

А.ТАЙШУБЕКОВА,
Сарыарқа аудандық №2 сотының 

кеңсе меңгерушісі 
АСТАНА ҚАЛАСЫ

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҮЙЕСІ ӨЗІНІҢ ДАМУ 
БАҒДАРЫН ҚР 2010-2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН 
ҚҰҚЫҚТЫҚ САЯСАТ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫНАН АЛАДЫ 
ДЕСЕК ҚАТЕЛЕСПЕЙМІЗ. МӘСЕЛЕН, ТҰЖЫРЫМДАМАНЫҢ 
3.2-БӨЛІМІНДЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ СОТ ЖҮЙЕСІ ТИІСТІ ТА-
ЛАПТАРҒА САЙ ЕКЕНДІГІ АЙТЫЛА КЕЛЕ, АРЫ ҚАРАЙҒЫ 
ДАМУ БАҒЫТТАРЫ КӨРСЕТІЛГЕН. ОЛАРДЫҢ ҚАТАРЫНДА 
МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН СОТТАР ҚҰРУ, ИНСТАНЦИЯЛАРДЫ 
АЗАЙТУ, СУДЬЯЛЫҚҚА ІРІКТЕУ ТАЛАБЫН КҮШЕЙТУ МЕН 
СУДЬЯЛАРДЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІН АРТТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ БАР 
ЖӘНЕ ОНЫҢ БӘРІ КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢІМЕН ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛЫП 
ЖАТҚАНЫНА БҮГІНГІ ӨЗГЕРІСТЕР ДӘЛЕЛ.

сәйкес әділ шешім 
шығару мүмкінді

гі болады. Сөйтіп, 
олар сот билігін 
талап қа сай жү
зеге  асырады. 
Е л б а с ы м ы з 
дың 2012 жылы 
14желтоқсан
дағы «Қазақстан 

– 2050» Страте
гиясы: қалып тас

қ а н  м е м л е к е т т і ң 
жаңа саяси бағыты» 

атты Жолдауында сот 
саласының 2050 жылға 

дейінгі міндеттері мен атқара
тын қызметінің негізгі бағыттарын 

айқындап көрсетілді. Президент осы 
Жолдауында «Біз үшін сот төрелігін 
жүзеге асыру процесін оңайлату, оны 
басы артық бюрократиялық рәсімдер
ден арылту керек. Жаңа ақпараттық 
технологияларды белсенді енгізген 
жағдайда мұны істеу қиын емес. Со
нымен, бір мезгілде соттардың жұмы
сын жеңілдету мақсатында дауларды 
соттардан тыс реттеу институттарын да
мытуды жалғастырған жөн. Жеңілдету 
мәселелері бойынша дауларды шешу 
соттардан тыс тәртіппен жүргізілетін
дей тетіктер қарастыру қажет», – деп 
атап көрсетті. Осыған орай, өткенде 
қабылданған медиациялық заңды, 
оның пайдалы жақтарын жүзеге асыру 
қажеттілігі туындап отыр. Аса қажет
тілігі көрініп тұрса, судьялық лауазым 
штаттарын көбейтудің де пайдасы мол 
болар еді. Сондайақ, судьялардың 
және оның жақын туыстарының қыл
мыстық немесе басқалай құқықтық 

қол сұғушылықтан қорғау мәселелерін 
реттейтін нормативтік актілерді қайта 
қарау қажет сияқты. Судьяларды қыз
меттік жағдайына байланысты күзетке 
алу, қауіпсіздік мәселелері де дұрыс 
шешілуі керек. Судьялық қызметті мүл
тіксіз әрі ұзақ жылдар адал атқарған
дардың еңбек өтілін есепке алып, 
жалақысына қосымшалар белгілеу 
мәселелері заңды көрініс табуы тиіс. 
Қазіргі зейнетақы көлемі де судьялық 
қызметтің қиындығын есепке алмаған. 
Осыған байланысты оларға жыл сайын 
белгіленген ақылы еңбек демалысы
ның да ұзақтығын 48 күнге көбейткен 
дұрыс деп есептеймін. Аудандық сот 
жүйесі негізгі буын екені белгілі, қара
латын істердің дені осы аудандық сотта. 
Сондықтан, білікті кадрлар аудандық 
соттарға іріктеліп алынып және судья
ны 3 жыл сайын білімін жетілдіру үшін 
23 айлық мерзімге арнаулы оқу орын
дарына жіберу қажет.

Республикамыздың сот процесін
де Жоғарғы Соттың атқаратын рөлі 
ерекше. Биліктің бір бұтағы ретінде 
Жоғарғы Сотқа заң шығарушылық 
бастамасы берілуі тиіс. Жоғарғы Сот 
өз құзыретіне сай істерді қараумен 
бірге негізінен төменгі буындағы сот
тардың қараған істерін жиі зерделеп, 
респуб лика бойынша сот әділдігін 
дәлмедәл атқаруға жөн сілтейтін нор
мативтік қау лылар қабылдауды жан
дандыра түссе болар еді. Осыған орай, 
Жоғарғы Соттың ғылыми консульта
тивтік кеңесінің құзыретін анықтайтын 
жаңа Ереже қабылдану керек және 
осы Кеңес құзырына Жоғарғы Соттың 
заңдарды ресми түсіндіру функциясын 
жүктеген дұрыс. Жоғарғы Сот құрылы
мында ғылымишығармашылық қыз

метпен айналысатын арнаулы орган 
болғаны да абзал.

Қолданылып жүрген заңдарға 
сәйкес Жоғары сот Кеңесі кадрлар
ды іріктеу жұмысын демократиялық, 
құқықтық негізде, әділеттілік принципін 
басшылыққа ала отырып алқалы кеңес 
құрамында жүзеге асырады. Мұндай 
кеңес құрамына заңға сәйкес жоғарғы 
лауазымды жауапты мемлекеттік қыз
меткерлер, Парламент депутаттары, 
Прокуратура, Әділет министрлігінің ла
уазымды адамдары, заңгерғалымдар 
белгілі бір мерзімге тағайындала
ды. Алқа құрамы судьялық қызметке 
лайықтыларды конкурстық негізде 
жанжақты талқылап, тиісті қорытын
ды жасайды. ҚР Конституциясының 
82бабына сәйкес, қазіргі уақытта 
еліміз бойынша барлық деңгейдегі 
судьяларды сайлау немесе тағайындау 
Жоғары сот Кеңесінің кепілдемесімен 
жүзеге асырылады. Жалпы, судьялық 
қызметке алу жариялы түрде, ашық 
конкурс негізінде болады. Соған орай, 
кез келген сот сатысына судьялыққа 
конкурстық жолмен өтем деушілерге 
кең жол ашып, тілек білдірушілердің 
тізімі алдын ала БАҚ арқылы хабар
лануы керек. Жоғары сот кеңесі Рес
публика Президенті тағайындайтын 
төрағадан және басқа да адамдардан 
құрылады. Жоғары сот Кеңесінің мәр
тебесі және жұмысын ұйымдастыру 
заңмен белгіленеді. Осыған орай, 
білікті судьяларды конкурстық жол
мен таңдап алу ісіне білікті заңгер 
ғалымдарды тарту қажет. Өйткені, 
судьялыққа талапкерлердің сапалы 
білім деңгейін анықтау аса маңызды. 
Судьялыққа кандидат болуға Басқару 
Академиясын бітірген заң магистрі ғана 
емес, еліміздің заңгерлер дайындай
тын іргелі университетінің магистра
турасын бітірген заң магистрлері де 
бірдей құқыққа ие болуы қажет.

Сондайақ, болашақ судьяларды 
ақылы түрде оқытуды доғарған дұрыс. 
Себебі, ақы төлеген адам қашанда оны 
қайтаруды ойлайды. Менің пікірім, 
болашақ судьяларды тегін оқытып, 
олардан адал қызмет талап ету қажет. 
Болашақ судьяларды дайындау, олар
дың біліктілігін арттыру, білім берудің 
инновациялық, жаңа жүйелерін енгізу, 
судьялық әдепті жетілдірудің жаңа 
әдістерін енгізу үшін озық ғылыми 
жетістіктерді пайдалану керек.

Жалпы, елімізде жүзеге асып жат
қан сот жүйесі және судьялардың 
мәртебесі туралы реформалар заман 
талабына сай қызмет етуде, ал, оны 
одан әрі жетілдіру, дамыту объективті 
құбылыс. Өйткені, әділ сот – мемлекет 
мәртебесінің айқын көрінісі. Бүгінде сот 
жүйесі, сот әділдігі үстем деп танылған 
алдыңғы қатарлы 30 мемлекеттің 
қатарына қосылу басты міндет болып 
отырғаны да баршаға аян. Қандай ре
форма болсын, ол адам, қоғам, мемле
кет мүддесіне сай болуы керек, бұл істе 
жеке бастың мүддесін үстем етіп қоюға 
жол бермеу қажет.

Арықбай АҒЫБАЕВ, 
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері, ҚР Жоғары Ғылым 
академиясының академигі

Жаңа технология

БЮРОКРАТИЯЛЫҚ КЕДЕРГІЛЕР ЖОЙЫЛЫП КЕЛЕДІ

Р е с п у б 
ли камыздың сот 

про цесінде Жоғарғы Соттың 
атқаратын рөлі ерекше. Биліктің 

бір бұтағы ретінде Жоғарғы Сотқа 
заң шығарушылық бастамасы берілуі тиіс. 

Жоғарғы Сот өз құзыретіне сай істерді қа
раумен бірге негізінен төменгі буындағы сот
тардың қараған істерін жиі зерделеп, респуб лика 
бойынша сот әділдігін дәлмедәл атқаруға жөн 
сілтейтін нормативтік қау лылар қабылдау
ды жандандыра түссе болар еді. Осыған орай, 
Жоғарғы Соттың ғылыми консультативтік 
кеңесінің құзыретін анықтайтын жаңа Ереже 
қабылдану керек және осы Кеңес құзыры
на Жоғарғы Соттың заңдарды ресми 

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

Төл басылым да рыңыздан 
қол үзіп қалмаңыздар!

жеке тұлғалар үшін – 65921
заңды тұлғалар үшін – 15921

жеке тұлғалар үшін – 65928
заңды тұлғалар үшін – 15928

«Заң газеті» 

«Заң» журналы – 75849
«Фемида» – 75858

«Юридическая газета»

Жазылу индекстері:

zanreklama@maіl.ru

Біздің басылымдарға

«Қазпошта» АҚ бө лім ше лері, 
«Қазпресс» ЖШС дүң гір шек тері және 
Алматы қаласын дағы «Дауыс» жүйесі 
ар қы лы жазы лу ла ры ңызға болады.

ӘРТҮРЛІ

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, факс: 8 (727) 292-29-92 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

Астана қаласы 

Абай көшесі, 78, 105-кеңсе.

Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

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

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

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

Қалиаскаров Нұрлан

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кәсіп

БАНКРОТТЫҚ

3. «Бозой-2016» пәтерлер (үй жайлар) иелерінің кооперативі, БСН 
161140007321, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талаптар хабар-
ландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Әйтеке би көшесі, 
2-үй.

4. «Нур Ай Азия» ЖШС, БСН: 180940003953, өзінің таратылатынын 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 
екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Алматы қаласы, 
Алатау ауданы, Көкқайнар шағын ауданы, А.Мамбетова көшесі, 1/33-үй, 
15-пәтер, индекс 050000.

5. «Канониры» ЖШС (БСН 111040019312) өзінің ерікті түр де таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабар ландыру жарияланған күннен 
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:  ҚР, Шығыс 
Қазақстан обл., Бесқарағай ауданы, Қанөнер ауылы, Советская көш., 34-үй.

6. «Тараз Транс Неруд» ЖШС мекемесінің таратылатыны туралы хабар-
лайды, БСН 110240002065, тіркелген күні 2011 ж. 2 ақпан. Барлық талаптар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Алшекей 
көшесі, №3 үй,  «Тараз Транс Неруд» ЖШС әкімшілігі.

7. «Нуржан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН: 090541006583,  
өз жұмысын тоқтататындығын хабарлайды. Шағымдар болған жағдайда 
жарияланған күннен бастап 2 (екі) ай көлемінде төмендегі мекенжай бойынша 
қабылданады: Батыс Қазақстан облысы, Сырым ауданы, Жымпиты ауылы, 
Молдағалиев көшесі, №18/1 үй.

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

саласындағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік жөнінде келесі Жоба туралы 
хабарлайды: «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» ҚР Заңының 44-бабына 
сәйкес, 2015 жылдың 31 қазанында әлеуетті жеке серіктестіктің мемлекеттік-жекешелік 
әріптестік жобасын бастау туралы хабарланады. 1. «Қарағанды облысынының 
мемлекеттік медициналық ұйымдарында эндоскопиялық қызметтерді көрсетуге 
кешенді қызмет көрсету» жобасы. Жобаны іске асыру мерзімі: 2019-2026 жж. МЖӘ 
жобасының алдын-ала мерзімі – 7 жыл. Қызмет түрі: медициналық қызмет. Бюджеттен 
күтілетін төлемдер және (немесе) мемлекеттік қолдау шаралары:  кепілді көрсетілетін 
қызметті тұтыну. Аймақтардағы тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің нақты 
қажеттілігі: жоғарыда көрсетілген жабдықпен, Қарағанды облысындағы мемлекеттік 
медициналық ұйымдар үшін эндоскопиялық жабдықтарды жөндеу бойынша жоспарлы/
жағдайлы қызмет көрсету, штаттық қызметкерлердің қолжетімділігі, эндоскопиялық 
жабдықтарды жөндеу бойынша сертификатталған мамандар, қызмет көрсету 
орталығы, эндоскопиялық жабдықтың айырбастау қоры,  Қарағанды облысындағы 
эндоскопиялық жабдық өндірушілерден ең көп ұсынылған жазбаша растаулар. Жобаны 
техникалық жағынан күрделі және (немесе) бірегейлендіру: қолданылмайды. Жеке 
серіктестер МЖӘ-ге келесі үлгіде қатысады: 2015 жылғы 31 қазандағы «Мемлекеттік-
жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабына сәйкес 
тікелей келіссөздер жүргізу. Жоба инвестор есебінен жүзеге асырылады. Жоспарланған 
МЖӘ жобасын іске асыруға мүдделі әлеуетті жеке серіктестер альтернативті ұсыныстар 
ұсына алады. Жоспарланған МЖӘ жобасын іске асыруға қызығушылық білдірген 
әлеуетті жеке серіктестер хабарламада көрсетілген талаптарға сәйкес, сондай-ақ 
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және жүзеге асырудың кейбір 
мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрі міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 25 қарашадағы № 725 бұйрығымен бекітілген Ереженің 
130-тармағында көрсетілген, жеке серіктесті анықтау бойынша тікелей келіссөздерге 
қатысуға өтінімге балама ұсыныс ұсынады.  Әлеуетті жеке серіктес мынадай жалпы 
біліктілік талаптарына сай болуы керек: 1) Құқықтық қабілеттілікке ие (заңды 
тұлғалар үшін) және іс-әрекетке қабілеттілігі болуы  (жеке кәсіпкер үшін); 2) салықтық 
берешегінің болмауы, салық төлеуші болуы; 3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті қаржылық және 
(немесе) материалдық және (немесе) еңбек ресурстарына ие болуы; 4) банкроттыққа 
болмаса таратуға жатпайтын, тиісті негізгі құралдардың құнының баланстық құны 
он пайыздан асатын, оның мүлкі қамауға тыйым салынбаған болуы керек, Қазақстан 
Республикасы заңнамасына сәйкес, оның қаржы-шаруашылық қызметі тоқтатылмауы 
керек. 5) соңғы үш жылда күшіне енген сот шешімі негізінде жауапкершіліксіз әлеуетті 
жеке серіктес ретінде тану туралы, мемлекеттік-жекешелік әріптестік келісімшарттары 
бойынша, өз міндеттемелерін орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны 
үшін жауапкершілікке тартылмаған болуы керек. «Қарағанды облысының денсаулық 
сақтау басқармасы» ММ осы хабарламаны жарияланған күннен бастап 30 күнтізбелік 
күн ішінде балама ұсыныстар қабылдайды. Анықтама үшін:  «Қарағанды облысының 
денсаулық сақтау басқармасы» ММ, мекенжайы: Алиханов к., 2, тел.: +7 (7212) 413368. 

2. «Петрокоммерц Казахстан» АҚ-ның 3700 қарапайым акциясын 
сатып алуыма байланысты, Ю.В.Лысенко (Алматы қ., Құрманғазы к., 79), 
«Петрокоммерц Казахстан» АҚ-ның басқа акционерлеріне маған тиесілі 
акцияны, НИН KZ1C41230018, заңнамаға сәйкес белгіленген баға бойынша 
сатуды ұсынамын. Ұсыныс 30 күнтізбелік күн ішінде қолданысқа енеді.

11. Астана қаласы мамандандырылған ауданаралық эко номикалық 
сотының 2018 жылғы 13-қыркүйектегі ұйғарымымен Ахметжанов Даурен 
Берикович ЖК-ге банкрот деп тану туралы өндіріс қозғалды.

14. Батыс Қазақстан облысы мамандандырылған ауданаралық экономикалық 
сотының (МАЭС) 2018 жыл 28 қыркүйектегі ұйғарымымен банкроттық туралы 
Аманбаев Нурлыбек Мухтаровичтің арызы бойынша азаматтық іс қозғалды. 

8. «ЦРР МИР ЗНАНИЙ» ЖШС, БСН 131140026590, өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талаптар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі 
ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 020000, Қазақстан 
Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қ., 40 лет Октября көшесі, 26-үй.  

10. «Нұрәли-А» бөбекжай балабақшасы» жеке мекемесі (БСН 170340034345) 
– өзінің таратылатындығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабар-
ландыру жарияланған күннен бастап 2 (екі) ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Жаңақорған 
ауданы, Жаңақорған кенті, Сығанақ көшесі, 20-үй.

13. «Башнефть-Азия» ЖШС, БСН 160640013887, өзінің таратылатындығын 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 
екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, Астана 
қаласы, Есіл ауданы, Тұран көшесі, 14-үй  ВП 5.

Қызылорда облысы соттары мен Қызылорда облысы бойынша Соттар 
әкімшісінің ұжымы және ҚР Судьялар одағының облыстық филиалы 
Қызылорда қаласының мамандандырылған тергеу сотының төрағасы 
Тұрғанбаев Марат Айтбайұлына және Соттар әкімшісінің бөлім басшысы 
Тұрғанбай Ғани Айтбайұлына анасы

Назира СЕИТБАЕВАНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Лебіз

Бабаларымыздың «Мал өсірсең 
түйе өсір, пайдасы оның көл-көсір» 
деген өнегелі сөзін естімеген адам 
елімізде аз шығар. Бір кездері бай-
лықтың бір көрсеткіші саналған төрт 
түліктің бұл түрі еліміздің барлық 
жерінде өсірілген болатын. Оған түйе 
сөзіне қатысты жер-су атауларының 
әлі күнге дейін Алматы, Ақмола, 
Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Жамбыл, 
Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, 
Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік 
Қазақстан, Түркістан мен Шығыс 
Қазақстан облыстарында сақталуы 
нақты дәлел бола алады. Дегенмен 
өткен ғасырдың екінші ширегіндегі 
кеңестік күштеп ұжымдастыру сая-
саты басталған кезде 1,2 млн басты 
(1927 жылы) құраған түйенің 1990 
жылдардың басында 150 мыңы ғана 
қалған болатын. Статистика коми-
тетінің мәліметіне қарағанда, биыл 
қыркүйек айында ол 209,8 мыңды 
құрап отыр. Оның 14,9 мыңы ауыл 
шаруашылығы кәсіпорындарында, 
84,8 мыңы дара кәсіпкерлер мен 
шаруа немесе фермер қожалықта-
рында, 110,1 мыңы жұртшылықтың 
жеке шаруашылықтарында өсіп-өну-
де. Ал, жеке кәсіпкердің қолында 
шоғырланған төрт түліктің төресінің 
саны бойынша әлемде екінші, еліміз-
де бірінші орынды Сыдық Дәулетов 
есімді қазақ азаматы иеленіп отыр. 
Оның «Дәулет-бекет» түйе шару-
ашылығында бүгінгі таңда 5 мың 
түйе бар.  

«Мен Қарақалпақстанда туып-
өстім. Одақ тарап, әр ел өз тәуел-
сіздігін жариялап жатқан тұста  26 
жасымда әкемнің «Балам, елге ба-
райық» деген бір ауыз сөзімен он-

МЕКТЕПТІҢ ЖҮРЕГІ
 
МҰҒАЛІМ – МЕКТЕПТІҢ ЖҮРЕГІ. БАСҚА КЕЗДЕ БОЛМАСА ДА ЖЫЛЫНА БІР 

РЕТ КЕЛЕТІН ҰСТАЗДАР КҮНІНДЕ БАЛАЛАРЫМЫЗДЫҢ ЕКІНШІ АНАСЫ, БІЗДЕН 
КЕЙІНГІ ЖАНАШЫРЫ БОЛҒАН БИІК МАМАНДЫҚ ИЕЛЕРІ ТУРАЛЫ ҚАНДАЙ 
МАҚТАУ АЙТСАҚ ТА ЖАРАСАДЫ. 

Бүгінде күнкөріс қамымен Алматы маңына қоныс аударып жатқандар көп. Ірі 
қаланың іргесіндегі Іле ауданында да халықтың қарасы күннен күнге молаюда. Бұл 
мектептегі бала санының артуына алып келіп отыр. Мәселен, менің балам білім алатын 
Көкқайнар ауылындағы №44 орта мектеп 2016 жылы пайдалануға берілген. Жаңа 
мектеп 700 оқушыға есептеліп салынғанымен, қазір мұнда 1906 бала білім алуда. 
Мәселе мектептің жаңалығында, баланың көптігінде емес, ондағы мұғалімдердің 
сауаттылығында, білім берудегі әдіс-тәсілдерінің кереметтігінде болып отыр. 

Жалпы, мектепті емес, мұғалімді таңдау керек деген дұрыс сөз. Біздің елдіме-
кенімізде «мектеп жақсы» дегенді желеу етіп балаларын қала орталығындағы лицей, 
гимназияларға беретіндер баршылық. Мұндай түсініктегі адамдарды баласының 
жағдайы аса мазалай қоймайды. Шеттегі ауылда тұратын баланы қалаға тасу үшін 
қаншама уақыт кетеді. Мектепке үлгеру үшін баланың таң бозынан тұруы керек. Оның 
оқуға, бала болып ойнауға кететін уақытының көбі жолмен өтеді. Осы қаншалықты 
дұрыс? Ал Нұрмұханбет Қыстаубаев жетекшілік ететін мектептегі Ақылбек Сол-
танқұлов, Ардақ Нүсіпова, Гүлмира Байтоқова сынды ұстаздар өздерінің білікті маман 
екенін баяғыда дәлелдеген. Осы ұстаздардың тәлімін көрген шәкірттер небір білім 
додаларынан жүлде алып, мектептің мәртебесін асқақтатып жүр. Әсіресе, тәжірибелі 
ұстаз, жоғары санатты мұғалім Ардақ Жақашбайқызы оқытқан балалардың арасын-
да мектеп бағдарламасын меңгере алмай қалатыны жоқ. Баламыз дың тілді де еркін 
үйреніп, сауатты жазып, есепке де жүйріктігін байқағанда ұстазының ұлылығына бас 
иеміз. Ұлағатты ұстаздардың тәлімін алған балаларымыздың үмітімізді ақтарына 
сеніміміз мол. Сондықтан да білімді жастар дайындауға өлшеусіз үлес қосып жатқан 
мұғалімдер қауымының істеріне береке, еңбектеріне жеміс тілейміз!

Фаузия СҮЛЕЙМЕНОВА,
Көкқайнар ауылы
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ

ШҰБАТТЫҢ 
ЭКСПОРТҚА ШЫҒАР КҮНІ 

АЛЫС ЕМЕС
дағы жайлы қызметті тастап Қа-
зақстанға көшіп келіп, үй алдық. Ол 
жақта отбасымызда 3-4 түйе бола-
тын. Мұнда келгенде әкем түйе сүтінің 
жоқтығына үйрене алмаған соң, 1995 
жылы әупірімдеп жинаған азғантай 
қаржымызға 1 түйе сатып алған едім. 
Бір қызығы сол кездерде оның басын 
3-4 түйеге жеткізіп алдымен ауылды, 
кейін одан ары көбейтіп бүкіл елімізді 
шұбатпен қамтамасыз етсем, содан 
соң шұбатты экспортқа шығарсам деп 
армандайтынмын. Ширек ғасырдың 
ішінде  оған қолжеткізе бастадық.  
Енді шетелдік серіктестермен бірқа-
тар инвестициялық жобаларды қолға 
алып, әлемдік нарыққа шығуды жо-
балап отырмыз. Бұл үшін келесі жылы 
10  гектар алқапты алатын жаңа зауыт 
салынып, онда тек түйе сүтін кеп-
тіретін цех бетмай шығаратын және 
жүнін, етін өңдейтін деген сияқты 
бірнеше өндіріс орнын шоғырланды-
ру жоспарлануда», – дейді кәсіпкер 
С.Дәулетов. 

«Атаңның баласы болма, адам-
ның баласы бол» дегенді кішкен-
тайынан құлағына құйып өскен Сы-
дық Әбуұлының есімі бүгінде ауыл, 
аудан, облыс ғана емес, күллі респуб-
ликаға әйгілі. Тіпті оның Алматы об-
лысындағы Ақши ауылында ашқан 
шұбатпен емдейтін шипажайынан 
ем қабылдау үшін, алыс-жақын шет 
елдерден арнайы іздеп келетіндер 
де бар. 

2015 жылы осында «Жібек жолы 
түйелері» деген конференция өт-
кіздік. Оған 48 мемлекеттен 320 ға-
лым келді. Африка мен араб елдері 
шұбаттың не екенін білмейді, олар 
оны әлі күнге дейін тек сүт күйінде 

қолданады. Малда түрлі жұқпалы 
аурулар болатынын жақсы білген 
біздің бабаларымыздың сонау ерте 
замандардан-ақ бие мен түйенің 
сүтін ашытып, қымыз бен шұбат 
дайындай білгені зерттеушілерді 
қатты таңғалдырды. Олардың ай-
туынша, түйе сүтін ашытқан кез-
де қышқылдығы 60-80 пайызға 
барғанда ондағы сау бактериялар 
ауру бактерияларды жұтып қояды. 
Бұл зертханада микроскоппен қа-
раған кезде де анық көрінеді екен. 
Өкінішке қарай, нарықта қымыз бен 
қымыранды, шұбат пен шалапты 
айыра алатын адамдар азайып бара 
жатыр. Қымыранның шыққан себебі 
бие сүті өте сұйық болады, әрі сүті 
майлы болған соң шөлдетеді. Жаз-
да шөліңді қандырады. Сондықтан 
бабалармыз бір пісірген сүттің ма-
йын ала отырып, сұйылтып, адамға 
сіңімді қылу үшін қымыран жасаған. 
Қазір кейбіреулер жеңіл табыстың 
соңына түсіп, айран мен шұбаттың 
қоспасынан жасалған шалапты, тіпті 
оған суды да  араластырып шұбат деп 
сатып жүр», – деген С.Дәулетов Білім 
және ғылым министрлігі мен жер-
гілікті әкімдіктер шұбатты мектептің 
ас мәзіріне енгізсе артық болмас еді 
деген мәселені де қозғады. Оның 
айтуынша, түрлі жиын мінбелерінде  
бұл әңгеменің айтылып жүргеніне 
біраз жыл өтсе де, әзірге  одан нәти-
же шығарған ешкім жоқ. Бірақ, түбі  
бұл бастамасының да күндердің бір 
күні халықтан қолдау тауып, жүзеге 
асарына сенімі мол.   

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті»
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МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: 

Байқауға!!!

Менің алдымда әбден тозығы жет-
кен қалың дәптер жатыр. Сырты кезінде 
дермантинмен тысталғанымен, қазіргі 
көрінісінен оның қандай материалдан 
жасалғанын білу мүмкін емес. Бұл дәп-
терде жазықсыз жабылған жаланың 
кесірінен бір жарым ай бойы абақтыда 
жатып, небір қорлықты бастан өткер-
ген, ақыры істемеген аса ауыр қыл-
мысты еріксіз мойындап, бостандыққа 
шыққаннан кейін, өз күшімен өзін 
ақтаған жанның жазбалары бар. Тіпті 
күні мен сағатына дейін қойып, тергеу 
барысында көрген қорлық-зорлығын 
жіпке тізгендей етіп жазыпты.  

Ес білгеннен көргені есі ауытқымалы 
шеше мен соғысқа бір сирағын беріп, 

инспектор кезігеді. Сасқалақтап қалған 
ол ештеңенің байыбына барып та 
үлгермеген  тәртіп сақшысын  қақ 
жүректен атып салады. Сол күні жер-
гілікті тәртіп сақшылары жанталаса 
іздегенімен, таппай, оларға көмекке 
облыстан, Алматыдан арнайы топтар 
келіп, шағын қаланың  шат-шәлекейін 
шығарды. Үшінші күні таңға таман кө-
шеде алдынан шыққан осындай топтың 
біріндегі  үш адамды  жайратып салған 
бұзақы тағы да ізім-қайым жоғалады. 
Ақыры алтыншы күн дегенде қылмы-
скердің прокуратура ғимаратының 
шатырында жасырынғанын байқап 
қалған кездейсоқ жанның көмегімен 
қолға түсті. 

«Алматыдан, облыстан келгендер 
бірден тарқамапты. Аудандық ішкі 
істер бөлімін түгелдей тексеріп, жасы-

рып-жабылған бірқатар заңсыздықтар-
ды анықтапты» дегенді естіген. Жылу 
жүйесі істен шыққан, көпқабатты үйдің 
екінші қабатындағы екі бөлмелі пә-
теріндегі темір пешті гүрілдетіп жағып,  
диван үстінде кітап оқып жатқан еді. 
Әрең тұрған сыртқы есік солқ ете түсті. 
«Бұл кім?» деп беттей бергені сол, 
қатты соққыдан қақырап түскен есікті 
ғана көріп үлгерді. Қаруларын кезенген 
милиционерлер бұлқынуға да шама-
сын келтірмей, қолын артқа қа йырып, 
кісендеп, ала жөнелді. Ештеңені ұғар 
емес. Ішкі істер бөліміне апарып, ар-
найы бөлмеге кіргізгендер, түгін қал-
дырмай боқтап, бірден төмпештей 
жөнелді. Олардың басы-қасында бас-
тықтың  тергеу жөніндегі орынбасары, 
күні кеше ғана реті келгенде картаны 
бірге ойнап, бірер жүзді бөлісіп ішкен 
Хасан жүр. Бір есін жиғанда түсінгені 
жасөспірім қыздың жоғалғаны. Жаңа 
жылға бірнеше күн қалғанда, мек-
теп-интернатта өзі кезекшілік еткенде, 
алыс ауылдағы балаларды жөнелткен 
болатын. Сол жолы түнде қалааралық 
автобусқа отырғызып жіберген Настя 
атты жасөспірім қыз үйіне бармай қа-
лыпты. Бүгін сол қыздың арақтан көз 
ашпайтын шешесі милицияға келіп, 
баласының  үйге келмегенін, интернат-
та да жоқ екенін айтып, арызданыпты. 
Мектеп-интернат басшылығы сол күні 
мұның кезекші болғанын баяндап, 
барлық жауапкершілікті мойнына арта 
салыпты.  

 Мен оны 27 желтоқсан күні сағат 
он жарымда Алматыдан Семейге кетіп 
бара жатқан жолаушылар автобусына 
отырғызып жібергенмін. Жүргізушіге 
қай ауылдан түсетінін түгел түсіндірген-
мін. Оны көрген адамдар бар, – деген 
жауабына ешкім мән бермеді. 

Бірнеше тәртіп сақшысына ажал 
құштырып, ауданды айтпағанда, об-
лыс пен республиканы тік тұрғызған 
бозөкпе бозбаланың бірнеше күн бойы 
көрші тұрған ғимараттың шатырына 
тығылып, өздерін мазақтап отырған-
дығына әбден ашынғандар, ашула-
рын бұдан қайтаруға бел буғандай.  
Тыңдар емес, тепкінің астына алды. 
Көгертпеудің, таңба түсірмеудің небір 
тәсілдерін меңгерген. Басыңа целло-
фан пакет кигізіп, тұншықтырғанда, 
бұл дүниеге келгеніңе өкінесің. Сонда 
да айтқанынан қайтпады. Осылай бір 
айдан астам қинады. Екі күннің бірінде 
тергейді. Ұратын жері қалмағанда, 
табанынан соққылағанын айтсаңшы. 
Жаның көзіңе көрініп, құлындаған 
дауысың құдайға жетеді. Бірақ ешқан-
дай із түспейді. Прокуратураға жазған 
арызынан хабар жоқ. Ешкімге жо-
лықтырмайды.  Іздеушісі жоқтығы 
жанына әбден батты. Ақыры тергеуде 
бірге отырғандардың ақылымен істе-

меген қылмысын мойнына алды. «Ең 
бастысы, сенің өлтірмегенің, мәйіт та-
былмайды. Ал мәйіт болмаса, қылмыс 
та жоққа шығады» деген еді,  түрмені 
үйі қылып алған кәнігі баукеспе. Соның 
айтқаны расқа шықты.

Сол  күні таңға дейін өзінің не істей-
тінін ойлап, жоспарлап алды да,  таңер-
теңгісін тергеушіні шақырып, өзінің 
қызды зорлап, онан соң өлтіріп, мәйітін 
бөлшектеп, қысы-жазы  қалашықты қақ 
ортасынан жарып, арқырап ағып жата-
тын асау өзенге тастағанын мәлімдеді. 
Қуанып кеткен тергеуші басшыларды 
шақырды. Олардың алдында да бұған 
дейін айтқанын қайталады. Арнайы 
топпен барып, үйге қалай апарғанын, 
қалай зорлап, өлтіргенін, бөлшекте-
генін, өзенге апарып тастағанын көр-
сетіп шықты. Бар ойы азаптан құтылу 

болғандықтан, өзінің өтірігіне өзі де се-
нетіндей күйге жетті. Бірнеше күн бойы 
өзен арнасын сүзгілеген полиция мәйіт-
ті таппады.  Пәтер ішінен бір тамшы қан 
шықпады, қылмыстық қару – пышақ 
табылмады.  Қылмысты бекітетін айғақ 
жоқ. Оның есесіне қызды автобусқа 
отырғызғанын көрген куәлер бар. Бірақ 
милициядағылар қылмыстың ашылуы 
– 27 желтоқсан күні түнде қалашық 
арқылы шығысқа өткен қалааралық 
автобустарға сұрау салуға байланысты 
екенін еске  де алмады. 

Бір жарым айда мұның былай-
ғы кезде де дұрыс емес денсаулығы 
мүлде нашарлады. Ақыры сот мем-
лекеттік айыптаушының ешқандай 
айғағы жоқтығын, мәйіттің табылмаға-
нын, өмірден өтіп кеткен анасының есі 
ауытқымалығы салдарынан мұның да 
денсаулығында ақау болуы мүмкіндігін  
ескеріп, қамаудан уақытша босатып, 
іске қатысты тексеру тағайындады. Сот 
залынан шыққанына қуанған жоқ. Тек 
берілген уақытты тиімді пайдаланып 
қалуға тырысты. Өйткені, қызметтес-
тері де, көршілері де жоғалған қызды 
өзінен көретіні анық. Милициядағылар 
да енді мұның қыр соңынан қалмасы 
даусыз.  Тек өзін-өзі ақтау ғана қалды. 
Әйтпесе, бұған өмір жоқ. 

Әйтеуір, бірге оқыған ескі достары 
теріс айналмады. Солардың көмегімен 
Талдықорғанға барып, автовокзал-
дағылардан 27-желтоқсан күні түнге 
қарай  шығыс бағытқа жолға шыққан  
автобустардың нөмірлерін білді. Үшін-
ші күні дегенде жолы болды. Сол авто-
бус, сондағы жүргізушілер. Бұл жолы 
Семейден келе жатыр екен. Өзінің 
басынан нені өткергенін жеткізгенде, 
күйініп кеткен жүргізуші тісін шықырла-
тып, «оңбағандар!» деп бір сыбап алды 
да, сол күнгі оқиғаны егжей-тегжейлі 
баяндап берді. 

– Настя сен айтқан ауылға жет-
кенде, түспей қойды. Мамасының 
күнде арақ ішетіндігін, өзін соғаты-
нын, аштан қатыратынын айтып, шы-
рылдап жылап тұрып алды. Аякөзде 
әжесі тұратындығын, үйі тура жолдың 
бойында екенін, соған дейін ала ке-
туімізді өтінді. Жанымыз ашып, жолда 
тамақтандырып, ақыры Аякөздегі үйіне 
апарып тас тағанбыз, – деген Николай 
жоғалған қыздың әжесінің үйін қалай 
табуға болатындығын да түсіндірді. 

Үйге жетісімен, бір күн тынығып, 
киімін ауыстырып алды да, қорғаушы-
сы мен прокуратура өкілін ертіп, маши-
на жалдап, Аякөзге жол тартты. Мұның 
әр адымын аңдып отырған, милиция-
дағылардан маза кетті. Түске таман 
діттеген жерге жетті. Қақпаны ашып 
қалғанда, аулада әжесімен бірге қар 
күреп жүрген Настя сасқалақтап, қайда 
қашарын білмей қалды. Үлкен кісіге 
мән-жайды түсіндіріп, тиісті қағаз-
дарды толтырып, жоғалған қызды өз 
шешесінің қолына тапсырды. 

Сол күннен бастап, өзін бір жарым 
ай қорлағандардың құрметтісіне ай-
налды. Қызметіне қайта орналастырды. 
Жұмысқа шықпай қалған айларының 
жалақысын өтеді. Олардың сонша-
лықты қорқақтығын көргенде, жүрегі 
айныды. Арызданған жоқ. Барлығын 
жаратушыға тапсырған еді. Қызмет-
терін пайдаланып, жазықсыз жандар-
ды қан қақсататындардың ешқайсысы 
оңған жоқ...

Болат АБАҒАН, 
Қазақстанның құрметті 

журналисі

ЖОҒАЛҒАН ҚЫЗ

Таңертең күн суықтау болғанымен 
де түске таман жылынып жол жиегін-
дегі қар жіпсіп ери бастаған. Тап осы 
мезгілде Жетісайдың қақ орталығын-
дағы «Күлпаршын» базарына келіп 
кетушілердің қарасы арта түседі. 

Түске жақын киініп, үйінен шығып 
бара жатқан Сауранға анасы Тазагүл:

– Сауранжан-ау, біраздан соң түскі 
асқа отырамыз, қайда барасың? – деді

– Базарға барып шашымды қыс-
қартпасам өсіп кетіпті, лезде келіп 
қаламын ғой, апа, – деген ол жылдам 
басып тысқа беттеді.

Балалық бал дәурені осы Жетісай-
да өткен Сауранға туған қаласының 
ой-шұқыры, адамдары да ежелден та-
ныс. Жасы енді ғана жиырмадан асқан 
жігіт орталық базарға кіре беріс тұста 
танысы Зиявуддинді жолықтырды.

– Зәке, уақытың болса менімен 
жүрші, таныс шаштаразыма барып 
шашымды қысқартсам ба деп едім, 
серік боласың, – деген Сауранның 
ұсынысына Зиявуддин де келісе кетті. 
Екеуі шаштаразға келсе жабық екен. 
Олар қайтадан базарға келді. Кіре 
беріс тұстағы ұсталған телефондармен 
сауда-саттық жасайтын алаңқайда 
адамдар тіптен көп. Көбісі жастар. 
Сауда да қыза түскен. Өзіне ұнаған 
телефонды әрі-бері аударыстырған 
Зиявуддин жаңа ғана жанында тұрған 
Сауранның бір жігітпен сөзге келіп 
ерегісіп тұрғанын байқады. Әу баста 
екеудің текетіресіне ешкім мән бер-
меді. Бірақ сөзбен шекісіп тұрғандар 
келе-келе жаға жұлқыласып, «Еркек 
болсаң жүр сыртқа» дегенге келгенде 
Зиявуддин істің насырға шауып бара 
жатқанын аңғарған. Сауран мен Қал-
жан бір-бірін сүйрелеген күйі базар-
дың жүк қоймалары орналасқан тұсы-
на қарай беттегенде бұл да танысының 
соңынан ілеспек болған. Алайда, 
Қалжан мен Сауран «өз проблемамыз-
ды өзіміз шешеміз» деп ешкімге ырық 
бермеді. Мұны естіген соң Зиявуддин 
секілді Қалжанның достары да «Жігіт 
қой, өздері шешсін» деп жаман ойға 
бармай, екеуді тосып тұрған болатын. 

Адам аяғы сирек тұсқа келген соң 
Сауран мен Қалжанның ерегісі үдей 
түсті. Қызылкеңірдек болып басталған 
айқайдың соңы төбелеске ұласты. 
Сарт-сұрт етіп қолмен де, аяқпен де 
бір-бірін аямаған жап-жас қазақтың 
жігіттері өзара жаға буысып алысты. 
Әсіресе Қалжан епті де қарулы көрін-
ді. Бір-екі рет Сауранның бет тұсынан 
аяғымен теуіп те үлгерді. Олардың 
«өзара келісеміздері» қып-қызыл 
төбелеске ұласқанын көрген жігіт-
тер екеуін «Қойыңдар, болды енді» 
деп ажыратпаққа да әрекеттенген. 
Бірақ олар өзара есептері барын ай-
тып төбелестерін жалғастыра берді. 
Осындай сәттердің бірінде Сауран 
Қалжанның сырт киімінен ұстады. 
Екеуі қайта жұлқыласты. Бір-бірлеріне 
деген ашу-ызалары тарқар емес, қайта 
өрши түскендей. Қалжан тағы да бір-
екі рет Сауранды аямай тепті. Бір кез-
де оның қолындағы жүзі күн нұрына 
шағылысқан пышағы жарқ ете қалды. 
Көзге суық көрінеді екен. Қалжанның 
ызаға булығып арам ниетке барарын 
байқады ма Зиявуддин:

– Қалжанның қолында пышағы 
бар, ажыратайық, жігіттер! – деді бар 
даусымен. Бірақ барлығы кеш еді. 
Қалжан көз ілеспес жылдамдықпен 
пышақты Сауранның кіндік тұсына 
сүңгітті де жіберді. Қалжаннан бәрін 
күтсе де Сауран мұндай қаныпезерлік-
ті, әділетсіздікті күтпеп еді. Оның бар 
болғаны:

– Қалжан, осы жігіттік пе? – деуге 
ғана шамасы жетті. Сауран ыңырсыған 

күйі бүктетіліп барып жерге құлады. 
Қалжан бейне бір ата жауын жеңген-
дей құлап бара жатқан Сауранның бет 
тұсына аяғымен тағы бір-екі рет теуіп 
өтті. Алыстан аңысын аңдып тұрған 
жігіттер Сауранның жанына жеткенде 
пышағын жалаңдатқан Қалжан біраз 
сес көрсетіп, көзден ғайып болған.

Қансыраған Сауранның жағдайын 
көрген Халел бірден ұялы телефоны 
арқылы жедел жәрдем шақырып, онан 
соң полицияға хабарлады. Осы сәтте 
абдырап қалған жігіттерді «Нағып 
тұрсыңдар, тез дәріханадан дәрі-дәр-
мек әкеліңдер» деген самса сататын 
әйелдің жанұшыра айқайлаған даусы 
серпілтті. Бірі дәріханаға жүгіріп кетті. 
Жаңыл апай нашатыр спиртін мақтаға 
булады да Сауранға иіскетті. Бірақ 
бұл ешқандай пайда бармеді. Жедел 
жәрдем келіп үлгергенше мына фәни-
де небәрі өзінің 22-ші көктемін қарсы 
алуға шақ қалған, бір шаңырақтың 
тірегі Сауран бақилыққа аттанып кет-
кен-ді. 

Сот дәрігерлік сараптама «Сауран 
Әбдінәбиевтің өлімі Қалжан Бекқожа-
ев сұққан пышақ құрсақтың алдыңғы 
бетінің іш қуысына кіріп, ащы ішекті 
жарақаттаудан, қан кетуден болған» 
деген қорытынды жасады. Ал Қал-
жан базар ауласына шыққан бой-
да-ақ жандәрмен таныс ағаларының 
біріне қоңырау соғып, өзінің біреуді 
пышақтағанын айтты. Ол азамат та 
көреген екен, Қалжанды өз қолымен 
аудандық ішкі істер бөліміне алып 
барды, тергеу амалдары басталды. 
Қалжанның қылмысы толық дәлел-
деніп, пышағы айғақ зат ретінде алын-
ды, куәлер де жаппай сұралды. Іс сотқа 
өткізілді.

Сотталушының қорғаушы адвока-
ты Қалжанның ауыр дене жарақатын 
аффект, яғни жан күйзелісі жағдай-
ында салғанын анықтау үшін қайтадан 
сот психиатриялық сараптама жүргізу-
ді сұраған. Сондай-ақ пышақтың да 
Саурандікі екенін дәлелдемек болды. 
Бірақ сотқа қатысқан куәлардың бар-
лығы, мұнымен қоса сот биологиялық 
сараптама да пышақтың Қалжандікі 
болғанын растады. Сот психиатрия-
лық сараптаманың қорытындысы 
да Қалжанның бұрын-соңды жүйке 
ауруымен ауырмағанын және ауыр-
майтынын, сондықтан да оған емделу 
қажет емесін бекітті.

Тергеу амалдары мен сот бары-
сындағы толықтырылған дәлелдер 
сотталушы Қалжан Бекқожаевтың тым 
қызба әрі ашуланшақ, төбелеске дай-
ын тұратынын айғақтады. Айтпақшы, 
оның бұған дейін де, яғни 2010 жылы 
сотты болғаны, ал 2010 жылдың 
қараша айында бір азаматты ұрып-
соғып тек жәбірленушінің кешірім 
беруімен ғана жазадан құтылғаны 
белгілі болды. Осылайша ол Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық кодексінің 
103-бабы 3-бөлімімен тоғыз жылға 
бас бостандығынан айырылды. 

Сот бітті. Қылмыскер жазасын 
алды. Қазақтың өрімдей бір жігіті 
мәңгілік жер қойнына тапсырылса, 
енді бірі қылмысы үшін 9 жыл ғұмы-
рын темір тордың ар жағында өткізеді. 
Аталған трагедияның екі жаққа да, 
әсіресе азаматынан айырылған отба-
сына оңай тимесі белгілі. Жаның ауы-
рады, жүрегіңді өкініш өртейді. Сол екі 
азаматымыз да жайраңдап ортамызда 
жүріп үйлі-баранды болғанда, отбасы-
ның санын көбейтіп, ұл-қызын өсіріп 
отырар еді-ау.

Әбдәлім ТІЛЕУБЕКОВ,
ЖЕТІСАЙ ҚАЛАСЫ

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ 

оның орнына жалғанған ағаш аяғын 
шолтаңдатып, совхоздың шабындығын 
қоритын, үнемі аттан түспейтін, беті 
әжім-әжім әкесінің айналасына түкірі-
гін шашыратып, боқтанып сөйлейтіні. 
Соғыс салған жарақаты мен ұстамасы 
бар қосағының мазасыз жұмысы-
ның кесірі ме, аузынан шыққан сөз 
боқтықпен қабаттасып жүреді. 

... Шешенің шалығы жұға ма деп 
қорыққан еді. Әйтеуір соңынан ерген 
қарындасы екеуі қатарларынан қал-
май өсті. Өзі әупірімдеп жүріп, Тал-
дықорғандағы техникумды тәмамдаса, 
қарындасы Семейде дәрігерлік инсти-
тутта оқыды да, бітірген соң Алтай-
дағы шалғай ауылдың біріне тұрмысқа 
шығып кетті. Шешесі мен әкесі барда 
бірнеше жылда бір рет болса да ат ізін 
салып тұратын. Үйдегі үлкендер бірі-
нен соң бірі ана дүниелік болғаннан 
кейін, келуді мүлде доғарды. Қалалық 
жеңгесінің тік мінезін жақтырмайтын, 
анасынан бір жылдан кейін әкесі қайт-
қанда келгенінде екеуі жүз шайысып 
қалған. Содан бері оншақты жыл бол-
ды қарасын көрсетпегелі. Сол жылдар 
арасында мұның өмірі де түбегейлі 
өзгерді. Ауылға әрең шыдап жүрген Га-
лясы Алматыдағы әкесі қайтқанда бірге 
барып, бұл қері қайтқанда  марқұмның 
жетісіне дейін қала тұрайын деген. Сол 
беті оралмады.  Қайынатасының қыр-
қына барғанында келіншегі тура өзі 
сияқты қылып өсірген қызымен бірге 
мұны салқын  қарсы алып, осында қа-
латындықтарын мәлімдеді. 

Қажып жүрген еді, қарсылық біл-
дірген жоқ. Көл жағасындағы ауылда 
орналасқан қара шаңырақты, азын- 
аулақ малды сатып, әйелі мен қызының 
үлесін берді де, мектептегі жұмысынан 
шығып,  облыс орталығына жақындау 
жердегі шағын қаладан пәтер сатып 
алды. Осындағы ақыл-есі кеміс бала-
лардың мектеп-интернатына еңбек 
пәнінен сабақ беретін мұғалім болып 
орналасты. Тоқсаныншы жылдары  
бұлар тұрған қалашықтың қылмыстық 
ахуалы қиын еді. Қазаққа қарағанда, 
басқа ұлттар көп. Орта мектептердің 
көбі және училище де орыс тілінде 
оқытады. Төрт мектептің біреуі ғана 
қазақша, оның өзі елді мекеннің шетін-
де орналасқан. Бұл қызмет ететін мек-
теп-интернат екі тілде білім береді. 

Сол жылы қалашықта шынында 
да жағдай қиын болып кетті. Жұмыс 
жоқ. Жастардың екі қолы алдына сый-
майды, сырахана маңы күнде төбелес. 
Жаңа жылдың бірнеше күнге созыла-
тын ырду-дырдуы аяқталып қалған. 
Өздерінің көз алдарында жүрген боз-
бала үйінен әкесінің қосауызын алып 
шығып, дүкеншіні қорқытып, дорба-
сын арақ-шарапқа толтырып, сыртқа 
беттей  бергенде, алдынан учаскелік 

Қанға малынған 
пышақ


