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СЫБАЙЛАСТЫҚТЫҢ 
САЛДАРЫ АУЫР

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ТҰҒЫР

Ойталқы ТЕРМИНКОМНЫҢ ЖҰМЫСЫНА КӨҢІЛІҢІЗ ТОЛА МА?

8-бет

2-бет

Соңғы жылдары шық
қан орфографиялық 
сөздіктер қоғамның 

түрлі сынпікіріне ұшы
рап жүр. Оған байланыс
ты жауапкершілікті  де 
еш кім мойнына алғысы 
келмейді. Енді бұл мәселе
ге  аңдаусыз сөйлеген бір 
ауыз сөзі үшін Мәдениет 
және спорт министрі ара
ласып отыр. Біз бұл жәйт
ке орай сарапшылардың 
пікірін сұраған едік.

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ
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ы
 2
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ет

т
е)

(Соңы 4-5 беттерде)
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КЕШЕГІ КУРСАНТ БҮГІН 
ЛЕЙТЕНАНТ АТАНДЫ

АЛАШ ХАЛҚЫ АРЫСЫ ҮШІН АЛАҢДАУЛЫ

6-бет

ТЕМЕКІГЕ ТӘУЕЛДІЛЕРДІҢ 
САНЫ АЗАЙДЫ

Ерден ҚАЖЫБЕК, А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институтының директоры: 
– Терминтану жұмысы әлі дұрыс қолға алынбай жатыр. Бізге қазір әр сала бо

йынша 10 мың термин керек. Яғни, кемінде 0,5 млн термин қажет. Ол күнделікті 
пайдаланатын сөздер емес, мамандардың сөздері. Біз мақұлданған терминдерді 
30 жылда әлі 30 мыңға да жеткізген жоқпыз. Терминологиялық жұмыстың әлі 1 
пайызы да атқарылмады. Мамандар өз саласы бойынша жұмыс істеуі тиіс. Кейде 
бір сөз өндірістің әр саласында әрқилы мағынаға, тіпті  қарамақайшы мағынаға 
ие болады. 

Білім беру мекемелеріндегі терминдер әлі алақұла. Оны бастауыштан 
бастап, одан кейін орта мектеп, колледжлицей, жоғары оқу орны, ең соңында 
ғылым деңгейіндегі кемінде 50 томдық жұмыс жасау керек.   

Терминологиялық комиссияға А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институ
тының ғалымдары кіруі қажет. Қазір ол жерде біз жоқпыз. Терминдерді кім, қалай 
жасап жатқанынан хабарсызбыз.  Терминтанушылар, қазақтың ұлттық тер
минін қалыптастыратын адамдар бізде жұмыс жасап жатыр. 

Ахмет ТОҚТАБАЙ, тарих ғылымының докторы, жылқытанушы:
– Терминкомның жұмысына баға бергім келмейді. Бірақ, 

атқарылғанынан алда атқарылатыны өте көп. Қазақ тілінің 
бай қорын пайдаланып, термин жасау қиын емес. Мамандар 
тартылса, бәрін жасауға болады. 

Менің ойымша, терминтануды дамыту үшін арнайы коми
тет құру керек.  Әйтпесе, біз өзге тұрмақ, өзімізде бар дүние
ні көрсете алмай жүрміз. Мәселен, төрт түлік мәдениеті, 
оның ішінде жылқыға қатысты терминге баймыз. Жылқыға 
қатысты терминдерден біз дүниежүзіне үлгі болуымыз керек 
еді. Мысалы, гректің ипподром деген сөзі бар. Оларға жылқы 
біздің эрамыздың ІІІ ғасырында ғана барды. Ал, бізде ғұн зама
нынан келе жатқан ат ойындарын өткізетін жерге қатысты 
«атмайдан» деген сөз бар. Соны неге ипподромның орнына 
қолданбасқа. 

МИНИСТР 
НЕДЕН ЖАҢЫЛДЫ?!

Жақында ғана ҚР Мәдениет және спорт министрі болып тағайындалып, ілешала НұрСұлтандағы Қазмедиа орталығын
да 20 маусымда халыққа есеп беру кездесуін өткізген Ақтоты Райымқұлова қазір елімізде есімі ең жиі аталатын тұлғаның 
біріне айналды. Оған түрткі болған – министрдің терминдерді өзгерту шаралары туралы пікірі. 

«Қазақстан Республикасындағы 
конституциялық заңдылықтың 

жайкүйі туралы» 
Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің 

ЖОЛДАУЫ

(2019 жылғы 20 маусымда Қазақстан Республикасы 
Парламенті Палаталарының бірлескен отырысында 

жария етілді) 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 53-бабының  
6) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Консти-
туциялық Кеңесі Қазақстан Республикасының Парламентіне 
«Қазақстан Республикасындағы конституциялық заңдылықтың 
жай-күйі туралы» жолдауын ұсынады. 

I.

Бұдан бұрынғы Жолдауды жариялағаннан бергі кезең Қа-
зақстанның мемлекеттілігі мен конституциялық бірегейлігі үшін 
тарихи таңбалы оқиғаларымен ерекшеленді. 

Тілектес БӘРПІБАЕВ, Астана қалалық сотының төрағасы:

«ЛАЙЫҚТЫ ТӘРБИЕ АЛМАҒАН АДАМНЫҢ 
ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ИММУНИТЕТІ ТӨМЕН»

3-бетСӘ
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Жарылыстың қаншалықты күшті болға-
нына және оның қарапайым халыққа төндір-
ген қаупіне ұялы телефондар арқылы тараған 
түрлі бейнекадрлар мен суреттер дәлел. Жа-
рылыс дүмпуі жергілікті тұрғындар арасында 
дүрбелең тудырып, адамдар тайлы-тұяғы қал-
май үйлерін тастай қашып, қайда барып бас 
сауғалайтындарын білмей дал болды.

Абырой болғанда, ҚР Қорғаныс минис-
трлігінің мәліметіне сенсек, жарылыстан 
қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ. 
Ал, оқиға орнына шұғыл жеткен Түркістан 
облысының әкімі Өмірзақ Шүкеев өз мәлім-
демесінде жарылыс жайлы хабарлама 9.20-да 
келгенін, жағдайға орай Арыс қаласының 
халқы түгел көшірілетінін айтты. Әкімнің 
тапсырмасы бойынша, қазір өңірдегі аудандар 
лагерьлер құрып, жарылыстан қашып келген-
дерді қабылдап жатыр. Сондай-ақ, Шымкент 
қаласында да арнайы ашылған бекеттер арыс-
тықтарды орналастыруда. 

Осы сәтке дейінгі ақпараттар бойынша, 34 

адам дәрігердің көмегіне жүгінсе, Шымкент 
қалалық жедел жәрдем ауруханасының бас 
дәрігері Абылай Донбайдың мәлімдеуінше, 
үш адам ауыр жағдайда жатыр.

«Бөген» су қоймасына қатысты қауесет 
онсыз да дүрліккен халықтың одан сайын 
дегбірін қашырған-ды. Ордабасы аудандық 
әкімдігінің баспасөз қызметі жарылысқа бай-
ланысты су қоймасында ешқандай да штаттан 
тыс әрекет жүзеге асырылмайтынын мәлім-
деп, елді қауесетке сенбеуге шақырды.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев болса, 
әлеуметтік желідегі парақшасында «Тұрғын-
дардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, жары-
лыс тың себептерін анықтау қажет» деп жазды. 
2009 жылы да Арыстағы әскери бөлімдердің 
бірінде үш адамның өмірін жалмаған жарылыс 
болғанын ескерсек, себептері әлі не анықтал-
маған, не анықталса да, жойылмағаны да...

Сәкен ОРЫНБАСАРҰЛЫ,
«Заң газеті»

КЕШЕ ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ АРЫС ҚАЛАСЫНА ЖАҚЫН МАҢДА ОРНАЛАСҚАН ҚР ҚАРУЛЫ КҮШТЕРІНЕ 
ҚАРАСТЫ ӘСКЕРИ БӨЛІМДЕРДІҢ БІРІНДЕГІ ОҚ-ДӘРІЛЕР ҚОЙМАСЫНДА ЖОЙҚЫН ЖАРЫЛЫС БОЛЫП, СОҢЫ 
АЛАПАТ ӨРТКЕ ҰЛАСТЫ.
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Сауалнаманы дайындаған Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, «Заң газеті»
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Ойталқы

Ерден ҚАЖЫБЕК, А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институтының директоры: Ахмет ТОҚТАБАЙ, тарих ғылымының докторы, 
жылқытанушы:

ТЕРМИНКОМНЫҢ ЖҰМЫСЫНА КӨҢІЛІҢІЗ ТОЛА МА?
Меніңше, бұл жерде түсінбеушіліктер бар. Бұл қазір бізге қатысты дүние 

болмай тұр. 
Былтыр тарихта бірінші рет 50 терминологиялық секция құрдық. Келесі 

жылдан бастап қаржыландыру, үлкен бағдарлама болуы керек деп отырмыз. 
Бұл бірден жасалатын дүние емес. Үлкен ұжым мамандарымен жұмыс жасау 
керек. Университеттер, ғылыми-зерттеу институттары қатысуы тиіс. 
Басты ғылыми-зерттеу мекемелері болуы қажет. Сөйтіп, терминкомға 
ұсыныстар дайындағаннан кейін мерзімді басылымдар арқылы көпшілікке 
таныстырылса. Содан кейін мониторинг нәтижесі бойынша шешімдер, ұсы-
ныстар қабылданғаны жөн. 

Ал, министрдің терминге қатысты сөзі бұйрық не қатаң бір шешім емес. Бұл Елбасының кезінде 
айтқан сөзі бойынша терминкомның дайындаған ұсыныстары. Мемлекеттік терминологиялық комис-
сияның кез келген шешімі ұсыным ретінде, соңғы шешім ретінде емес. Халық қабылдаған жағдайда ол 
қолданысқа енеді. 

Сосын терминдерді жасаған кезде Қытай қа-
зақтарынан үлгі алуға болады. Соңғы топалаңға 
дейін оларда үлгі аларлық дүниелер көп болды. 
Олар кибернетика мен компьютер терминдерін 
қазақшалай бастады ғой. @ дегенді білдіретін 
«айқұлақ» деген солардан шыққан. Мысалы, әйгілі 
Алаш қайраткері Міржақып Дулатов орта жер 
теңізі деп жүрген кезде «средиземное морені» 
«жерорта теңізі» деп сәтті аударып, тілдік қол-
данысқа енгізіп кетті. Бізде тілдің бүкіл шұрайын сақтаған білімді, тәжіри-
белі адамдар көп. Егер оларды дұрыс пайдалана алсақ, терминтанудағы 
түйткілді мәселенің де түйінін шешуге мүмкіндік жеткілікті. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

ЖАС МАМАН

МИНИСТР НЕДЕН ЖАҢЫЛДЫ?!

Әлеуметтік желіде қызу талқыға түскен министр 
өзінің ағат кеткенін түсініп, келесі күні «Мемлекет-
тік тіл және БАҚ» республикалық конкурсының қо-
рытынды салтанатты шарасында сөйлеген сөзінде 
ақталуға тырысты. «Есеп беру жиынында термин 
туралы бір сөз, сөйлем кетті де, менің ойымша 
сіздер түсінбей қалдыңыздар. БАҚ өкілдері немесе 
басқа бір адамдар теріс ұғып қалған сияқты. Ең 
алдымен айтарым, 3000-нан астам термин қолда-
ныстан шықпайды. Ол қазақтың сөздері емес. Басқа 
тілдерден енген сөздерді тағы да талқылау деген 
сөз», – деген А.Райымқұлова Елбасының тапсыр-
масы бар екенін айтып, тағы бір шулы мәселенің 
шетін шығарды. Сондықтан, «Тіл деген халықтың 
тарихы, халықтың жүрегі. Ең алдымен жасаған 
жұмысты бұқаралық ақпараттық құралдарымен, 
халықпен, қоғаммен талқылау керек.  Әрбір сөзді 
көрсету керек. Осы жұмысты қолға аламыз» дегенін 
әркім әрқалай түсінді. 

ҚР Тұңғыш Президенті 2018 жылы 10 қаңтар-
дағы «Төртінші өнеркәсіптік революция жағда-
йындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты 
Жолдауында «Егер біз қазақ тілі ғұмырлы болсын 
десек, оны жөнсіз терминологиямен қиындатпай, 
қазіргі заманға лайықтауымыз қажет. Алайда, соңғы 
жылдары әлемде қалыптасқан 7 мың термин қазақ 
тіліне аударылған. Мұндай «жаңалықтар» кейде 
күлкіңді келтіреді. Мысалы, «ғаламтор» (интер-
нет), «қолтырауын» (крокодил), «күйсандық» (фор-
тепиано) және тағы сол сияқтылар толып жатыр. 
Осындай аудармаларды негіздеу тәсілдерін қайта 
қарастырып, терминология тұрғысынан қазақ тілін 
халықаралық деңгейге жақындату керек» деген еді. 
Сол кезде-ақ Елбасының бұл сөзін қолдаушылар-
мен қатар құптамағандар да табылған-ды. Өйткені, 

тілдік қорға әлдеқашан еніп кеткен қолтырауын 
мен күйсандықты қайта өзгерту ешкімге абырой 
әкелмейтін іс. Сондықтан, министрдің Елбасын 
алға тартып, жұртшылық қанағаттанбай жүрген 
терминкомның жұмысына серпіліс жасамақ болған 
әрекеті сәтсіз басталған сияқты. Осындайда әйгілі 
Алаш қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының «Сөздің 
ең ұлысы, ең сипаттысы – тарих», «Тілдің  міндеті – 
ақылдың аңдауын аңдығанынша, қиялдың меңзеуін 
меңзегенінше, көңілдің түйінін түйгенінше айтуға 
жарау», «Тіл – адамның адамдық белгісінің зоры, 
жұмсайтын қаруының бірі», «Қазақтың діні, тілі, 
жазуы сұмдық пікір, суық қолдан тыныш боларға 
керек» деген сөздері еріксіз еске түседі. Себебі, 
термин жайы сөз болғанда мәселенің бәрі аудар-
машыларға келіп тіреледі. Қазақ тіліндегі аударма 
сөздердің ұлттық ұғым мен түсінікке сай болуын 
ұлт зиялылары өткен ғасырдың басынан жүйелі 
түрде қозғап келе жатыр. Мәселен, Темірбек Жүр-
генов: «Қазақтың тілін «шүу» деп переводчиктер 
бұзды. Бұлардың бірқатары мұсылман мәдениетіне 
еліктеп бұзды, бірқатарлары орыс мәдениетіне елік-
теп бұзды» деп, оның себебін ашып берген болатын. 
Өкінішке қарай, аударма ісі әлі күнге ұстағанның 
қолында, тістегенің аузында жүр. Бөлінген қаржы 
көбіне-көп аудармашының білімі мен тәжірибесіне 
қарап емес, тамыр-танысқа қарай бөлініп, мектеп 
оқулықтарынан бастап, ғылыми-көркем әдебиетке 
дейінгі дүниенің бәрінде біз сөздің бірнеше аудар-
масы жүр. Оған жол берген лауазымды тұлғалардың  
ұяты білсін. Дегенмен, Бауыржан Момышұлының 
«Тіл дегеніміз – қай халықтың болмасын кешегі, 
бүгінгі ғана тағдыры емес, бүрсүгінгі де тағдыры» 
деген сөзі өзгеріс жасағысы келген басшыларға 
сабақ болса, қанеки. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»

Сондай-ақ, ҚР Қарулы күштері 
Құрлық әскерилерінің бас қол-
басшысы, генерал-майор Марат 
Құсайынов, ҚР Қорғаныс ми-
нистрлігі Кадрлар және әскери 
білім департаментінің бастығы, 
генерал-майор Қайрат Көпбаев, 
Халық қаһарманы Бақытжан Ер-
таев және ел Қарулы күштерінің 
басқа да ардагерлері қатысқан 
салтанатты жиында бітіруші 35 
курсантқа лейтенант шенімен 
қатар, үздік диплом табыс етілсе, 
Құрлық әскерилері Әскери инс-
титутының биылғы түлектерінің 
ішінен «Әскери оқу орнын үздік 
бітіргені үшін» төсбелгісімен 
Жас ұлан Икимов, Дамир Умарға-
лиев, Әділет Баймұхан, Ержан 
Мукажанов және Айбек Омаров-
тар марапатталып, олардың есім-
дері институттың тарихи тақ-
тайшасына жазылды. Сонымен 
қатар, бұл күні елімізге білім алу 
үшін шекара асып Қырғызстан 
мен Тәжікстаннан келген 19 кур-
сант жоғары дәрежелі диплом 
алып, өз отандарына жол тартты.  

Ал, жоғары дәрежеде ұйым-
дас тырылған салтанатты шара-
ның көркін қыздырған аталған 
әскери институттың 2 курс кур-
санттары карабинмен саптық 
жаттығулар көрсетіп, көпшілікті 
тәнті етсе, 3 курс курсанттары 
нағыз әскери қоян-қолтық ұры-
стардың әдіс-тәсілдерін көрсетіп, 
қонақтарды таң қалдырды. Жиын 
соңында бітіруші офицерлер жа-
уынгерлік тумен қоштасып, жыл 
сайынғы дәстүрге сай күмістен 
шашу шашты. Шара шымыл-

Ойым да ешнәрсе жоқ, қаруым 
мен сырт киімімді сержантқа 
ұстатып, суға секірдім. Таңғы 
уақытта күн де, су да суық. Суға 
жемпіріммен секірдім. Бойлап 
көрейін деп едім, аяғым жерге 
тимеді. Қыз ағысқа қарсы жүзе 
алмай, басы суға бір кіріп, бір 
шығып жатыр екен. Қызға дейін 
шамамен 70-100 метр жүзіп бар-
дым. Мені көрген бойда иығым-
нан шап беріп ұстады. Судың 
екпіні қатты екен. Екеумізді екі 
рет артқа лақтырып жіберді. 
Ка нал биік бетонмен қоршалған-
дықтан, шығатын жер таппай 
әлек болдық. Бір бұтақты көріп 
қалдым да, жоғарыдағыларға 
«ұшынан тартыңдар» деп айқай-
ладым. Осылайша, аман-есен 
жағаға шықтық. Жедел жәрдем 
келгенше қызға алғашқы көмек 
көрсетіп, жұтып қойған суын 
сыртқа шығардық. Қазір қыздың 
жағдайы жақсы».

Рақымжан Ниязбекұлының 
құқық қорғау саласында қыз-
мет еткеніне 12 жыл болыпты. 
Әскери борышын өтеген соң 
2007 жылы Қостанайда, 2010-
2017 жылдары Алматыда, 2017 
жылдан бастап Түркістан облы-
сының Отырар ауданында жұмыс 
істейді. Әйелі де жасөспірімдер 
инспекторы болып қызмет етеді 
екен. 

Сөз арасында Рақымжан 
Нияз бекұлынан ерлігі үшін қан-
дай құрмет-қошемет көргенін 
сұрап едік: «Ондайды білмедім. 
Әйтеуір, ауылда «батыр» атанып 
кеткенім болмаса, орден-медаль, 
атақ сұрап ешкімге барғам жоқ. 
Менің орнымда басқа адам болса 
да, солай істейтін еді» деп қалды. 
Кім біледі, сол жерде басқа адам 
болғанда, мұндай көзсіз ерлікке 
барар ма еді..?

Өкінішке қарай, қоғамда по-
лицияға сенімсіздікпен қарай-

тындар жоқ емес. Рақымжан 
Нияз бекұлының да бұған қатыс-
ты айтары бар. «Мұндай келіс-
пеу шіліктер халықтың заңды 
дұрыс білмегенінен немесе жете 
түсінбегенінен пайда болады. 
Қызмет барысында бізге талап 
қойып, реніш білдіретіндер кез-
деседі. Негізі, әрбір азамат заңға 
бағынса, оны жете түсінсе, мұн-
дай қиындықтар туындамас еді. 
Біз халыққа не мемлекетке емес, 
заңға бағынамыз, заңға жұмыс 
істейміз», – дейді ол.

Үкіметтің 2010 жылғы 30 қа-
зандағы №1137 қаулысы бойын-
ша қабылданған «Құқық қорғау 
қызметі туралы» ҚР заңының 
54-бабында құқық қорғау ор-
гандарының қызметкерлерін 
ынталандырулар туралы жа-
зылған. Аталған заң бойынша, 
тәуелсіздік алғалы бергі уақытта 
ішкі істер органдары мен Ұлт-
тық ұланның 1340 қызметкері 
мемлекеттік награда алған. Олар-
дың қатарында «Халық қаһар-
маны» атанған екі офицер бар. 
Сондай-ақ, тәртіп сақшыларына 
«Айбын», «Даңқ», «Құрмет, «Па-
расат» ордендері берілген. 

Тәуелсіздік жылдары еліміз-
де 2272 тәртіп сақшысы қызмет 
барысында қаза тапқан. Олардың 
787-сі қызметтік борышын өтеу 
кезінде, 83-і қауіпті қылмыскерді 
ұстау кезінде көз жұмған. Ал, 
қызмет барысында жараланған-
дардың саны – 3513. Оның 2443-і 
қызметтік борышын өтеу кезінде, 
ал 894-і қауіпті қылмыскерді 
ұстау кезінде жарақат алған. 
Олар Заң алдында да, ар алдында 
да жауапты. Олар өз әрекетінен 
ерлік іздемейді. Дегенмен, әр 
нәрсенің құны бар. Сын сағатта 
жасалатын шын батырлардың 
ерлігі ескерілмей қалмаса екен...

Дана МАРАТОВА

ПОЛИЦИЯ ЕРЛІК ЕСКЕРУСІЗ 
ҚАЛМАУЫ ТИІС 

КЕШЕГІ КУРСАНТ 
БҮГІН ЛЕЙТЕНАНТ АТАНДЫ

Өткен аптада еліміздің 
қорғаныс саласына жар-
ты ғасырға жуық білік-
ті маман дайындап, бү-
гінде Орта Азиядағы ең 
азулы әскери оқу орынға 
айналған Алматыдағы 
Құрлық әскерилерінің 
Әскери институтында 49-
шы бітіруші түлектердің 
салтанатты жиыны өтті. 
Сөйтіп, жеті мамандық бо-
йынша білім алған 350-ге 
жуық курсант лейтенант 
атанып, қарулы күштер 
құрамына енді. 

дығын жапқан жас лейтенанттар-
дың ең алғашқы офицерлік вальсі 
қонақтарға ерекше әсер етті.  

«ОРТАҚ МАҚСАТ –  
ТӘУЕЛСІЗ 

МЕМЛЕКЕТІМІЗДІҢ 
ТЫНЫШТЫҒЫН 

КҮЗЕТУ»
Нұрдәулет ЕРЛАНҰЛЫ, лей-

тенант:
– 2019 жылдың жас түле-

гімін. Міне төрт жыл күткен 
арманымызға қол жеткізіп, лей-
тенант шенін алдық. Қазақстан 
Қарулы күштерінің құрамына 
кіріп, ерекше қуанышқа кенеліп 
отырмыз. Алған әсерімізді сөз-
бен жеткізу мүмкін емес. Ендігі 
мақсатым отаныма қалтқысыз 
қызмет етіп, генерал болу. Мен 
алғашқы әскери қызметімді Тал-
дықорған қаласындағы Арнайы 
әскери бөлімде жалғастырамын. 
Бұл қызметке ҚР Қорғаныс ми-
нистрінің бұйрығымен таға
йындалдым. Осы орайда, маған 
төрт жыл бойы білім беріп, әске-
ри қызметтің қырсырын үй-
ретіп, тәрбиелеген Құрлық әске-
рилері Әскери институтының 
барша офицерлеріне және ата 
анама, сондайақ, маған зор сенім 
артып, алған білімімді тәжіри-
беде шыңдауға мүмкіндік бер-
ген ҚР Қорғаныс министрлігіне 
алғысымды айтқым келеді. Өзіме 
жүктелген міндетті абыроймен 
атқарып, еліме талмай еңбек 
етуге уәде беремін. 

Мұратжан БІРЖАНҰЛЫ, 
лейтенант:

– Көптен күткен арманымыз 
орындалып, үлкен қызмет жо-
лына жолдама алып отырмыз. 
Қолымызға диплом алып, оған 
қоса лейтенант шеніне ие бол-
дық. Бұл қуаныш тек біздің ғана 
емес, бізге төрт жыл бойы білім 
беріп, темірдей әскери тәртіпке 
үйреткен осы оқу орны ұжымы-
ның қажырлы еңбегінің жемісі. 
Өзім жайлы айтар болсам, әскери 
өмірде жүргеніме он жыл болды. 
Өз қалауыммен бесінші сыныпта 
Астанадағы «Жас ұлан» мек-
тебіне түсіп, одан кейін білімімді 
осы оқу орнында жалғастырдым. 

Отбасымызда әскери адам бол-
мағанына қарамастан, осылайша 
мен бала күннен әскери тәртіппен 
өстім. Әскери өмір менің қаныма 
сіңіп кетті десем, артық айтқан-
дық емес. Алда әлі талай биік бе-
лестерді бағындыруға бел байлап 
отырмын. Көп ұзамай Алматы-
дағы №38 десанттықшабуылшы 
бригадасында қызмет ететін 
боламын. 

Мадияр ҚЫДЫРӘЛІҰЛЫ, 
лейтенант:

– Бұл салтанатты шара біздің 
өміріміздегі ең айтулы күн. Кеше 
ғана курсант едік, бүгін лейте-
нат деген әскери шенге ие болып, 
жақындарымызды қуанышқа ке
нелтіп отырмыз. Сонымен қатар, 
жоғары білімді әскерилердің қа
тарына қосылдық. Барлығымыз
дың ортақ мақсатымыз – Тәуел-
сіз мемлекетіміздің тыныштыған 
күзету, еліміздің айбынды қорға-
нына айналу. Министрліктің бұй-
рығымен Қапшағай қаласындағы 
№35 десанттықшабылдаушы 
бригадасына қызметке кетіп 
барамын. Мемлекет тарапынан 
барлық жағдайымыз жасалады. 
Бізге тек аянбай қызмет ету ғана 
қалып отыр. Біз осы институт 
қабырғасында жүргенде өзімізді 
нағыз әскери қызметкерлердей 
сезіндік. Үйренгеніміз өте көп.  
Мысалы, былтыр мен Қытайда 
өткен халықаралық әскери ойын-
дарға қатысып, «үздік көздеуші 
оператор» номинациясы бойынша 
2орынды жеңіп алдым. Сайысқа 
жеті мемлекеттен 30 команда 
қатысты. Әскери ойындарда бақ 
сынаған жеті мемлекеттің ішін-
де тек біз ғана курсант болдық. 
Қалған елдерден келгендердің 
барлығы офицерлер. Соған қа-
рамастан, біздің курсанттар 
намысты қолдан бермей, өзге 
елдер офицерлерінің алдын орап 
кетті. Әрине, бұл осы оқу орны-
ның мықтылығын, озықтығын 
көрсетеді. 

Камила ӘКІМБЕКҚЫЗЫ,
«Заң газеті»      

Қоғамның ең басты құн-
дылығы – адам өмірі. Осы құн-
дылық үшін мемлекет алдын-
да да, ар алдында да жауапты 
қыз мет қайсы дегенде, ең әуелі 
тілге тиек болатыны – полиция. 
«Полицейлер біреуді ажалдан 
алып қалыпты, өрттен, судан 
құтқарыпты» дегенді жиі есті-
генмен, бұл олардың міндеті 
деп қарайтындар бар. Содан бо-
лар, олардың есімі де, ерлігі де 
елеусіз қалып жатады. Сондай 
қызметкердің бірі – Түркістан об-
лысы Отырар аудандық жол-пат-
руль полициясының қызметкері 
Рақымжан Ниязбекұлы. 

Ол сәуір айында суға кеткен 
қыз ды құтқарып қалған. Рақым-
жан Ниязбекұлына хабарласып, 
оқиғаның мән-жайын сұрап едік, 
бізге былай баяндап берді: «23 
сәуір күні таңертең бөлімшеге 
қоңырау түсті. Қыз баланың ка-
налға ағып бара жатқаны туралы 
хабар берілді. Сержант Махат 
екеуміз 6:37-де оқиға орнына 
жет тік, бас-аяғы 4 минутта. Қыз 
бала каналдағы ағын сумен ағып 
барады. Оны өріске мал айдауға 
шыққандар көріп, хабар берген. 
Жағада тұрған бірнеше жігіт 
қызды құтқаруға қауқарсыз. Се-
бебі, канал бетонмен қоршалған, 
ішіне түссең, шығуың қиын. 
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СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

– Жаңғырудан, жаңа реформа енгізу
ден кенде болмай келе жатқан саланың 
бірі – сот құрылымы. Президенттік 
қыз метке кіріскен ҚасымЖомарт 
Тоқаев та инаугурация кезіндегі алғаш
қы сөзінде сот саласына реформа керек
тігін қадап айтты. Осы саланың белді 
өкілі ретінде үшінші биліктегі өзгерісті 
неден бастау керек деп ойлайсыз? 

– Өмір тоқтаған кезде ғана реформа 
тоқтайды. Ал, Қазақстан секілді жас 
мемлекетте өзгерістің, жаңашылдықтың 
болуы қалыпты жағдай. Әрі бұл өзгеріс 
халық пен билікті жақындатуға, мем-
лекеттік қызметтің сапасын көтеруге, 
елдегі әділдік пен төреліктің туралығына 
бағытталған болса, оған бәріміз үлес қо-
суға, бас тамалардың аяқсыз қалмауына 
мүдделік танытуға міндеттіміз. Белгілі са-
ясаткер Махатма Ганди «Болашағыңның 
өзгеруін қаласаң, сол өзгерісті тап қазір 
жаса» деген ғой. Сол айтпақшы, қателік-
тен қорқып, таптаурын сүрлеуге түскен-
нен, халықтың тілегін ескере отырып 
жұмысқа жаңа леп, жаңа серпін әкелген 
әлдеқайда пайдалы.

Жалпы, жаңашылдықтан қорқудың 
керегі жоқ. Өйткені, алға тартқан озады, 
кейін кеткен тозады. Ең бастысы, жұмыс
ты жүйелеуге бағытталған жоспардың 
сауатты, сындарлы құрылуына мән берген 
дұрыс. Жоғарғы Сот төрағасы Жақып 
Асановтың көпшілікке үндеу тастап, сот 
саласына қатысты судьялардан ғана емес, 
қоғамнан пікір, ұсыныс күтуінде осындай 
терең астар жатыр. Рас, бар қызметіміз 
халықтың көз алдында атқарылған соң 
сот құрылымдарына айтылатын сын азай-
ған емес. Судьялардың әдебіне, біліміне 
қатысты азаматтардың білдірген жылы 
лебізі көбінесе осындай сынның таса-
сында елеусіз қалады. Өйткені, қоғамның 
өзі жағымды дүниеден гөрі, кемшілікті 
көрсетуге, қателікті жария етуге құштар. 
Ал, елдің мүддесіне қызмет ететіндер сол 
сыннан сабақ алып, кемшілікті түзеуі, 
саланы жандандыруы маңызды. Рефор-
маның да мақсаты осы. Мао Цзэдун 
«Өзгеріс тер желін сезген адам, желден 
қорғаныс емес, диірмен салуы керек» 
деген екен. Біз де өзгерісті үшінші билік-
тің өрісін кеңейтуге бағыттай білгеніміз 
дұрыс. Мысалы осы күнге дейін сот са-
тылары оңтайландырылып, бес сатылы 
соттан үш сатылы сотқа көштік. Бір 
істің соңынан жүремін деп күнін емес, 
жылын жоғалтатын азаматтар үшін бұл 
жаңалықтың пайдасы ұшантеңіз. Сот-
тар электрондық қызметтің мүмкіндігін 
пайдаланып, көп жұмыстарын жедел 
атқаруға, адами қатынасқа тосқауыл қо-
юға қол жеткізді. Медиацияны дамытуға 
қатысты атқарылып жатқан шаралар да 
ауыз толтырып айтарлық. Сонымен бірге, 
осы істердің басында тұрған судьяларға 
ғана емес,  судьялықтан кандидаттарға 
қойылатын талап та күшейтіліп келеді.

– Судьялыққа үміткерлерге қойы
латын талап жылдан жылға күшей
тіліп жатыр. Сынақтарды да жеңіл 
дей алмаймыз. Соған қарамастан 
судьяларға қатысты айтылатын сын 
азаймай отыр. Одан бөлек судьялардың 
парамен ұсталуы да қалыпты көрініске 
айналғандай. Мұны немен түсіндіруге 
болады? Соншама тексеруден өтіп, 
көп үміткердің ішінен іріктелген үздік
тердің мәртебелі лауазымның қадірін 
білмеуіне не себеп?

– Судья деген әділдіктің жаршысы. 
Қазының қызметі қаншалықты биік, мәр-
тебелі болса, жауаптылығы да содан бір 
мысқал кем емес. Судья болдың ба, сен 
мемлекеттегі тазалықтың, әділдіктің кепі
лі екеніңді терең сезінуге тиіссің. Судья 
болам деген адам осының бәрін екшеп, 
қызметтің қиындығына тәуекел етіп келуі 
керек. Үміткерлерді іріктеудің жыл сайын 
күшейтілуі де сондықтан. 

Қазір үміткерлердің заңгерлік білімі
нің барына ғана мән бермей, мінезқұлқы-
на, ойын толық жеткізе алатынына, та-
раптармен тілдесу шеберлігіне, сауатына, 
парасатпайымына қарап соңғы шешім 
қабылданады. Бұл сыннан екінің бірі өте 
алмасы тағы белгілі. Бірақ, сондай көп 
сынақтан өтіп, тәжірибеде өзін жақсы 
жағынан көрсеткен судьялардың арасын-
да да «сүрініп» жатқандар бар. «Алтын 
көрсе періште жолдан таяды» демекші, 
парақорлық алдыартына қаратпай, абы-
ройды ұмыттырып жіберетінін соданақ 
біле беріңіз. Әйтпесе, судьялар мемлекет-
тегі ең жоғары жалақы алатын, тәуелсізді-
гіне кепілдік берілген лауазым иесі. Соны 
біліп, түсіне тұрып судьялар неге ардан 
аттайды? Соншама жылғы арманын неге 
тәрк етеді? Шындығына келгенде мұның 
артында тәрбиедегі олқылық жатыр. 

Бәріміз ұл өсіріп, қыз тәрбиелеп отыр
мыз. Сол балалар білім алам, жұмыс 
істеймін десе бетінен қақпайтынымыз 
тағы анық. Алайда, оқыдым деп жүрген 
студент қызы үйге үлде мен бүлде
ге оранып келсе, жаңадан жұмысқа 
тұрдым деген ұлы жыл өтпей жатып 
қымбат көлік мініп жатса атаананың 
көңіліне сезік кіруі керек қой. «Бұл 
не деген батпан құйрық?» деген сауал 
қойылуы тиіс емес пе? Бірақ, табыс
тың түбі шикі екенін жүректері сезсе де 
атааналар мұны қалыпты жағдайдай 
көреді. Ас та төк дүниенің артын қаз

балап жатқан ешкім жоқ. Оның соңы 
неге апаратынын олар білмейді дейсіз бе? 
Тіпті, сол үшін ертең ұсталып, сотталып 
кетуі мүмкін екенін де түсінеді. Бірақ, ба-
ласын жаман әдеттен тыймайды. «Қолда 
барда қонышынан бассын» деп ойлайды. 
Ең жақын, ең жанашыр деген атаана
сынан тыйым көрмеген баланың осы
дан кейін пара алуды қылмыс емес деп 
ұғынуы заңды шығар.

қолданылып отыр. Қазір азаматтар өз 
мүддесін тек сот арқылы қорғауға тыры-
сады. Бірақ, ұсақтүйек даулардың бәріне 
төрелік жасау мүмкін емес. Жүктемеден 
көз ашпаған судьялар осыдан кейін үл-
кен істерге лайықты көңіл бөле алмай 
жатады. Медиация – сол көп түйткілдің 
шешімі болар деп күтілген еді. Қазір 
медиаторлардың, ауыл ақсақалдарының 
судьямедиаторлардың көмегімен тату-

шілердің осындай біліксіз жазылған 
айыптау қорытындыларын судьялар өз 
үкімінде айнытпай қайта жазып жатады. 
Ақтау үкімдерінің көбеюіне негізгі себеп 
осы. Және ақтау үкімдерінің шығарылға-
нынан астар іздеудің керегі жоқ. 

– Дегенмен, Жоғарғы Соттағы 
ақтау үкімдерінің көбеюі төменгі саты
лар дағы судьялардың қателігін көр
сетпей ме? Жалпы, үкімі бұзылған, 
өзгер тілген судьяларға қандай да бір 
жауап тылық бола ма?

– Судьяның қателесуге ешқандай 
қақысы жоқ. Қазының үстірт жұмысы 
бірнеше тағдырдың бүлінуіне әкелуі мүм-
кін. Ал, мемлекеттің ең қымбат қазынасы 
– адам деп бағаланатын біздің еліміз үшін 
бұл үлкен кемшілік. Сондықтан, әрбір 
судья істі жүрегінен өткізіп, заң мен арды 
басшылыққа ала отырып шешім қабылда-
уға күш салғаны жөн. Бұрын біреуге ақтау 
үкімін шығару деген ерлікпен парапар 
еді. Бұл енді түптеп келгенде жоғары са-
тыға дейінгі жұмысты жарамсыз ету деген 
сөз ғой. Сондықтан, ақтау үкімі мыңның 
бірінде ғана кездесетін. Оның өзінде, 
істегі әрбір деталь лупамен қаралғандай 
жіті тексерілетін. Ал, қазір өзінің дұрыс
тығына сенген судьялар ақтау үкімін ба-
тыл шығарады. Әрине, судья шешімінің, 
үкімінің ішінара өзгеруі, бұзылуы орын 
алмай тұрмайды. Егер жаңа мәнжайлар 
ашылып, заңнамаға енгізілген жаңашыл-
дықтардың ықпалынан шешім өзгерсе 
әңгіме басқа. Судьяның сауатсыздығынан, 

– Әрине, бұған дейін де сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы шаралар қолға алын-
ды. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ісқимыл туралы» заң қабылданып, ар-
найы бағдарламалар, тұңғыш Президент 
Жолдауларында айтылған тапсырмалар 
бойынша кешенді жұмыстар жүргізілді. 
Сырқаттың салдарымен емес, себебімен 
күрескен тиімді болғандықтан, жемқор-
лыққа жол ашатын тетіктердің барлығы 
назарға алынды. Сот жұмысы барынша 
ашық жүргізіліп, сот мамандары мен 
судьялардың тараптармен бетпебет 
жұмыс істеуіне тосқауыл қойылды. Сот 
ғимараттары толықтай дыбысбейнежазу 
құрылғыларымен қамтамасыз етіліп, 
бақылау күшейді. Ендігі жерде осы қолға 
алынған істерді әрі қарай күшейтіп, 
бірінші басшыларға жауаптылықтың 
берілгені дұрыс. Дегенмен, судьялардың 
заңсыздығы үшін төрағаның жауап 
беруі қаншалықты орынды? Бұл сөзді 
мен өзімнің лауазымымнан айырылып 
қалам ба деп қорыққаннан, қауіп қыл
ғаннан айтып отырған жоқпын. Егер 
мен судьяны өзім тексеруден өткізіп, 
қабілеті мен тәлімтәрбиесіне, білімі 
мен білігіне көз жеткізіп жұмысқа алсам 
әңгіме басқа. Немесе, төрағаның дұрыс 
кеңес бермеуінен, оң бағыт көрсетпеуінен 
судья қателікке ұрынса да жауаптылық 
артылғаны жөн. Ал, 2015 жылдың 4 жел-
тоқсанында Қазақстанның Жоғары Сот 
Кеңесі туралы заңы қабылданып, қазірге 
дейін жұмыс істеп келе жатқаны белгілі. 
Бұл органды құрудағы негізгі мақсаттың 
бірі жергілікті судьяларды жауапкершілік-
ке тарту мәселесін облыстық сот төрағала-
рының қарауына бермеумен байланысты 
болатын. Осылайша жергілікті судьяларды 
ведомоствоішілік қысымнан қорғауға, 
олардың тәуелсіздігін қамтамасыз етуге 
қадам жасалды. Нәтижесінде барлық 
сатыдағы сот судьяларының, төрағалары-
ның бос ауазымына кандидаттарды іріктеу, 
оларды тағайындау үшін Президентке 
ұсыным жасау Жоғары Сот Кеңесінің 
құзырына берілді. Осы жаңашылдықтың 
арқасында біз қарауымызға жұмыс істеуге 
келетін төраға, судьяларды тек Прези-
дент Жарлығымен тағайындалғанда ғана 
білеміз. Осы жерде «судьялыққа үміткер-
лер облыстық соттардың жалпы отыры-
сының оң қорытындысын алғаннан кейін 
ғана қаралады емес пе деген сұрақтың 
қойылатыны заңды. Солай екені рас. Бірақ, 
бұл жерде үміткерге бүкіл ұжым қолдап 
дауыс беріп отыр. Ендеше, судья заңсыз
дыққа жол берсе, оған жалпы отырысқа 
қатысып қолдау білдірген судьяның бәрі 
жауап бергені жөн бе, жоқ төраға жауап 
беруі тиіс пе? 

Егер жергілікті соттың басшысы – 
төраға өзінің қол астындағы сот төрелігін 
атқаратын төрағаны, судьяны таңдап 
алуға, тағайындауға еш қатысы болмаса, 
керек десеңіз, оны жауапкершілікке тар-
туға өкілеттігі жоқ болса, не үшін кадр 
мәселесіне жауап беруі тиіс? Осыдан 
шығатын қорытынды, егер судья сыбай-
лас жемқорлыққа қатысты ісәрекеттер 
жасаса, сол судья қызмет атқаратын сот 
төрағасының жауапкершілікке тартылуы, 
отставкаға кетуі қаншалықты әділ? 

–Уақыт тауып ой бөліскеніңізге 
рақмет.

Айнұр СЕМБАЕВА,
«Заң газеті»

Тілектес БӘРПІБАЕВ, Астана қалалық сотының төрағасы:

«ЛАЙЫҚТЫ ТӘРБИЕ АЛМАҒАН 
АДАМНЫҢ ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ 

ИММУНИТЕТІ ТӨМЕН»

жер мен көктей. Міне, осындай жағымды 
бетбұрыстардың нәтижесінде соттағы  
кемшіліктер біртіндеп шешімін тауып 
келеді. 

– Ақтау үкімдері көбейді. Бұл ненің 
белгісі?

– Мен судьялыққа дейін 7 жыл тер-
геуші болдым. Сондықтан, тергеуші жұ-
мысының қырсыры маған жақсы таныс. 
Қазір тергеушілердің сотқа әкелген ісіне 
қарап таңғалам. Көпшілігі шикі. Айыптау 
қорытындыларын адам түсінбейді. Кей-
бірі тіпті өз ойын толық жеткізбек түгілі, 
сауатты жаза алмайды. Мысалы куәгерді 
сөйлетті дейік. Өз жұмысын білетін тер-
геуші іске қатысты куәгердің негізгі ойын 
қалқып алмай ма? Ал бізде «Қобыланды 
келеді сайменен» дегендей, куәгердің 
үйінен шыққаннан бастап, оқиғаға дейінгі 
қимыләрекеті түгел баяндалады. Басты 
мәселеге келгенше шаршап қаласың. 
Көбік сөз. Ішінде іліп алар бір дәлел жоқ. 
Ал, құр сөзді дәлел етіп қолдана алмай-
сың. Мұндай шала, сауатсыз сараланған 
істер бұрын сотқа жетпейтін. Істердің кері 
қайтуынан тергеушілер де қатты қорқа-
тын. Өйткені, бір ісі қайтарылған тергеу
шіге сөгіс берілетін. Екінші рет мұндай 
жағдай қайталанса кезекті шеніңді дер 
кезінде ала алмайтынсың, не жұмыс тан 
қуылатынсың. Ең сорақысы, тергеу

стан кетсін деп дауыс бермейтіні белгілі 
ғой. Олар қолдамаған соң іс орта жолда 
қалады. 

– Президентіміз ҚасымЖомарт 
Тоқаев сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәселелер сараланған кеңесте «қол 
астындағы қызметкердің жемқор
лыққа қатысы болса, бірінші басшы
ның тікелей жауап беретінін» айтты.  
Төраға ретінде қарауыңыздағы қыз
меткерлердің заңсыздығы үшін қыз
меттен кетуге дайынсыз ба?

– Сыбайлас жемқорлықтың кеселі 
тимейтін, зардабын тартпайтын сала жоқ. 
Жемқорлықтың дендеуі мемлекеттің бо-
лашағына балта шабады. Өзекке түскен 
құрт сау ағаштың өзін құлатпай тынбайды 
емес пе? Үңгіп, үңгіп діттегеніне жетеді 
ғой. Жемқорлық та сондай. Көзге көрінбе-
генмен, сыбайластыққа тосқауыл қоймаса 
мемлекеттің дамуына тежеу болады. Міне, 
сондықтан да жаңа Президентіміз арнайы 
кеңес өткізіп, онда сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күресудің жеті бағыттан тұратын 
жоспарын белгілеп берді. Соған сай бүгінде 
әр мемлекеттік құрылым сыбайластыққа 
бағытталған ісқимылдарын үйлестіруде.  

– Ал, сот саласы мұндай жағдайда 
қандай әрекетке барғаны жөн? Үшінші 
биліктегі парақорлыққа қалай шектеу 
қоямыз? 

Ал, бұрын қалай еді? Біздің кезімізде 
отбасы – ұлттық құндылықты үйретудің, 
адалдықты бойға сіңірудің, тағылым-
ды тәрбиенің ошағы болатын. Әкенің 
қабағынан сескеніп, ананың мейіріміне 
шомылып ержеткен балалар кісі ақысын 
жеуге болмайтынын саналарына сіңіріп 
өсетін. «Ала жіпті аттама!» деген сөз 
біздің жадымызда жатталып қалған. 
Бала болып біреудің жылтыраған затын 
қызығып алғанның өзінде оның сұраусыз 
қалмайтынын ұғынатын едік. Үйінде 
осындай тәлімтәрбие алған бала ешқа-
шан жеңіл табысқа үйір болмайды. Біз 
қазір үміткерлерге қойылатын талапты 
күшейту арқылы сот корпусын қолы таза, 
жүрегінде иманы бар, лас тірліктен өзін 
алыс ұстайтын, білікті мамандармен то-
лықтыруды мақсат етіп отырмыз. Деген-
мен, жасынан атаананың тәрбиесін бо
йына сіңірмеген адамның жеңіл табысқа 
елітуі оңай. Лайықты тәрбие алмаған 
адамның жемқорлыққа қарсы иммунитеті 
төмен. Өйткені, отбасылық тәрбиенің ор-
нын ешқандай білім де, сынақ та, жаза да 
толтыра алмайды. ӘлФараби бабамыз 
«Тәрбиесіз берілген білім – адамзат
тың хас жауы» дегенді бекер айтпаған 
болар.

– Тәрбие демекші, қазіргі сот жүкте
месінің көбеюіне де тәрбиенің әлсіреуі 
өз әсерін тигізіп жатқан секілді. Айта
лық бұрын әке мен баланың, аға мен 
інінің араздасқанын көрмейтін едік. 
Бүгінде туыстуған екеніне қарамай 
екінің бірі соттасып жүр. Осындай 
кезде тараптарды татулыққа, бітімге 
шақырудан нәтиже бола ма? 

– «Әркім өз бойына қарап тон пішеді» 
дейді қазақ мұндайда. Сол айтпақшы, 
медиацияны дауды шешудің балама әдісі 
ретінде енгізуде үлкен мән жатыр. Өйт-
кені, медиация қазаққа жат емес, бітімгер-
шілік біздің қанымызда бар. Тек дала 
заңынан тамыр алған сол әдемі үрдісті 
бүгінгі сипатқа сәйкестендіріп, қоғамның 
қажетіне жарата білсек болғаны. Дана 
бабаларымыз тағы да «Көлеңкеге қарап 
көйлек пішпес болар» дейді. Бұл заң да 
сыртқы болжамға орайластырып емес, 
қазақтың құқықтық дәстүрін дәріптеу, 
елдегі даукестікті төмендету мақсатында 

ласып жатқан тараптар саны көбейді. 
Сөз түсінетін, бір ауыз сөзге тоқтайтын 
қазақпыз ғой. Медиацияның уақыт, қаржы 
жағынан тиімді екенін, дауласудың соңы 
сыйластыққа сызат түсіретінін түсінген 
жұртшылық ортақ келісімге келуді құп 
көруде. Оң нәтиже деген сол болса керек.

Бұған қоса, «Қазақстан Республи-
касының кейбір заңнамалық актілеріне 

меншік құқығын қорғауды күшейту, 
төрелік, сот жүктемесін оңтайландыру 
және қылмыстық заңнаманы одан әрі із-
гілендіру мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» заңы 
2019 жылдың 3 ақпанында күшіне енді. 
Осы заңға орай сот орындаушыларының 
қаулыларын санкциялау сот құзырынан 
алынды. Енді қараңыз, осы жылдың 
5 айы ішінде сот орындаушыларының 
қаулыларын санкциялау туралы 281 991 
материал келіп  түскен. Ал, заң күшіне 
енген кезден бастап соттарда санкциялау 
бойынша  жүктеме төмендеді. Мәселен, 
24 сәуір мен 30 мамырға дейінгі аралықта 
сот орындаушылардан тек  8 617 материал 
түскен. Былтыр дәл осы мерзімде 40 659 
материалды қараған едік. Айырмашылық 

істі дұрыс таразыламауынан, заңды дұрыс 
қолданбауынан қате кетсе, мұндай судья 
жауаптылыққа тартылуы керек. Тартылып 
та жатыр. «Қазақстан Республикасының 
сот жүйесі және судьяларының мәр-
тебесі туралы» заңының  2тарауында 
судьялардың тәртіптік жауапкершілігі 
көрсетілген. 39бапқа сүйенсек, «сот 
iстерiн қарау кезiнде заңдылықты өрескел 
бұзғаны үшiн» ғана судьялар тәртiптiк жа-
уапкершiлiкке тартылуы керек. Үкімнің 
бұзылуынан артық өрескел заңсыздық 
бола ма? Енді осы өрескел заңсыздыққа 
барған судьяның тәртібін жаңа өзгеріс 
бойынша төралқада қараймыз. Оған 
әріптестері жасырын дауыс береді. 
Бірге қызмет етіп, бірге ас ішіп жүрген 
әріптестер жанындағы судьяны жұмы

СУДЬЯЛАРДЫҢ ЗАҢСЫЗДЫҒЫ ҮШІН ТӨРАҒАНЫҢ ЖА-
УАП БЕРУІ ҚАНШАЛЫҚТЫ ОРЫНДЫ? БҰЛ СӨЗДІ МЕН 
ӨЗІМНІҢ ЛАУАЗЫМЫМНАН АЙЫРЫЛЫП ҚАЛАМ БА 

ДЕП ҚОРЫҚҚАННАН, ҚАУІП ҚЫЛҒАННАН АЙТЫП ОТЫРҒАН 
ЖОҚПЫН. ЕГЕР МЕН СУДЬЯНЫ ӨЗІМ ТЕКСЕРУДЕН ӨТКІЗІП, 
ҚАБІЛЕТІ МЕН ТӘЛІМ-ТӘРБИЕСІНЕ, БІЛІМІ МЕН БІЛІГІНЕ 
КӨЗ ЖЕТКІЗІП ЖҰМЫСҚА АЛСАМ ӘҢГІМЕ БАСҚА. НЕМЕСЕ, 
ТӨРАҒАНЫҢ ДҰРЫС КЕҢЕС БЕРМЕУІНЕН, ОҢ БАҒЫТ КӨРСЕТ-
ПЕУІНЕН СУДЬЯ ҚАТЕЛІККЕ ҰРЫНСА ДА ЖАУАПТЫЛЫҚ АР-
ТЫЛҒАНЫ ЖӨН. БІЗ ҚАРАУЫМЫЗҒА ЖҰМЫС ІСТЕУГЕ КЕЛЕТІН 
ТӨРАҒА, СУДЬЯЛАРДЫ ТЕК ПРЕЗИДЕНТ ЖАРЛЫҒЫМЕН ТАҒАЙ-
ЫНДАЛҒАНДА ҒАНА БІЛЕМІЗ. ОСЫ ЖЕРДЕ «СУДЬЯЛЫҚҚА 
ҮМІТКЕРЛЕР АЛДЫМЕН ОБЛЫСТЫҚ СОТТАРДЫҢ ЖАЛПЫ ОТЫ-
РЫСЫНЫҢ ОҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫН АЛАДЫ ЕМЕС ПЕ?» ДЕГЕН 
СҰРАҚТЫҢ ҚОЙЫЛАТЫНЫ ЗАҢДЫ. СОЛАЙ ЕКЕНІ РАС. БІРАҚ, 
БҰЛ ЖЕРДЕ ҮМІТКЕРГЕ БҮКІЛ ҰЖЫМ ҚОЛДАП ДАУЫС БЕРІП 
ОТЫР. ЕНДЕШЕ, СУДЬЯ ЗАҢСЫЗДЫҚҚА ЖОЛ БЕРСЕ, ОҒАН ЖАЛ-
ПЫ ОТЫРЫСҚА ҚАТЫСЫП ҚОЛДАУ БІЛДІРГЕН СУДЬЯНЫҢ БӘРІ 
ЖАУАП БЕРГЕНІ ЖӨН БЕ, ЖОҚ ТӨРАҒА ЖАУАП БЕРУІ ТИІС ПЕ?  

БІЗ ҚАЗІР ҮМІТКЕРЛЕРГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТЫ 
КҮШЕЙТУ АРҚЫЛЫ СОТ КОРПУСЫН ҚОЛЫ ТАЗА, 
ЖҮРЕГІНДЕ ИМАНЫ БАР, ЛАС ТІРЛІКТЕН ӨЗІН АЛЫС 

ҰСТАЙТЫН, БІЛІКТІ МАМАНДАРМЕН ТОЛЫҚТЫРУДЫ 
МАҚСАТ ЕТІП ОТЫРМЫЗ. ДЕГЕНМЕН, ЖАСЫНАН АТА-АНА-
НЫҢ ТӘРБИЕСІН БОЙЫНА СІҢІРМЕГЕН АДАМНЫҢ ЖЕҢІЛ 
ТАБЫСҚА ЕЛІТУІ ОҢАЙ. ЛАЙЫҚТЫ ТӘРБИЕ АЛМАҒАН 
АДАМНЫҢ ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ИММУНИТЕТІ ТӨМЕН. 
ӨЙТКЕНІ, ОТБАСЫЛЫҚ ТӘРБИЕНІҢ ОРНЫН ЕШҚАНДАЙ 
БІЛІМ ДЕ, СЫНАҚ ТА, ЖАЗА ДА ТОЛТЫРА АЛМАЙДЫ.
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(Жалғасы. Басы 1-бетте)

Қазақстанда жоғарғы биліктің байсалды ауысуы орын алды.  
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2019 жылғы 19 наурызда өз ер-
кімен отставкаға шығуын жариялап, Мемлекет басшысы ретіндегі 
өкілеттігін тоқтатты.  

Конституцияның 48-бабы 1-тармағына сәйкес, Қазақстан Рес-
публикасы Президентінің өкілеттігі ел Парламенті Сенатының 
төрағасына өтті. Қ.Тоқаев 2019 жылғы 20 наурызда халыққа ант 
беріп, Қазақстан Республикасының Президенті қызметіне кірісті.

2019 жылғы 20 наурызда Үкіметтің бастамасы бойынша 
Консти туция лық кеңестің оң қорытындысымен Республика Парла-
менті Палаталарының бірлескен отырысында Республика Консти-
туциясының 2-бабына өзгерістер енгізілді. Қазақстанның астанасы 
Нұр-Сұлтан болып ауысты.

Республика Президентінің ағымдағы жылғы 9 сәуірдегі 
Жарлығы негізінде 9 маусымда Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің кезектен тыс сайлауы өткізілді. 

Мемлекет басшысы өкілеттігінің көшуі, Конституцияға өзгеріс-
тер енгізу және Республика Президентінің кезектен тыс сайлауы 
Конституцияның және «Қазақстан Республикасындағы сайлау 
туралы» Конституциялық заңының талаптарына қатаң сәйкестікте 
өтті. 

Осылайша тәуелсіздік таңында Елбасы мәлімдеген және 
тұрақты түрде қамтамасыз етіліп отырған Ата Заңның рухы мен 
әрпін адал сақтау бағытының сабақтастығы және оған қатысты 
қоғам мен мемлекеттің бұлжымастығы қайта расталды. Билік-
тің көшуі тыныш, даусыз жағдайда өтті, бұл Қазақстанның ішкі 
тұрақтылығын қамтамасыз етудің және халықаралық беделін 
нығайтудың маңызды факторы болып табылады.  

Конституциялық кеңес мемлекеттің барлық органдарының, 
азаматтық қоғам институттарының және азаматтардың ең бас-
ты міндеті билік тармақтарының қоғамдық келісім мен саяси 
тұрақтылықты, Қазақстан Республикасының басқа түбегейлі прин-
циптері мен құндылықтарын, ел Конституциясының ережелері мен 
нормаларын құрметтеу жағдайында жұмыс жасауын қамтамасыз 
ету, деп санайды. Бұндай үрдіс мемлекеттілік дамуының жаңа 
дәуірінде бұдан былай да жалғасын табатын болады.        

Өткен кезеңде елімізде конституционализмді дәйекті түрде 
орнықтыру, Конституцияның мемлекеттік құрылыс саласындағы 
ережелері мен нормалары қолданылуының тиімділігін арттыру, 
адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарына кепіл-
дік беру жөніндегі жұмыстар жалғастырылды.

Қазақстанда мемлекеттік жоспарлау жүйесінің қолданыстағы 
құжаттарын орындау жалғасуда: Қазақстан Республикасының 
2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары (Қазақстан Рес-
публикасы Президентінің 2018 жылғы 15 ақпандағы Жарлығы), 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері» (2018 жылғы 10 қаңтар) және «Қазақстандықтар-
дың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» (2018 
жылғы 5 қазан) Қазақстан халқына жолдаулары, сондай-ақ «Пре-
зиденттің бес әлеуметтік бастамасы» атты халыққа үндеуі (2018 
жылғы 5 наурыз).

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру Елбасының 
«Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында айқындалған басым-
дықтармен толықтырылды.

Әлеуметтік әділ мемлекет орнықтыру бағыты қуатты серпінге 
ие болды. Халықтың аз қамтылған және әлеуметтік жағынан осал 
топтарын қолдау, барлық қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыру 
және тұрмыс сапасын жақсарту бойынша жаңа ауқымды шаралар 
әзірленіп, іске асырылуда. 

Қазақстанның мемлекеттік егемендігін нығайтудағы аса маңыз-
ды қадамдардың қатарында Республика Президентінің Каспий 
теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияға – Әзірбайжан, 
Иран, Қазақстан, Ресей, Түрікменстан арасындағы халықара-
лық шартқа қол қоюын; Түркістан облысын құруын және түркі 
әлемінің мәдени-рухани орталығы ретінде Түркістан қаласын 
дамыту жөніндегі бас жоспардың Тұжырымдамасын қабылдауды 
атап өткен жөн. 

Қазақстанның жоғары халықаралық беделі Біріккен Ұлттар Ұйы-
мы Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты емес мүшесі миссиясын орындау 
және оған төрағалық ету кезінде; оның астанасында өткен Сирия 
бойынша халықаралық кездесулерде; әлемдік және дәстүрлі діндер 
лидерлерінің VI съезінде және басқа да ірі форумдарда расталды. 

Келесі 2020 жылы 1995 жылғы 30 тамыздағы республика-
лық референдумда Қазақстан халқы қабылдаған қолданыстағы 
Республика Конституциясына 25 жыл толады. Мемлекеттік ор-
гандар мен қоғамдық бірлестіктер, Негізгі Заңның арқасында 
қол жеткізілген жетістіктерді, сондай-ақ мемлекеттің, қоғамның 
және әрбір қазақстандық-патриоттың басты назарын талап ететін 
сын-қатерлер мен тәуекелдерді талдай отырып, осы тарихи оқиғаға 
дайындалуы тиіс.   

Конституциялық кеңес Елбасының конституционализмді одан 
әрі бекіту; Қазақстандық жалпыұлттық құндылық ретінде құқық 

үстемдігін қамтамасыз ету; халық билігіне, адамның құқықтары 
мен бостандықтарына кепілдік беру; жеке тұлғаның қорғалу дең-
гейін және мемлекеттік аппараттың тиісті жұмыс істеуін арттыру 
жөніндегі стратегиялық бағытының жан-жақты сабақтастығын аса 
маңызды деп санайды.

II.

Осы уақыт ішінде Конституциялық кеңес Негізгі Заңның нор-
маларына ресми түсіндірме берді және Конституцияның үстемдігі 
мен тікелей қолданылуын қамтамасыз ету жөніндегі миссиясына 
сәйкес өзге де қызметті атқарды.

Конституциялық кеңес 2019 жылғы 25 сәуірдегі № 4 норма-
тивтік қаулысында Республика Конституциясы 41-бабының 2-тар-
мағын ресми түсіндірді. Бұл нормадағы «Қазақстан Республикасы-
ның Президенті болып..., ... Қазақстанда соңғы он бес жыл бойы 
тұратын... Республика азаматы сайлана алады.» деген сөздерді 
Республика Президенттігіне кандидат ретінде Қазақстан Респу-
бликасының аумағында соңғы он бес жыл бойы тұрақты тұратын 
азамат тіркелуі мүмкін деп түсіну керек. Белгіленген он бес жыл-
дық мерзімге Қазақстан Республикасы дипломатиялық қызметі 
персоналының және оларға теңестірілген Қазақстан мүше болып 
табылатын халықаралық ұйымдар жанындағы лауазымдарға тағай-
ындалған (сайланған) азаматтардың  Республикадан тыс жерлерде 
тұру кезеңдері де қосылуы мүмкін.    

2019 жылғы 20 наурызда Конституциялық кеңес алғаш рет 
«Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын Қазақстан 
Республикасының Конституциясына сәйкестігіне тексеру туралы»  
қорытындысын қабылдады. Бұл өкілеттік Конституциялық кеңеске 
«Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерiстер мен то-
лықтырулар енгiзу туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 
10 наурыздағы Заңымен берілді. Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің өтініші бойынша (Конс титуцияның 44-бабы 10-1) тармақ-
шасы) Үкімет бастамашылық жасаған заң жобасы (Конституцияның 
91-бабы 1-тармағы) Қазақстан Респуб ликасының Конс титуциясына 
сәйкес деп танылды (Конституцияның 91-бабының 3-тармағы).

2019 жылғы 15 ақпандағы № 1 нормативтік қаулысында 
Конс титуциялық кеңес Республика Конституциясының 42-бабы 
3-тармағында белгіленген Қазақстан Республикасы Президентінің 
өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату негіздерінің тізбесі түп-
кілікті болып табылмайтынын түсіндірді. Қазақстан Республи-
касы Президентінің конституциялық мәртебесінен оның өз еркі 
бойынша өкілеттігін тоқтату құқығы туындайды, ол Мемлекет 
басшысының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға дербес негіз 
болып табылады.

Конституциялық кеңестің 2018 жылғы 28 маусымдағы № 4 
нормативтік қаулысымен (бұдан әрі – КК-нің нормативтік қау-
лысы) «Қазақстан Республикасының Қауіпсіздік кеңесі туралы» 
және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік кеңесінің қызметі мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заңдар 
Конс титуцияға сәйкес деп танылды.

Негізгі Заңның 78-бабының тәртібімен Конституциялық кеңес 
атқарушылық іс жүргізуде күштеп әкелудің конституциялылығы 
мәселесін қарап, заңнаманың елеулі кемшіліктеріне назар аударды 
(КК-нің 2018 жылғы 3 шілдедегі №5 нормативтік қаулысы).   

Конституциялық қеңестің төрағасы мен мүшелері Конститу-
цияның ережелерін және Конституциялық Кеңестің шешімдерін 
ғылыми конференцияларда және бұқаралық ақпарат құралдарында 
түсіндіру және насихаттау жұмыстарын жүргізді. 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 
қорымен және әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық универси-
тетімен бірлесіп «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ: консти-
туционализмді бекіту хроникасы» ұжымдық монографиясы 
жария ланды. Кітап және оның негізінде дайындалған интерак-
тивті оқу құралы гуманитарлық мамандықтар бойынша оқы-
тушылар, студенттер және магистранттармен жұмыста кеңінен 
қолданылатын болады. 

Конституциялық кеңестің қорытынды шешімдерін тиісінше 
орындау адамның конституциялық құқықтары мен бостандықта-
рын қамтамасыз етудің және елдегі конституциялық заңдылық 
режимін нығайтудың маңызды шарты болып табылады.   

Өткен кезеңде Қазақстанда Конституциялық кеңестің норма-
тивтік қаулыларын, сондай-ақ оның Республикадағы конституция-
лық заңдылықтың жай-күйі туралы жыл сайынғы жолдауларында 
(бұдан әрі – КК-нің жолдауы) қамтылған ұсынымдар мен ұсыныс-
тарды орындауға бағытталған бірқатар заңнамалық және өзге 
де актілер қабылданды. Мәселен, «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне меншік құқығын қорғауды күшейту, 
төрелік, сот жүктемесін оңтайландыру және қылмыстық заңна-
маны одан әрі ізгілендіру мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2019 
жылғы 21 қаңтардағы Заңында «мемлекет мұқтажы», «ерекше 
жағдайлар», «тең бағамен өтелген кезде» ұғымдарының мазмұны 
ашылды (КК-нің 2000 жылғы 20 желтоқсандағы № 21/2 норма-
тивтік қаулысы және КК-нің 2013 жылғы 12 маусымдағы жолда-

уы). Енді мемлекет мұқтажы үшін мүліктен күштеп айыру кезінде 
оның құнын өтеу бұрынғыдай кадастрлық немесе шарттық емес, 
нарықтық бағасы бойынша жүзеге асырылады. 

Конституциялық кеңестің 2018 жылғы 3 шілдедегі № 5 норма-
тивтік қаулысын орындау үшін «Атқарушылық iс жүргiзу және сот 
орындаушыларының мәртебесi туралы» Қазақстан Республикасы-
ның 2010 жылғы 2 сәуірдегі Заңы (бұдан әрі – «Атқарушылық iс 
жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы» Заңы) 
жаңа 35-1-баппен толықтырылды. Онда атқарушылық іс жүр-
гізуде күштеп әкелуді қолдану тәртібі егжей-тегжейлі реттелген, 
сондай-ақ оны қолдану процесінде мемлекеттік органдар өкілет-
тіктерінің ара-жігі ажыратылған.  

Конституцияның 17-бабы 2-тармағына сәйкес, адамның 
қадір-қасиетіне қол сұғылмаушылық кепілдіктерін нығайту, 
құқықтары мен бостандықтарының бұзылуына жол бермеу мақ-
сатында Конституциялық Кеңес өткен жылы халықаралық стан-
дарттарға сәйкес азаматтарды азаптаудан, зорлық-зомбылықтан, 
басқадай қатыгездік немесе адамдық қадір-қасиетін қорлайтындай 
жәбір көрсету мен жазадан қорғау тетіктерін күшейтуді ұсынды.   

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
қылмыс тық, қылмыстық-процестік заңнама мен құқық қорғау және 
арнаулы мемлекеттік органдар қызметін жетілдіру мәселелері бо-
йынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Рес-
публикасының 2018 жылғы 12 шiлдедегi Заңымен Қазақстан Рес-
публикасы Қылмыстық кодексінің (бұдан әрі – Қылмыстық кодекс) 
65 және 68-баптарына өзгерістер енгізілді, оларға сәйкес азаптауды 
қолданған тұлғалар шынайы өкінуіне және татуласуға байланысты 
қылмыстық жауаптылықтан босатылмайтын болып танылды. 

Тиісті мемлекеттік органдар аталған қоғамға қауіпті іс-әрекет-
терге қарсы тұрудың халықаралық құралдарын ұлттық заңнамаға 
имплементациялау жөніндегі жұмыстарын жалғастырады.   

2014 жылғы 19 маусымдағы жолдауда Конституциялық кеңес 
«Әкімшілік рәсімдер туралы» Заңның құқықтық реттеу затын 
нақтылауды, сондай-ақ оның құқықтық мәртебесіндегі жари я-
құқықтық табиғатын бұрмалайтын мемлекеттік орган ұғымының 
қол даныстағы анықтамасын қайта қарауды ұсынды. Осы мақсатта 
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің және ілеспе заңның жо-
балары әзірленді.   

КК-нің 2016 жылғы 14 желтоқсандағы № 1 нормативтік қаулы-
сымен Республика Үкіметіне халықтың көші-қоны саласындағы 
қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамалық актілерге түзетулер 
енгізу туралы мәселені қарау ұсынылды.  

Үкіметтің ақпараты бойынша, қазіргі таңда Еңбек және ха-
лықты әлеуметтік қорғау министрлігі қолданыстағы көші-қон 
заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар дайындады. Оларды 
«Қазақстан Рес публикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
көші-қон процестерін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы заңының 
жобасы шеңберінде іске асыру көзделіп отыр. 

Конституциялық кеңес 2018 жылғы 5 маусымдағы жолдауында 
оған конституциялық құндылықтардың іске асырылу жай-күйі 
белгілі шамада тәуелді заң шығару жұмысының деңгейін арттыру 
жөнінде бірқатар ұсыныстар енгізді. 

Әділет министрлігінің ақпараты бойынша, Қазақстан Респуб-
ликасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарының 
«Сыбайлас жемқорлықсыз құқықтық мемлекет» 4-реформасын 
іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары шеңберінде нор-
машығармашылық процесті жетілдіруге, заңнаманы жүйелеуге, 
құқық қолдануды жақсартуға бағытталған іс-шаралар көзделген. 
Қабылданған актілерді жоспарлаудан бастап, іске асырумен қоса 
алғанда, құқықшығармашылық жұмыстың барлық сатыларын 
жаңғыртуды көздейтін «Қазақстан Республикасының кейбір заңна-
малық актілеріне норма шығаруды жетілдіру мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасының 
тұжырымдамасы әзірленді.  

Әділет министрлігі мемлекеттік органдардың нормашығар-
машылық қызметіне заманауи технологияларды (интернет-көздер-
ден ақпарат жинау роботы, BigData, жасанды интеллект және т. б.) 
енгізуді мақсат етіп отыр.  

Мемлекеттік қызметшілерге қатысты сыйға тарту мәселелерін 
реттейтін республика Азаматтық кодексінің ережелерін сыбай-
лас жемқорлық құқықбұзушылықтар үшін қылмыстық жауап-
кершіліктен босату шарттарын реттейтін Қылмыстық кодекстің 
нормаларымен үйлестіру бойынша жұмыс жалғасуда, бұл туралы 
Конституциялық кеңес өткен жылғы жолдауда айтты.  

Өзінің бірқатар шешімдерінде (2008 жылғы 27 ақпандағы № 2 
нормативтік қаулысы және 2018 жылғы 5 маусымдағы жолдауы) 
Конституциялық кеңес адамның және азаматтың конституциялық 
құқықтары мен бостандықтарын шектейтін заң құқықтық дәлдік 
және салдарының болжамдылығы талаптарына сәйкес болуы тиіс 
екенін көрсеткен. Сонымен қатар, заңнамалық актілерде бір-біріне 
қайшы келетін және азаматтардың құқықтары мен бостандықта-
рын бұзуға жағдай жасайтын ережелерді алып тастау бойынша 
жұмысты жалғастыру қажеттігі атап өтілді. 

Конституциялық кеңестің аталған ұсынымы тұрақты негізде 
заң шығару жұмысы барысында құқықтық нормаларды түзету, 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ 
                        Қазақстан Республикасы Конституциялық 

ТҰҒЫР

Бітім 

БИЛЕР СОТЫ МАҚСАТҚА ЖЕТКІЗЕДІ 

«Ел даусыз, жер жаусыз болмас». Дейтұрғанмен, 
дана билеріміз әрқашан да дауласушы тараптарды 
өзара келісімге келтіріп, тіпті, адам шығынын да құн 
төлеу, т.б. түрлі бітімгершілік тәсілдер арқылы шешіп 
отырған. Осы бір тамаша үрдіс тәуелсіз елімізде қайта 
жаңғыртылуда. Соның нәтижесінде «Медиация тура-
лы» заң қабылданып, бірқатар заңнама жаңартылды. 
Сот ғимараттарында медиация кабинеттері ашылып, 
азаматтар арасындағы даулы мәселелерге медиатор-
лар араласа бастады. 

Азаматтық процестік кодекске сай, бүгінде соттар 
тараптарды татуластыруда қажетті шараларды қа-
былдап, оларға процестің барлық сатысында дауды 
реттеу ге жәрдемдеседі. Ел азаматтары да соттасып 
жүргеннен гөрі дауды өзара келісіммен бітірудің 
тиімділігіне көз жеткізуде. Алмалы аудандық №2 
сотына келіп түскен талап арыздарда, оның ішінде, 

еңбек дауларында медиациямен бітіп жатқан істер ба-
сым. Мысалы, қала тұрғыны 718,39 теңге көлеміндегі 
жалақысын жұмыс орнынан өндіріп беру туралы талап 
арыз түсірді. Тараптарды сотқа шақырып, медиация 
тәсілінің тиімділігін алдын ала түсіндіру нәтижесінде 
олар өзара келісімге келді. Талапкер мен жауапкердің 
келісімі негізінде іс қысқартылды. Тағы бір мысал, 
талапкердің пайдаланылмаған еңбек демалысына қа-
тысты соманы жұмыс берушіден өндіру жөнінде сотқа 
берген талап арызы да медиативті келісіммен аяқталды. 

Айта кетерлігі, ҚР Жоғарғы Соты «Медиация тура-
лы» заңның өмірге дендеп енуін қамтамасыз ету мақ-
сатында түрлі жобаны іске асыруда. Солардың бірі «Та-
туласу: сотқа дейін, сотта» пилоттық жобасы. Аталған 
жоба аясында судья-медиаторлар азаматтық сот ісін 
жүргізудің ең бастапқы сатысында азаматтарға татулас-
тыру рәсімдерінің артықшылығын насихаттап, даудың 

ры, заңгерлер, медиаторлар, нотариус, конфликтолог, 
т.б. ынтымақтаса жұмыс істеуде. Бұл шаралар медиа-
цияның одан әрі дамуына ықпал етеді. Іске соңғы нүкте 
қойылғанша бірнеше сот отырысы өтуі мүмкін, оның 
үстіне қорғаушы жалдау, мемлекеттік баж төлеу, сот 
шығыны, жол қаражаты, т.б. шаралар қаншама уақыт 
алады. Осыны ескергендер көп жағдайда даудың 
ушықпай бітуіне мүдделілік танытып, өздері келісімге 
келіп жатады. Бұл, әрине, қуантады.   

Тәжірибе барысында байқалғаны, азаматтарға 
көбіне түсіндіру шаралары жетіспей жатады. Олар 
сотқа талап арыз беріп, медиацияның тиімділігіне 
қаныққаннан кейін ғана, ойланады. Жүйкесіне салмақ 
түсірген дауды сотсыз да шешуге болатынына көзі же-
теді. Сондықтан, медиацияны үздіксіз насихаттау сот-
тарда ғана емес, жалпы қоғамда қолға алынуы керек. 

Қаракөз ҚЫСТАУОВА,
Алмалы аудандық №2 сотының судьясы

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ 

сотсыз бітуіне мүмкіндік туғызуда. Қазақстанның барлық 
аумағында татуласу орталықтары құрылғанын да айта 
кеткен жөн. Орталықта судьялармен қатар, ел ақсақалда-
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заңнамалық актілердің мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтін-
дерінде сәйкессіздіктерді жою жолымен қамтамасыз етілуде.     

Бас прокуратура «Қазақстан Республикасының кейбір заңнама-
лық актілеріне қылмыстық және қылмыстық-процестік заңнаманы 
жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» заң жобасының тұжырымдамасын әзірледі, ол заң жобалау 
қызметі жөніндегі ведомствоаралық комиссияның 2018 жылғы 19 
қыркүйектегі отырысында мақұлданды. Тұжырымдамада заңдар-
дың құқықтық дәлдігін қамтамасыз етуге бағытталған Қылмыстық 
және Қылмыстық-процестік кодекске түзетулер енгізу көзделеді.

Конституциялық кеңес Еуразиялық Экономикалық Одақ шең-
беріндегі интеграциялық процестерде Қазақстан Республикасы 
Конституция сының үстемдігін шүбәсіз сақтаудың, отандық және 
ұлттықтан жоғары құқықтық реттеуді барынша синхрондауды 
қамтамасыз етудің маңызды екенін бірнеше рет атап өткен болатын.

Үкіметтің ақпараты бойынша, Заң жобалау қызметі мәселелері 
жөніндегі ведомствоаралық комиссияның 2018 жылғы 16 қараша-
дағы отырысында Негізгі Заңның 4-бабы 3-тармағының жаңа редак-
циясын іске асыру үшін «Қазақстан Республикасының халықаралық 
шарттары туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасының тұжырымдамасы 
мақұлданды, онда аталған мәселелер пысықталған. Қазіргі уақытта 
Сыртқы істер министрлігі тиісті заң жобасын әзірлеуде. 

Мемлекеттік органдар Конституциялық кеңестің құқықтық 
ұстанымдары мен ұсынымдарын орындау жөніндегі қызметін 
жалғастыруда. 

III.

Конституциялық кеңес Қазақстан Республикасының орнықты 
дамуы және оның алдында тұрған міндеттерді жедел шешу үшін 
мықты құқықтық мемлекетті қалыптастыруды жалғастыру қажет 
деп есептейді. 

Конституциялық заңдылықтың қамтамасыз етілуі, сондай-ақ, 
оның принциптерінің өмірге енуі тек Негізгі Заңның жасампаз-
дық әлеуеті мен құқықтық талаптарының мүлтіксіз жүзеге асы-
рылуы жағдайында ғана мүмкін. Конституциялық Кеңестің келесі 
ұсыныс тары осы міндеттерді шешуге бағытталған. 

1. Конституцияға сәйкес, адамның құқықтары мен бостан-
дықтары тек заңмен ғана шектелуі мүмкін. Жеке және заңды тұлға-
лардың құқық субъектілігі, соның ішінде, құқық шектеу сипатқа 
ие шараларды пайдалану, мәселелерін қозғайтын мемлекеттік 
органдардың функциялары заңдарда бекітілуі тиіс (39-баптың 
1-тармағы, КК-нің 2002 жылғы 4 сәуірдегі №2, 2008 жылғы 27 
ақпандағы №2, 2013 жылғы 16 мамырдағы №2 нормативтік қаулы-
лары, КК-нің 2005 жылғы 27 маусымдағы жолдауы және басқалар). 

Соңғы жылдары осы конституциялық талаптарды орындау 
үшін бірқатар заңнамалық актілер қабылданды. 

Дегенмен, қолданыстағы заңнамада (кейбір мемлекеттік мәж-
бүрлеу шараларын қолдану тетігін қоса алғанда) Негізгі Заң-
ның 61-бабы 3-тармағында көрсетілген аса маңызды қоғамдық 
қатынас тарды заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілермен 
реттеу әлі де кездеседі. Ондайға жол беруге болмайды.    

Мысалы, қамтамасыз ету шарасы ретінде күштеп әкелу өн-
дірістің әр түрлерінде қолданылады. Конституциялық кеңестің 
пікірінше, қойылған міндеттері мен жүргізу принциптеріндегі 
айырмашылықтарға қарамастан, аталған шараның құқықтық 
табиғаты барлық жерде бірдей және ол адамның біраз құқықта-
рының (жеке басының бостандығына, еркін жүріп-тұруға және 
тұрғылықты жерін таңдауға және т.б.) мәнін қозғайды. Сондықтан 
іс жүргізудің барлық түрлерінде оны қолдану тәртібі заңмен бел-
гіленуі тиіс. 

Бұл ұстаным азаматтардың құқықтары мен міндеттерін көздей-
тін, құқықбұзушылық құрамдарының белгілерін анықтауға ықпал-
дасып, жауапкершілік шараларын тағайындауға әсер ететін басқа 
да құқықтық актілерге де қатысты (Жол жүрісі қағидалары және 
басқалар). Оларды баяндалған конституциялық ережелерге сәй-
кестігі тұрғысынан мұқият ревизиялау мақсатқа лайық болар еді.

2. Қазақстан Республикасын құқықтық мемлекет ретінде одан 
әрі орнықтыру заңнамалық массивті конституцияландыру деңгейін 
арттыру қажеттігін айқындайды.   

2.1. «Соттың санкциясынсыз адамды жетпіс екі сағаттан ас-
пайтын мерзімге ұстауға болады» деген конституциялық ереже 
(Конституция ның 16-бабының 2-тармағы) осы көрсетілген уақыт-
тан кешіктірмей соттың ұсталған адамға қатысты тұтқындау және 
қамауда ұстау, сондай-ақ заңмен көзделген өзге де шараларды 
қолдану туралы шешімі қабылдануы қажет немесе ұсталған адам 
босатылуға тиіс дегенді білдіреді (КК-нің 2012 жылғы 13 сәуірдегі 
№ 2 нормативтік қаулысы).

Іс жүргізудің тиісті түрлерінде жеке бас бостандығына құқықты 
шектеу қатынастарын реттейтін заңнамалық актілерде Кеңестің 
осы құқықтық ұстанымы түпкілікті іске асырылмаған.

Мәселен, «Құқықбұзушылық профилактикасы туралы» Қа-
зақстан Республикасының 2010 жылғы 29 сәуірдегі Заңында жеке 
профилактика шараларының қатарында жүріп-тұру еркіндігін 
алдын ала шектеу көзделген (29-бап). Ол белгілі бір тұрғылықты 
жері және (немесе) жеке басын куәландыратын құжаттары жоқ 

адамға қатысты, оның іс-әрекеттерінде қылмыстық және әкімшілік 
құқық бұзушылық белгілері болмаған және оның жеке басын өзге 
де тәсілдермен анықтау мүмкін болмаған кезде қолданылады. Оны 
ішкі істер органдары соттың санкциясымен қолданады және бұл 
адам ішкі істер органдарының арнаулы мекемесінде отыз тәулікке 
дейінгі мерзімге уақытша оқшауланады.

Бірақ соттың осы шараны санкциялау тәртібі (мерзімдері), 
санкция беруден бас тарту негіздері заңмен белгіленбеген. Бұл 
жәйт  ұстаудың конституциялық мерзімінің сақталмауы және оның 
негізсіз тағайындалуы мүмкіндігін жоққа шығармайды.  

Адамды ел шегінен тысқары жерге шығарып жіберу кезінде 
және іс жүргізудің басқа түрлерінде ұстау мерзімдерін қосымша 
заңнамалық реттеу қажеттілігі әлі де өз өзектілігін жойған жоқ.  

2.2. Конституциялық кеңестің бірқатар шешімдері меншіктің 
құқықтық режимі мен оған қолсұғылмаушылықтың кепілдіктері 
мәселелеріне қатысты. Оларда меншік қатынастары Конституцияға 
қатаң сәйкестікте, құқықтық мемлекет, заңдық теңдік және әділдік 
принциптерінің негізінде, азаматтық айналымға барлық қатысушы-
лардың құқықтары мен заңды мүдделерінің тепе-теңдігі қамтамасыз 
етіле отырып, реттелуі тиіс деп атап өтілді. Заң шығарушы, меншік 
иелері арасындағы өзара сенімнің мейлінше жоғары деңгейін ұстай 
отырып және меншік құқығы тиімді қорғалуына қажетті жағдай-
дың бәрін жасай отырып, азаматтық айналым саласында құқықтық 
айқындық, тұрақтылық болуын және соңы болжануын қамтамасыз 
етуге міндетті (КК-нің 2014 жылғы 1 маусымдағы №2 нормативтік 
қаулысы және басқалар). Бұл құқықтық ұстанымдар салалық заңна-
мада тиісті түрде жүзеге асырылуы керек. 

«Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәр-
тебесi туралы» заңға сәйкес, өндіріп алушының сот орындаушы-
сынан атқарушылық құжатты қайтаруды (саны шектелмеген) талап 
етуге құқығы бар. Мұндай қайтару осы құжатты орындауға қайта 
ұсынуға кедергі болмайды. Бұл ретте атқарушылық құжатты орын-
дауға ұсынуға арналған мерзім әрдайым жаңадан басталады және 
үзіліске дейін өткен уақыт жаңа мерзімге есептелмейді (12, 48-бап-
тар). Осындай құқықтық реттеу кредиторлардың өз құқықтарын 
теріс пайдалануына, атқарушылық іс жүргізудің созылуына, 
меншік иесінің құқықтарын ұзақ мерзімге шектеуге және өндіріп 
алушы мен борышкер мүдделерінің конституциялық тепе-теңдігін 
бұзуға әкеп соқтыруы мүмкін. 

2.3. Қылмыстық процесте жәбірленушілердің конституциялық 
құқықтарының кепілдіктерін арттыру қажет. 

Қылмыстық-процестік кодекске сәйкес, жекеше айыптау істері 
бойынша іс жүргізу жәбірленушінің шағымы бойынша ғана баста-
лады (32-бап). Жекеше айыптауды тұлға сотқа адамды қылмыстық 
жауапкершілікке тарту туралы шағым беру арқылы қозғайды. 
Шағым анықтау органына, тергеушiге немесе прокурорға берілген 
кезде ол сотқа жiберiлуге жатады (408-бап).

Шағымда, басқалармен қоса, қылмыстық жауаптылыққа тарты-
латын адам туралы мәліметтер болуға тиіс. Егер берілген шағым 
белгіленген талаптарға сәйкес келмесе, судья оны берген адамға оны 
талаптарға сәйкес келтіруді ұсынады және нұсқау орындалмаған 
жағдайда өз қаулысымен шағымды іс жүргізуге қабылдаудан бас 
тартып, бұл туралы оны берген тұлғаны хабардар етеді (409-бап).

«Жекеше айыптау істері бойынша сот практикасы туралы» 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2006 жылғы 25 жел-
тоқсандағы №13 нормативтік қаулысында «Егер жекеше айыптау 
ісі бойынша шағымды жәбірленушінің өзі берсе, онда ол кезек 
күттірмейтін тергеу әрекеттерінің материалдарымен бірге Қыл-
мыстық-процестік кодекстің 179-бабы бесінші бөлігіне сәйкес 
аудандық және оған теңестірілген сотқа істің аумақтық соттылығы 
бойынша жіберіледі, бұл туралы арыз беруші хабардар етіледі» 
деп түсіндірілген. Жекеше айыптау ісі бойынша жәбірленуші 
сотқа шағым келтіргенге дейін қайтыс болса, оның туысқандары 
құқықтық мирасқорлықпен қамтылмағандықтан кінәлі тұлғаны 
қылмыс тық қудалау жөніндегі іс олардың арызы негізінде қозғал-
майды (6 және 16-тармақтар).

Қылмыстық-процестік заңнаманы талдау онда қылмыстық 
қудалау органдарын қылмыстық жауаптылыққа тартылатын адам 
туралы мәліметтер болмаған кезде жекеше айыптау қылмыстық 
істері бойынша жәбірленушіге қылмыстық құқықбұзушылықтың 
мән-жайларын анықтауға жәрдемдесуге міндеттейтін, сондай-ақ 
жәбірленуші адам қайтыс болған жағдайда жақын адамдардың 
өтініштері бойынша жекеше айыптауды қозғау мүмкіндігін көз-
дейтін нормалар жоқ екенін көрсетеді.

Конституциялық кеңес жекеше айыптау қылмыстық істерін 
қозғауды және олар бойынша қылмыстық қудалауды жүзеге асы-
руды жәбірленушілердің өздеріне жүктейтін тәртіп мемлекетті 
(уәкілетті органдар) азаматтардың құқықтары мен бостандықта-
рын тиісті қорғауды, соның ішінде сот арқылы, сондай-ақ, елдегі 
заңдылық пен құқықтық тәртіп режимін қамтамасыз ету жөніндегі 
өзінің конституциялық міндеттерін орындаудан босатпайды деп 
пайымдайды. Бұдан басқа, жеке тұлғаның қадір-қасиетіне қол-
сұғылмаушылық туралы конституциялық ереже мемлекетті осы 
материалдық емес игілікті адамның өмірі кезеңінде ғана емес, 
ол қайтыс болғаннан кейін де қорғаудың құқықтық кепілдіктерін 
белгілеуге міндеттейді.

Осыған байланысты, жәбірленушілерінің конституциялық 
құқықтары мен бостандықтарын тиісінше қорғау мақсатында 
Қылмыстық-процестік кодекске қажетті түзетулер енгізу орынды 
болар еді.

2.4. Конституциялық кеңес Қарағанды облысының Кәмелетке 
толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық 
сотының «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан 
Республикасы Кодексі 47-бабының 5-тармағын конституциялық 
емес деп тану туралы ұсынысын қараудың қорытындысы бойынша 
табиғи жаратылыстану заңдарына байланысты жүктілік кезеңінде 
және бала өмірінің алғашқы жылдарында баланың мүдделерін оның 
анасынан айырып қарау мүмкін еместігін атап өтті. Бұл маңызды 
кезеңде олардың заңды мүдделерін барабар қорғауға кепілдік беру 
қажет. Осы ретте Үкіметке ана мен баланың құқықтары мен бос-
тандықтарын неғұрлым толық қамтамасыз ету мақсатында аталған 
кодекске түзетулер енгізу туралы мәселені қарау ұсынылды. 

Кеңестің құқықтық ұстанымдарын іске асыру үшін «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне баланың құқықта-
рын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдар-
дың қызметімен байланысты мәселелер бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2019 
жылғы 1 сәуірдегі Заңымен кодекстің аталған нормасы жаңа ре-
дакцияда жазылған және онда анасының баланың әкесінен өзін 
күтіп-бағу бойынша шығыстарға ақша қаражатын алу мерзімдері 
белгіленген.

Қабылданған шаралар негізінен терминологиялық түсініспеу-
шіліктерді жойды. Конституциялық кеңес ана мен бала институт-
тарын қорғау мақсатында қосымша заңнамалық шаралар қабылдау 
қажет деп есептейді.

Тұтастай алғанда, неке және отбасы, ана, әке және бала инсти-
туттарына мемлекеттік қамқорлық көрсетудің бірыңғай жүйесін 
жаңғыртуға елеулі назар аудару керек, оны құру Конституцияның 
27-бабы 1-тармағынан туындайды. 

2.5. Мүгедектерді әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік 
сая саттың тиімділігін арттыру орынды болар еді. «Қазақстан Рес-
публикасында мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы», «Кемтар ба-
лаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы 
қолдау туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында және өзге 
де заңнамалық актілерде көзделген шаралар азаматтардың осындай 
санаттарының тыныс-тіршілігінде тең мүмкіндіктерді іске асыруы 
және олардың қоғамға толық кірігуі үшін жағдайлар жасауы тиіс.   

2.6. Соттардың қолданысқа енгізілген құқықтық актілердің 
конс титуциялылығын тексеру туралы ұсыныстармен Конституция-
лық кеңес ке жүгіну мүмкіншілігін кеңінен пайдалану қажет. Сот 
өтініштерінің кеңестің іс жүргізуіне қабылданғаны туралы басқа 
соттарды хабардар етудің анық тетігі жасалған жоқ.  

Соңғы уақыттары соттардың Конституциялық кеңеске өтініш 
беру қарқыны көңіл толарлықтай емес. Осындай жағдайдың қа-
лыптасуына судьялар белсенділігінің төмен деңгейі ғана емес,  
ұйымдастырушылық проблемалар да ықпалын тигізуде.   

2.7. Конституцияның 4-бабы 3-тармағының жаңа редакциясын 
және Конституциялық кеңестің құқықтық ұстанымдарын іске 
асыру мақсатында «Қазақстан Республикасының халықаралық 
шарттары туралы» Қазақстан Республикасының Заңына Қазақстан 
аумағында Конституцияға сәйкес емес деп танылған халықаралық 
ұйымдардың шешімдерін орындауға тыйым салу, сондай-ақ  рати-
фикациялауға жатпайтын және Қазақстан Республикасының Конс-
титуциясымен келіспейтін халық аралық шарттарды қабылдауға 
немесе бекітуге жол бермеу бөлігінде түзетулер енгізуді ұсынамыз. 

3. Конституцияның 74-бабы 3-тармағына сәйкес, Конституция-
лық кеңестің шешімдері қабылданған күннен бастап күшіне 
енеді, Республиканың бүкіл аумағында жалпыға бірдей міндетті, 
түпкілікті болып табылады және шағымдануға жатпайды. Бұл 
шешімдерде құқықтық реттеудің ақаулары жиі айтылады және 
оларды жоюдың ықтимал тәсілдері көрсетіледі.  Осыған байланы-
сты конституциялық заңдылық режимін нығайтуға кеңестің бұрын 
енгізген және әлі де өз шешімін таппаған кейбір ұсынымдары да 
ықпал етпек, атап айтқанда:

әкімшілік құқықбұзушылықтарды қылмыстық құқық бұзу-
шылықтар қатарына ауыстыру кезінде жаңа заңның кері күші 
(бұрын қолданылған әкімшілік жазаларды орындау) мәселелерін 
реттеу;

соттылықтың және ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық 
қудалауды тоқтатудың жалпы құқықтық салдарын қайта қарау;

қылмыстық заңнамада сотталғандардың дене мүшесін 
зақымдау актілерін жасау мақсатын нақтылау және «қоғамнан оқ-
шаулауды қамтамасыз ететін мекеме» ұғымының мазмұнын ашу, 
бұл қылмыс құрамының белгілеріне бір мағына беруге және құқық 
қолдану практикасының шектен аспауына тоқтам береді.  

Конституциялық кеңес осы жолдауда айтылған ұсынымдарды 
іске асыру Ата Заңның негізінде конституционализмді нығайтуға 
және елде құқық үстемдігі принциптерін барынша күшейтуге 
ықпал етеді деп есептейді.   

Жаңа конституциялық шынайылық кезінде Негізгі Заңның 
беделін одан әрі көтеру, конституциялық патриотизм мемлекетін 
қалыптастыруды жалғастыру қажет. Оның басты қағидаттары 
– құқық үстемдігі мен құқықтық тәртіп, жалпыға бірдей заңға 
бағыну және қауіпсіздік, еркіндік пен жауапкершілік. Заңнамада 
және мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық-практика-
лық қызметінде конституциялық құндылықтарды одан әрі дамыту 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Тәуелсіздігін орнықты 
және дәйекті нығайтуға ықпал ететін болады. 

Конституциялық кеңес  

ЗАҢДЫЛЫҚТЫҢ ЖАЙ-КҮЙІ ТУРАЛЫ»
кеңесінің ЖОЛДАУЫ 

Алғыс 

ӘДІЛ ҚАЗЫЛЫҚҚА РИЗАМЫЗ

Иә, біздің сеніміміз ақталды. Бұл жәй ғана 
сөз емес еді. Бұл біздің бірнеше жыл бойы сот 
табалдырығын тоздырып, дауласуымыздың, сол 
жолдағы толқынысымыздың, көз жасымыздың, 
қорқыныштан туған уайымымыздың нәтижесі. 
Осы орайда ісімізді жіті әрі объективті түрде 
зерттеп, жағдайды шындыққа сай таразылап, 
әділ шешім шығарған судьяға деген алғысымыз
ды газет арқылы жеткізсек дейміз. Ол Алматы 
қалалық сотының судьясы – Расул Назымбекұлы 
Қарағаев.

Осыдан біраз уақыт бұрын отбасымыз 
өмірдің өте қиын жағдайына тап болды. Қызы
мыз ауырып, оған жеті жасында диабет деген 
диагноз қо йылды. Артынша анамыз қайтыс 

болды. Күйеуім жүрегіне ота жасатты. Оңай сынақ 
емес. Өйткені, басқаны айтпағанда, кейде қажет 
дәріге ақша жетпей қалатын. Сырқат салдарынан 
жұбайым кездейсоқ табыстарды қанағат тұтуға 
мәжбүр болды, өзім болсам дімкәс баланы күтіп 
отырғандықтан толық жұмыс істей алмадым. 

Бірақ қазір біздің отбасымыз үшін ерекше қуа
нышты сәт туып отыр.  Алматы қалалық сотының 
судьясы Расул Қарағаевтың шешімінің арқасында 
анамыздың бір бөлмелі пәтері біздің атымызға 
жазылып, өзіміздің басыбайлы баспанамызға 
қолымыз жетті. Енді бізді ешкім мазалай ал
майды. Мұның қандай бақыт екенін біз секілді 
ұзақ уақыт осындай қиындықпен бетпебет кел
ген жандар ғана түсінеді. Сондықтан өзіміздің 

сүйікті басылымымыз «Заң газеті» арқылы сот 
жүйесінің өкіл, өз ісінің нағыз маманы Расул 
Назымбекұлына ризашылығымызды білдіргіміз 
келеді. 

Жасыратын несі бар, қарапайым адамдар 
сот әділдігіне сене бермейді. Оның үстіне, жұ
мыс жүктемесінің көптігінен судьялар жағдай
ды тыңғылықты айқындауға уақыт таппайды 
деп естиміз. Бірақ өз кәсібінің шынайы маман
дары қандай жағдайда да біліктілік танытып, 
халыққа адал қызмет көрсетеді екен. Судья 
Расул Қарағаев сондай жандардың бірі. Расул 
Назымбекұлының арқасында сот билігінің  тәу
елсіздігі, абыройы іс жүзінде көрініп, биіктей 
түсуде. 

Зор құрметпен, Қайсиндер отбасы
НҰРCҰЛТАН ҚАЛАСЫ
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Алтын көпір

Ашықтық – сот саласын халыққа жақында
тудың, өзара сенімді диалог орнатудың кепілі. 
Сондықтан да, Алматы қаласының Алатау ау
дандық сотында қоғамдық қабылдаулар, ашық 
есік күндері жиі өткізіліп тұрады. Студенттер 
мен оқушыларды сот ғимаратына жинап, ішкі 
жұмыспен таныстырудың да үшінші билікке 
қатысты жағымды пікір қалыптастыруда көме
гі көп. Өйткені, сот ғимаратына келген әрбір 
азамат – жеке тұлға. Олардың әрқайсысының 
өзіндік пікірі, ұсынысы, назы бар. Соттағы бір 
бастаманың өзін олар әр қырынан көреді. Біреу
ге ұнайды, біреудің мүлде көңілінен шықпауы 

мүмкін. Егер жұмыс ашықтыққа негізделмесе, 
көпшіліктің пікірін білу мүмкін емес. Тұтынушы
ның лепесін естімей тұрып, оларға көрсетілетін 
қызметті жақсартам деу түбегейлі қате. Жоғарғы 
Сот төрағасы Жақып Асановтың үнемі үндеу 
жариялап, азаматтардың үнін, дауысын естуге 
тырысуы құптарлық. Өйткені, осындай ашық, 
бүкпесіз пікірлесу арқылы сапаға қол жеткізу
ге болады. Әрі өзіне көңіл бөлінетінін білген 
азаматтар  үнемі соттың жаңалықтарына құлақ 
түріп, саланы жандандыруға белсене кіріседі. 

Ақпаратты барынша қымтап, көлегейлеп 
ұстап, құпиясын қалыңдатқан сайын қауесет 

АШЫҚТЫҚ – СЕНІМ КЕПІЛІ
көбейеді. Бүкіл қызметі жұртшылықтың көз 
алдында өтетін сот құрылымы үшін жұмысын 
ашық етумен қатар, бастамаларын насихаттауға, 
түсіндіруге көңіл бөлген орынды. Ал, оның ең 
алғашқы шарты – бұқаралық ақпарат құралда
рымен байланысқа негізделген. Журналистер – 
билік пен халық арасын жалғайтын алтын көпір. 
Сондықтан, біз де тілшілермен бірлесе отырып 
жаңа жобаларымызды жалпақ жұртқа жеткізу
ге күш саламыз. Ақпараттар кедергісіз беріліп, 
сұраныс дер кезінде орындалған соң халықтың 
сотқа деген сенімі де нығая түскенін байқау қиын 
емес. 

Абзал МАМАНОВ,
Алатау аудандық сотының бас маманы

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ 

КӨШПЕЛІ СЕССИЯ

ТӘУЕЛСІЗ СОТ ТӨРЕЛІГІН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 

ЖОЛЫ ҚАЙСЫ?

Отырыс жұмысына Комитеттің 
төрағасы Нұрлан Әбдіров, мәжіліс 
депутаттары, Балалардың құқы
ғын қорғау жөніндегі халық
ара лық ұйымның (ЮНИСЕФ) 
өкілдері, Жоғарғы Соттың аза
маттық істер жөніндегі сот алқа
сының төрағасы Мейрамбек 
Таймерденов, Жоғарғы Соттың 
судьялары Денис Шипп пен Серік 
Әбнасіров, Соттардың қызметін 
қамтамасыз ету департаментінің 
басшысы Наиль Ахметзакиров, 
облыс әкімінің орынбасары 
Әлихан Қыраубаев, Маңғыстау, 
Ақтөбе,  Атырау және Батыс 
Қазақстан облыстық соттарының 
төрағалары, М.Ломоносов атын
дағы ММУ доценті Кузьма Кичик, 

Соңғы жылдары елдегі даукестіктің деңгейі 
тым жоғары. Әсіресе, отбасылық даулардың 
саны уақыт өткен сайын еселеп көбеюде. Со-
ның ішінде неке бұзу, алимент, мүлік даулары 
отбасылық құндылықтардың төмендеп кет-
кенін айғақтап отыр. Өйткені, ресми статисти-
ка Қазақстандағы әрбір үшінші шаңырақтың 
шайқалатынын алға тартуда. Шындығына 
келгенде, ауыл ішіндегі жанжалды сыртқа 
шығармай, барлық мәселені бітіммен шеш-
кен қазақ үшін ұсақ-түйек келіспеушілікті 
сотқа дейін жеткізу жақсылықтың нышаны 
емес. Дау болған жерде даму болмайды. Ілік 
іздеген ортаға ібіліс кіреді. Бұл кім кімге 
де белгілі. Бірақ, осыны сезе тұра неге да-
у-дамайды асқындыруға, ұрысқа шоқ тастап 
үрлеуге құмар болып барамыз? Тараптарды 
татуластыруға, ренжіскендерді бітістіруге неге 
тырыспаймыз?

Жоғарғы Соттың бастамасымен қолға 
алынған «Соттағы татуластыру рәсімдері» пи-
лоттық жобасы аясында тәжірибеге судья-ме-
диатордың енгізілгені мәлім. Бұл қызметке 
тәжірибелі, өзінің сөзіне иландыра алатын, 
тараптарға пікірін өткізе алатын судьялар 
таңдалған болатын. Судья-медиаторлар жұ-
мысын бастағанда «онсыз да медиаторлар бар, 
ардагерлер де бітімге келтіруге атсалысуда, би-
лер кеңесі де қол қусырып отырған жоқ. Сон-
дай жағдайда судья-медиаторлардың іріктеліп 
іске араласуы артық емес пе?» деген сауалдың 
қойылғаны рас. Алайда, күнделікті өзіміз куә 
болып жүргендей, азаматтардың көбі медиатор 

деген сөзге таңдана қарайды. Сотқа тұңғыш 
жолы түскен жандар үшін медиация, медиатор 
деген терминдер таңсық. Өйткені, олар үшін 
дауды шешудің бірден-бір орны сот болса, 
дауды қарауда негізгі тұлға – судья. Міне, сон-
дықтан да, судья-медиаторлар арқылы халықты 
медиация ұғымына жақындату басты міндеттің 
бірі болып отыр. 

Ал, енді судья-медиатордың жұмысы қан-
дай? Кәсіби медиаторлардан айырмашылығы 
бар ма? Ең алдымен судья-медиатордың да, 
медиатордың да мүддесі бір. Ол – тараптарды 
татуластыру, екі жақты ортақ мәмілеге келтіру, 
даукестікті төмендету. Судья-медиаторлар 
сонымен бірге, сот табалдырығын аттаған аза-
маттарға кәсіби, кәсіби емес медиаторларды 
танытуды, жұмысын жандандыруды парыз 
санайды. Бүгінде әр сотта медиация кабинет-
тері жасалған. Ондағы жағымды атмосфера, 
үй жағдайына сәйкестендіріліп қойылған 
жиһаздар тараптардың сотқа дауласу үшін 
келгендерін ұмыттыруға ықпал етеді. Жайлы 
орында екі тараптың да эмоцияға берілмей, 
көңіл түкпіріндегі қарсылығын айтуға толық 
мүмкіндік туғызған судья-медиатор кездесу 
соңында дауды шешудің екі жаққа да ыңғайлы 
тетігін ұсынады. Жалпы, сөзге тоқтамайтын 
адам жоқ. Әсіресе, даудың уақыт пен қаржыға 
үлкен салмақ екенін айтып, татуласқанда баж 
салығының қайтарылатынын ұғынған тарап-
тар біраз ойланған соң ортақ мәмілеге келіп 
жатады. 

Мысалы соңғы алты айдағы жұмысты зер-

делейтін болсақ, Алматы қаласы Әуезов аудан-
дық №2 сотында неке, отбасы қатынастарына 
байланысты 831 іс қаралып, соның 37-сінде су-
дья-медиатор тараптарды ортақ келісімге кел-
тірген. Алақандай ауданда осынша істің неке 
бұзуға, отбасылық дауларды шешуге қатысты 
болуының өзі үлкен әлеуметтік мәселе. Бұрын 
отбасы жарасымдылықтың мекені еді. Отба-
сы – екеудің бірге құрған қорғаны, шаңырағы 
болатын. Жұбайлардың ішкі тірлігіне туыста-
рының өзі араласа бермейтін. «Ерлі-зайыпты-
ның арасына есі кеткен түседі» дейтін ондайда 
жұрт. Ал, қазір жаңа отбасын құрған жастарда 
құпия қалмағандай. Олардың тірлігіне қолы 
бостың бәрі араласады. Шаңырақтың ішкі 
мәселесіне ата-анасынан бөлек, бауыр, туған, 
құрбы-құрдас, көрші-қолаңға дейін кірісіп ке-
туге әзір. Егер солар екі жақты татуластыруды, 
өкпе-ренішті азайтып, жұбайлардың некелерін 
сақтап қалуды ниет етсе әңгіме басқа. Керісін-
ше, қазір кемшілікті теріп, кішкентай өкпенің 
өзін үлкен ұрысқа жеткізуге бейімдер көп. Со-
ның кесірінен өз туыстарының ақылынан аса 
алмаған жастар ажырасуға арыз бергенімен, 
судья-медиатордың түсіндіруінен кейін бастап-
қы ойларынан айнып жатады. Олардың татула-
суға ниет білдіріп, сот залына екі жақтан келіп, 
шүйіркелесіп бірге кеткенінің өзі көңілге демеу 
береді. Өйткені, әрбір некені сақтап қалу біз 
үшін ерлік. 

Сара БЕКБОСЫНОВА,
Әуезов аудандық №2 сотының судьясы

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

мемлекеттік және құқық қорғау 
органдарының басшылары, судья
лар, нотариустар, сот орын дау
шылар, адвокаттар, танымал 
қазақстандық ғалым заң тану
шы лар, саяси партия лар дың, 
«Атамекен» ҰКП, үкіметтік емес 
ұйымдардың өкілдері қатысты. 

Ісшараның тең ұйымдасты
рушылары – Жоғарғы Сот пен 
«NurOtan» партиясының құ
қық тық кеңесі және «Астана» 
халық аралық ғылыми кешені
нің Құқықтық зерттеу инсти
туты. Көшпелі отырыс тәуелсіз 
әрі тиімді сот төрелігін құруға 
бағытталған түбегейлі өзгеріс
терге мониторинг жүргізу, сон
дайақ, Мәжіліс депутаттарын 

Маңғыстау облысындағы жеке
леген соттардың қызметімен та
ныстыру мақсатында өткізілді.

Отырысты ашқан Комитет 
басшысы, «NurOtan» партиясы 
Құқықтық кеңесінің төрағасы 
Нұрлан Әбдіров соңғы жылдарда 
заңнамалық актілерге маңызды 
өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілгенін атап өтті. Спикер нағыз 
құқық үстемдігін қамта масыз ету 
кез келген сотқұқық тық жүйенің 
басты мақсаты екенін баса айтты. 
Н.Әбдіров соттардың жұмысына 
заманауи форматты және озық 
электронды сервистерді енгізу, сот 
жүйесі кадрларын сапалы дамыту 
және жаңартып отыру қажеттігін 
ортаға салды. 

Тарихқа көз тастар болсақ, елдің бүтіндігін сақтап, берекелі 
өмірін қамтамасыз ету үшін басшылардың небір түрлі амалға 
барғанын бағамдауға болады. Айталық әлемді билеген Шыңғыс 
хан әскерінің жеңісі тәртіп пен қаталдыққа негізделген. Ондық, 
жүздік, мыңдықтағы бір сарбаздың сатқындығы үшін бүкіл 
қаруластарын өлімге қиған Шыңғыс ханның әрекетін бүгінде 
қатыгездікке балайтындар баршылық. Дегенмен, қатардағы 
сарбаздың қорқаулығын байқамаған әскерді хан жазаламаса да, 
сатқындықтың салдарынан олардың өлім құшатыны, өздерін ғана 
емес, өзгелердің де басын қатерге тігетіні анық қой. Көреген басшы 
осы арқылы көпшілікке сес көрсетіп, санасына сілкініс жасаған 
сыңайлы. Әрине, тарихтың тереңіне кеткен хан Шыңғыстың 
тәжірибесін бүгінгі күнмен салыстырған жөн болмас. Десек те, 
сыбайлас жемқорлық та сатқындықтан кем емес. Бүгінгі дәуірдің 
таразысымен салмақтайтын болсақ, жемқорлық мемлекеттің бүкіл 
әлем алдындағы беделін түсіретін қара дақ. Жеке басының пайдасы 
үшін кіммен болса да жең ұшынан жалғасуды ар көрмейтіндер елді 
сатып отырғанын білмеуі де мүмкін. Азаматтардың сыбайластықтың 
салдары қаншалықты ауыр екенін қолына кісен салынғанда ғана 
түсінетіні өкінішті. 

Қазір қарапайым ұстаздың да, дәрігердің де, мемлекеттік 
қызметтегі лауазымды тұлғалардың да істі болуы таңғалдырмайтын 
жағдайға жетті. Осыны ескерген жаңа президентіміз Қасым
Жомарт Тоқаев қосшысының заңсыздығы үшін басшысы жауапқа 
тартылатынын қадап айтты. Дала заңының құқықтық үндестігі 
осы тұстан көрінеді. Өйткені, байырғы бабалардың басшыны 
бүкіл жұрты үшін жауапты етуінде үлкен мағына жатыр. Содан 
болар, «Жыл сайын Қазақстанда орташа есеппен 2 мыңнан астам 
жемқорлыққа қатысты қылмыстық іс тіркеледі. Мыңнан аса адам 
жауапқа тартылады. Бұл – батпандап кіріп, мысқалдап шығатын 
кесел. Осы ауруды қазір шұғыл түрде емдемесек, ертең кеш болуы 
мүмкін. Жемқорлықтың тамырына балта шаппаса, ұлттық 
қауіпсіздік пен мемлекеттің болашағына нұқсан келтіреді», – деді 
Қазақстан Президенті жемқорлыққа қарсы ісқимыл мәселелері 
жөнінде өткен жиында.

Енді қызметке кіріскен жаңа басшының өз жұмысын жем
қорлықпен күрестен бастағаны қуантады. Расында, жең ұшынан 
жалғасқан сыбайластыққа тыйым болмай елде қандай да бір 
реформа жасап, оның игілігінен дәмелену мүмкін емес. Осы ретте 
қарауындағы қызметкер үшін басшының жауаптылығын көтеру 
орынды ұсыныс. Меніңше, бұл ұжымның бірлігін арттырып, бір 
мақсатқа ұйысуына алып келеді. Жаман атқа қалмау үшін басшылар 
да қарауындағы қызметкерлердің қателікке жол бермеуіне мүдделі 
болады. Соған орай бұл әрекеттерге заңдық өлшем болатын құжат 
та Парламент мәжілісінің алғашқы талқысынан өтіп үлгерді. 
Халық қалаулыларының сүзгісінен өткен «Мемлекеттік қызмет 
және жемқорлыққа қарсы ісқимыл мәселелері жөніндегі кейбір 
заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң 
жобасына өлшем болған өзгеріске сәйкес, қол астындағы қызметкері 
жемқорлық жасап ұсталса, бірінші басшы да жауапқа тартылатыны 
құқықтық тұрғыдан реттеліп отыр. Бұл бірінші басшылардың жеке 
жауапкершілігін арттырары даусыз.

Дегенмен, қазақта «Адам аласы ішінде» деген мағынасы терең 
мәтел бар. Басшының қадағалауына, берген ақылкеңесіне мойын 
бұрмайтын, «алтын көрсе жолдан таятын» періштелердің мәселесін 
қалай шешкен жөн? Сондайақ, Жанақ Сағындықұлы айтқандай 
«Бақыты зордың, бақталасы да мол» болатыны белгілі емес пе? Ел 
алдында жүрген басшыны қаралау, аяқтан шалу үшін құйтырқы 
әрекетке баратындарды анықтау қаншалықты дұрыс реттелмек? 
Көпшілікті алаңдататыны осы. Басшының жауаптылығын көтерген 
орынды, соған орай, қосшысының алақолдығын пайдаланып, адал 
басшыны аяқтан шалуға жол бермеудің де тетігі жасалғаны жөн. 
Осы ретте Президент Қ.Тоқаевтың тапсырмасынан кейін жұмысқа 
кіріскен құзырлы орындар қандай да бір шешім қабылдамас 
бұрын басшының бүкіл қызметі тексерілетінін, жемқорлыққа 
қарсы жүргізген ісшаралары, ұжымға жасалған ескертулер толық 
сарапқа салынатынын атап өтті. Яғни, қаншама тәрбиелік жұмыстар 
жүргізілгеніне қарамастан жоғары лауазымын жемқорлыққа 
пайдаланған азаматтар үшін басшыны айыптан арашалау қажеттігі 
де назардан тыс қалмауы керек.

Халықтық қазы, халықтық таразы екені рас. Бүгінгідей әлеуметтік 
желінің белсенділігі артып, азаматтардың құқықтық сауаты 
көтерілген тұста кімнің асыл, кімнің жасық екенін ажырату да қиын 
бола қоймас,

Жайық ЖАНБОЛАТОВ,
Қапшағай қалалық сотының судьясы

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ

КӨЗҚАРАС

Облыс әкімінің орынбасары 
А.Қыраубаев сот жүйесін жаң
ғыртудың маңыздылығына тоқ
талса, Жоғарғы Соттың аза маттық 
істер бойынша сот ал қасының 
төрағасы М.Тай мерденов әділ 
сот төрелігі азаматтардың әлау
қатының және экономиканың 
өсуінің бірден бір факторы екенін 
атап өтті. Ал, республикалық 
Нотариаттық палата төрағасы 
Әсел Жанәбілова азаматтық дау
ларды соттан тыс шешудің тә
сілі ретінде превентивтік сот 
төрелігінен жанжақты хабар 
берді.

Жиында сондайақ, Маңғыстау 
облыстық сотының төрағасы 
Е.Даулиев, М.Ломоносов атын
дағы ММУ доценті Кузьма Кичик, 
Соттардың қызметін қамтамасыз 
ету департаментінің басшысы 
Наиль Ахметзакиров сөз алып, 
соттағы негізгі  мәселелерді 
көп шілік талқысына салды. Іс 
шараға қатысушылар сот жү
йесін одан әрі дамыту, оның 
ішінде қылмыстық сот ісін жүр
гізуді жетілдіру тұрғысынан 
новеллаларды пайдалану мәсе
лелерін талқылады. Сондайақ, 
судьялардың тәуелсіздігі қа
ғи датын қамтамасыз ету және 
Әкімшілік рәсімдікпроцестік 
кодекс жобасының өзектілігі 
туралы айтылды.

Ісшара шеңберінде қатысу
шылар үш топқа бөлініп, өңір
лердегі соттарға барып, олардың 
жұмысымен танысты. Көшпелі 
отырысқа қатысушылар Қазақ
станның сот жүйесін жаңғыр ту 
саласында бірқатар нақты ұсы
ныстарды қамтитын ұсы нымдар 
әзірледі.

Маңғыстау облыстық 
сотының баспасөз қызметі

СЫБАЙЛАСТЫҚТЫҢ 
САЛДАРЫ АУЫР

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІ ІШТЕН 
ІРІТЕДІ. БҰЛ АДАЛДЫҚҚА, СЕНІМГЕ ЖАСАЛҒАН 
С О Қ Қ Ы .  С О Н Д Ы Қ ТА Н ,  М Е М Л Е К Е Т Т І Ң  Е Ң 
АЛҒАШҚЫ МАҚСАТТЫ ЖҰМЫСЫ ЖЕМ ҚОРЛЫҚТЫ 
АУЫЗДЫҚТАУҒА БАҒЫТТАЛУЫ ТИІС. АЛАЙДА, 
АРНАЙЫ ЗАҢНЫҢ ҚАБЫЛДАНЫП, МЕМЛЕКЕТТІК 
БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ ҚОЛҒА АЛЫНУЫ БҰЛ 
ІНДЕТТІ ЖОЮДА ТЕГЕУРІНДІ ТОСҚАУЫЛ БОЛА 
АЛМАЙ ОТЫР. СОҒАН ОРАЙ ЕНДІ МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТ МЕХАНИЗМДЕРІН ӨЗГЕШЕ ҚҰРЫП, 
ҰЖЫМДЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚТЫ АРТТЫРУ ҚАЖЕТ. 

ПІКІР

ЖҮЙЕЛІ СӨЗГЕ ТОҚТАМАЙТЫН 
ЖАН ЖОҚ
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ПАРЛАМЕНТ 
МӘЖІЛІСІНІҢ 

ЗАҢНАМА 
ЖӘНЕ СОТ
ҚҰҚЫҚТЫҚ 
РЕФОРМА 

КОМИТЕТІНІҢ 
БАТЫС 

ӨҢІРІНДЕГІ 
КӨШПЕЛІ 

ОТЫРЫСЫ 
ӨТТІ.
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zanreklama@mail.ru

Нұр-Сұлтан 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 «ВЫДАЙ»,  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.

ТАРАТУ

ӘРТҮРЛІ

ИП«Кандыбаева» Агенство по приему 
объявлений в газеты, журналы и сайты тел: 
8 (727) 327-30-92, тел/факс: 2734798, 8 
7078952199, 8 7017392783, 8 7051857573

2. ЖК И.И.Бабичке тиесілі, ЖСН 620304400484, жоғалған ПОРТ ДР-50 ФКZ бақылау-
кассалық аппараты, зауыт № 010000021334, 2013 жылы шыққан, тауар чегі кітабы, қолма-
қол ақшаны тіркеу кітабы, тіркеу карточкасы, ККМ паспорты, жарамсыз деп танылсын.  

3. Ақтөбе облысы МАЭС-ның 04.06.2019 ж. ұйғарымымен «Актобеспецстрой» ЖШС-не, 
БСН 990440007636, оңалту рәсімі қолданылғаны туралы азаматтық іс қозғалды

4. Ақтөбе облысы МАЭС-ның 04.06.2019 ж. ұйғарымымен «ZhappasCompany» ЖШС-не, 
БСН 090240000042, оңалту рәсімі қолданылғаны туралы азаматтық іс қозғалды.

6. «Острогорский» ЖШС (БСН: 980 940 001 895) өзінің кредиторларына Ақмола 
облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының шешімімен, 
«Острогорский» ЖШС-нің оған оңалту рәсімін қолдану туралы арызын қарауға қабыл-
данғандығы туралы хабарлап, азаматтық іс қозғалды деп хабарлайды.

Аталған азаматтық іс бойынша сот отырысы 03.07.2019 ж. сағат 11:40-та  Ақмола облысы 
мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының ғимаратында, Ақмола облысы, 
Көкшетау қаласы, Горький көшесі, 37 мекенжайы бойынша өтеді.

5. «Рисктек Салюшнз» (Казахстан) ЖШС, БСН 140240010110, құрылтайшымен серік-
тестікті тарату туралы шешім қабылданғанын және барлық несиегерлерге өз талап тарын 
мына мекенжайға жіберулерін сұрайды. 060011, Атырау қ., Студент к., 52, Адал БО, 6-қабат, 
603-бөлме. Тел.: 8 (7122) 75 60 22. 

АКЦИЯ

ТРЕНДТЕ БОЛ!

ПАЙЫМ

КӨЛІК АПАТЫНА НЕГІЗГІ ЖАУАПКЕР – 
ЖҮРГІЗУШІ

«Заманың түлкі болса, тазы 
боп шал» демекші, ХХІ ғасыр 

технологиялардың әр минут 
са йын дамитын кезі. Өркени-
етті елдермен иық тірестіріп, 

тереземіз тең дәрежеде болу үшін 
цифрлық жүйеге толықтай кө-

шуіміз керек. Ақпараттық техно-
логиялар саналы, сауатты ұрпақ 

тәрбиелеуге жол ашады. 

Дамыған елдер цифрландыру сая-
сатының нәтижесінде бүкіләлемдік 
нарықта көш бастап келеді. Өндіріс 
саласына үздік ғылыми технологиялар-
ды енгізу өнімділіктің артуына және 
халықаралық бәсекелестіктің дамуына 
оң серпін береді.  

Осыған орай, «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясының 
Алматы қалалық филиалы мен «Жа-
нашыр» халықаралық қоғамдық қоры 
бірлесіп «Цифрлан! Трендте бол!» ак-
циясының өтуіне бастамашылық жаса-
ды. Бұл жобаның ең басты мақсаты 50 
көшбасшы, белсенді деген ЖОО орын-
дарының студенттерін жинап, оларға 
цифрландыру машықтарын оқытып, 
egov.kz  электронды порталы арқылы 
мемлекеттік қызметтерді алуға бола-
тынын үйрету. Жастар жаңашылдықты 
бірден қабылдайды, еркін меңгереді. Бұл 
акцияға алдымен жастарды тартудың 
мәні осында.  

«Азаматтарға арналған үкімет» мем-
лекеттік корпорациясы Алматы қала-
лық филиалының директоры Данияр 
Қырықбаев тың айтуынша, «Акция ба-
рысында мен әр жоғары оқу орнының 
елу көшбасшы студентін онлайн қызмет 
алуға үйреттім. Содан кейін олар өзінің 50 

АҚИҚАТ ЖОЛЫМЕН ЖҮРУ – 
ӘРБІР СУДЬЯНЫҢ ПАРЫЗЫ

Дана халқымыз «Билік айту – оңай, біліп айту – қиын» деп бекер айтпаса ке-
рек. Осы арқылы биліктің оңай шығарылмайтынын, оның ар жағында парасат пен 
пайым, ар мен иман жататынын аңғартса керек. Жалпы, ақиқат жолымен жүру, әділ 
қазылық ету – әрбір судьяның басты парызы. Судья жұртшылықтың сот жүйесіне 
деген сенімін нығайту мақсатында білімі мен білігін жетілдіріп отыруға міндетті. 
Бүгінгі таңда елімізде кеңінен талқыланып жатқан Судьялардың жаңа әдеп кодексі 
тек судьялар корпусы ғана емес, тұтастай қоғам үшін маңызды. 

2016 жылы 21 қарашада өткен Қазақстан Республикасы Судьяларының кезекті 
съезінде жаңа Судьялар әдебі кодексі қабылданды. Аталған кодекс 15 баптан тұра-
ды. Қазақстан Республикасының Конституциясына, «Қазақстан Республикасының 
сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» заңына негізделген Әдеп кодексі 
судья үшін тәртіптік әдеп стандарттарын белгілейді, олардың адамгершілігіне, 
ұстамдылығына және моральдық әдептілік бейнесіне жоғары талаптар қойған. Әдеп 
кодексінің басты мақсаты – Қазақстан қоғамында судьялар туралы, яғни, сот билігі 
саласының өкілдері туралы оң пікір қалыптастыру. 

Әрбір адамның жағымды бейнесі оның тек кәсіби қасиеттерімен ғана қалыптас-
пайды. Кодексте «Судья берген антына берік болуға, қоғамдық қызмет пен тұрмыс-
тық жағдайда кез келген әрекеттерді жүзеге асырған кезде, ерсі қылықтарға жол 
бермей, судья лауазымының жоғары мәртебесіне лайық болып, әдеп нормаларын 
мүлтіксіз сақтап, заң үстемдігін және сот органдарының тәуелсіздігі қағидаттарын 
қорғауға және жүзеге асыруға тиіс» делінген. Судьяның соттан тыс жердегі жүріп-
тұруы, оның процеске қатысушылармен өзара қарым-қатынасы соттың тәуелсіздігі 
туралы қоғамның сенімділігін сақтауға ықпал етуге тиіс. Қазы нақты сот ісі бо-
йынша іске қатысушы адамдармен, олардың өкілдерімен, прокурормен, адвокатпен, 
өзге де мүдделі адамдармен процестік және өзге де заңнамада көзделмеген кез кел-
ген қарым-қатынас деп түсінілетін процестік емес байланыстарға жол бермеуі тиіс. 
Жұртшылықтың көз алдында қызмет еткендіктен судьяның өзіне бірқатар шектеу 
қоюына тура келеді. Соған орай, судья сот беделіне нұқсан келтіретін қоғамдық 
іс-шаралар мен өзге де көпшілік орындардан аулақ жүргені абзал. Судьяларға қо-
йылатын талаптардың күшейтілгені дұрыс. Мұндағы басты мақсат – азаматтардың 
сотқа сенімділігін, сот әділдігіне қолжетімділікті арттыру болып табылады.

Судья әдебінің кодексі кәсіби әдеп өлшемдерінің жиынтығы ретінде сот төрелі-
гін жүзеге асыруда және соттан тыс қызметтегі мінез-құлықтың судья үшін мін-
детті қағидаларын белгілей отырып, сот және судья әдебі нормаларын бұзу кезінде 
туындайтын қоғамдық қатынастарды, сондай-ақ, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мінез-құлықтың кәсіби әдептік стандартын айқындайды. Сондықтан, бүгінде Судья 
әдебі кодексінің сот төрелігін жүзеге асырудағы алатын орны ерекше.

Әдеп кодексінің талаптарын сақтап, оны мүлтіксіз орындау әрбір судьяның 
қоғамдағы жауапкершілігі мен міндеті болып саналады. Еліміздегі судьяларға 
қатыс ты жауаптылықтың күшеюі, қоғамдық қатынастардың белсенді дамуы, су-
дьялардың кәсіби әдеп нормаларын сақтауы халық көңілінен шығатын мінсіз сот 
жүйесін құрудың кепілі болары анық. 

Эльмира АХМЕТОВА,  
Қызылорда  қалалық сотының судьясы

Қазақстан Республикасы Әкімшілік 
құқықбұзушылық туралы кодексінің 
талаптарына сәйкес, аудандық соттар 
әкімшілік құқықбұзушылыққа қатысты 
істерді қарайды. Оның ішінде, көлікте-
гі, жол шаруашылығындағы әкімшілік 
құқықбұзушылықтар бойынша істерді 
қарау ерекше назарда. Әсіресе, көлік 
жүргізушілерінің алкогольден, есірткіден 
және (немесе) уытқұмарлықтан мас күй-
інде көлік құралын жүргізуі, сол сияқты, 
көлік құралын жүргізуді мас күйдегі адам-
ға беруі жиі кездеседі. 

Жол апатының артуы қоғамдағы ең 
өзекті мәселелер қатарында. Апаттың 
санын көбейтіп отырған ең маңызды үш 

МІНБЕР

факторды атап өтуге болады. Олар: көлік 
санының артуы, сапасыз жолдар, ада-
ми фактор. Бұлардың қатарында ереже 
бұзатын және мас күйінде көлік айдап, 
жылдамдықты шамадан тыс арттыратын 
жүргізушілер, сонымен қатар, жолды 
белгі ленбеген жерден өтетін жаяу жүр-
гіншілер де бар. Жалпы, көлік апаттарына 
негізгі жауапкер – жүргізуші.

Бүгінде айыппұл көлемін қанша өсіріп 
жатсақ та, жол қауіпсіздігі ережесін бұзу-
шылар да, жол-көлік оқиғасы да азаймай 
отыр. Сондықтан, бұл мәселені шешудің 
бірден-бір жолы – жол қауіпсіздігі ере-
жесін қатаңдату, тәртіп бұзатын көлік 
жүргізушілеріне жазаны күшейту деп ой-

лаймын. Жол қауіпсіздігі ережесін бұзған 
кейбір жағдайларда айыппұлды мүлдем 
алып тастап, басқа да қатаң жазалар 
тағайындау қажет. Түнгі мезгілде орын 
алып жатқан жол-көлік оқиғаларының 
көпшілігіне жастардың себепкер болып 
жатқанын ескеріп, жүргізушілердің жас 
ерекшеліктеріне байланысты түнгі мезгіл-
де көлік басқаруына шектеу қойылғаны да 
жөн секілді.

Жол-көлік оқиғасының елеулі бөлігі 
мас күйінде рульге отырған жүргізу ші-
лердің қатысуымен жасалады. Өйткені 
болмашы мөлшерде ішімдік ішкен адам-
ның өзі жол ережесін зерделеуге қабілет-
сіз, олардың көлік басқаруы тіпті қиын.

Кім қандай көлік мінсе де бәріне ортақ 
орындалуға міндетті Ереже бар. Ол – Жол 
ережесі. Жүргізуші қателігінен орын 
алған апаттар әрбірімізге ой салуы керек. 
Апат сайын қаншама отбасы жақынынан 
ажырап, қаншауы мүгедек туысына өмір 
бойы қамқорлық көрсетуге мәжбүр. Жүр-
гізушілер жауапкершілігін көтермесек, 
мұндай қасіретке тоқтам болмайды. Бұл 
орайда жаяу жүргіншілер де жол бойында 
сақ болғаны абзал.

Қазір автокөліксіз бір күніңді елесте-
те алмайсың. Өйткені, ол – қажеттілік. 
Уақытты үнемдеу үшін, жұмыс сапасын 
жақсарту үшін керек. Дегенмен, жол 
ортақ. Қара жолдағы қайғы азаюы үшін 
автокөлік рөліне отырған әрбір азамат тек 
өз өміріне ғана емес, өзгенің де өмірі үшін 
жауапты екенін түсінсе деп ойлаймын.

Айгуль КАЛЬПЕБАЕВА, 
Талдықорған мамандандырылған
 ауданаралық әкімшілік сотының 

судьясы 

қатарласын оқытады. Қараша айында біз 
«Цифрлан! Трендте бол!» акциясын қоры-
тындылап, осы студенттердің әрқайсысы-
ның командасында қанша оқытқан адам 
бар екенін білеміз. Көп адам оқытқан 
команда жеңімпаз атанады», – дейді. 

Сонымен қатар, қазіргі уақытта смарт-
фоныңыздағы телеграм қосымшасы 
арқы лы (@EgovKzBot ) мемлекеттік 
қыз меттің 25 түрі қолжетімді. Қазір ме-
кенжай, зейнетақы аударымдары туралы, 
психо және наркодиспансерден берілетін 
анықтамаларды, сондай-ақ, кезекті он-
лайн брондау, дәрігерді үйге шақыру 
және т.б. анықтамаларды алуға болады. 
Деректерге сүйенсек, бір жыл бұрын 
іске қосылған @egovkzbot-ты 300 мыңға 
жуық қазақстандық қолданып үлгерген. 
Мобильді азаматтар базасына шамамен 
6,8 млн адам өз мәліметтерін енгізген. Бір 

жыл ішінде қағаз түрінде ұсынылатын 
құжат көлемі бірнеше есе қысқарған.

Адам өмірінің барлық саласын қам-
тыған цифрландыру үрдісі елімізде ерек-
ше қарқын алып келеді. Бүгінгі таңда 
сандық технология тіліне жетік жас 
IT-мамандарды даярлауға аса мән берілу-
де. Цифрландыру саясатының екпіні 
ғаламтор желісінің кез келген жанға қол-
жетімділігімен тікелей байланысты. Сол 
үшін жастарды жаңа технологиялармен 
таныстырып, өздігінен жұмыс жасауға 
үйрету міндет. Жыл сайын электрондық 
жолмен көрсетілген қызметтер саны 
ұлғаятыны анық. 2020 жылға қарай элек-
трондық тәсілмен ұсынылатын қызмет-
тердің үлесі 90 пайызды құрайды. Бұл да 
қуантарлық жағдай.

Алғабек ХАМИТҰЛЫ

«ЗАҢ» Медиа-корпорациясы» ЖШС ұжымы осы корпорацияның қызметкері Жәнібек 
Орымбековке әкесі 

ТҰРДЫБЕКТІҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты туған-туыстарының қайғысына ортақтасып, көңіл 
айтамыз.



8 №47 (3172) 25 маусым 2019
zangazet@mail.ruАЛАҢ ЖҰРТ

Редакторлар кеңесінің 
төрағасы – президент
Досымбек ӨТЕҒАЛИЕВ

РЕДАКЦИЯНЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ: 
050012, Алматы қаласы, 
Х.Досмұхамедұлы көшесi 
(бұрынғы Мичурин), 68 «б»-үй.
Қабылдау бөлмесi: 
292-43-43; 292-79-61 (факс); 
Нұр-Сұлтан қаласы, Абай көшесі, 78, 105-кеңсе
факс: 8 (7172) 52-02-11
E-mail: zanreklamaastana@mail.ru
«Заң газеті» аптасына 2 рет –  
сейсенбі, жұма күндері жарық көреді.

Жеке таралым 5455 дана
Апталық таралым 10910 дана

Тапсырыс №93 Индекс 65921

Газет Қазақстан Республикасы бойынша 
таралады

Газетіміздің электронды нұсқасын Zanmedia.kz сайтынан 
оқи аласыздар.

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

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

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

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

Меншiк иесi: 
«ЗАҢ» МЕДИА-КОРПОРА ЦИЯ» 

ЖАУАПКЕРШIЛIГI ШЕКТЕУЛI СЕРIКТЕСТIГI

Бас редактор
Айнұр СЕМБАЕВА

Бас редактордың 
орынбасары
Сәкен ҚАЛДЫБАЕВ

Нөмiрдiң кезекшi редакторы
Камила ЫСҚАҚОВА

Нұр-Сұлтан  Айша Құрманғали
 8 707 851 91 13.

Алматы  Нұрбол Әлдібаев
 8 701 357 66 84.
 Айтақын Бұлғақов
 8 705 111 37 21.

Атырау  Құралай Қуатова
 8 701 678 90 77.

Ақмола  Қалкөз Жүсiп
 8 701 300 14 74.

Түркістан  Шадияр 
облысы  Мекен бай ұлы
 8 775 733 56 65.

МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: 

БІРІНШІ БАЙЛЫҚ

ТӘУЕЛДІЛЕРДІҢ САНЫ АЗАЙДЫ

ҚОЛЖАЗБАЛАР 
ЗЕРТТЕУДІ ҚАЖЕТ 

ЕТЕДІ
Айта кетерлігі, «Түркі тілдеріндегі тарихи қолжазбаларды зерттеу 

халықаралық симпозиумына (Қолжазбаларды жариялау, каталогын жасау 
және цифрлау)» алыс және жақын шетелден келген түркітанушы ғалымдар-
ды аталмыш ғылыми мекемелердің бай қолжазба қоры таң қалдырды. Се-
бебі, олар «қазақ жеріндегі тарихи құнды жәдігерлердің көпшілігі қызыл 
империя тұсында жойылып кеткен» деген пікірде келгенін жасырмады. Бұл 
симпозиум Қазақстан мұрағаттарында адамзат, мұсылман, түркі өркениет-
терінен сыр шертетін маңызды тарихи құжаттар бар екенін көрсетті. 

Жиынның ресми ашылу салтанатына Түркия Республикасының Ал-
матыдағы Бас консулы Риза Қаған Иылмаз,  Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ 
Өкілеттік кеңес төрағасы Мұса Йылдыз, «Ғылым Ордасы» РМК директоры-
ның орынбасары Нұрлан Сейдін, Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ ректорының 
өкілі Женгиз Томар және АҚШ, Германия, Түркия, Ресей, Иран, Грузия және 
Орталық Азия елдерінен келген Түркітану ғылымында есімдері белгілі 50-
ден астам түркологтар қатысты. Симпозиумның ашылу сөзін бастаған Түр-
кия Республикасының Алматыдағы Бас консулы Риза Қаған Иылмаз мұндай 
халықаралық ғылыми, рухани жиындардың көптеп өтуі ортақ тарихымызды 
терең білуге және өзара ынтымақтастықта болуымызға үлкен септігін тигі-
зетінін жеткізді. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Өкілеттік кеңес төрағасы Мұса 
Йылдыз Түркі тілдес халықтардың Атажұрты – Қазақстанда өткізілген мұн-
дай халықаралық шараны жылда дәстүрлі түрде өткізіп, ғылыми бағыттағы 
бірлікті нығайта түсуге ниетті екенін білдірді. Ал, «Ғылым Ордасы» РМК 
директорының орынбасары Нұрлан Сейдін симпозиумға шетелден келген 
ғалымдарға ризашылық білдірді. 

Шылымнан келетін зардап қоғам арасында 
айтылып та, талқыланып та жүр. Жеке тұлғаға 
ғана емес, жалпы адамзатқа кері әсері тиіп 
жүрген бұл кесел күллі әлемге Еуропа арқылы 
таралыпты-мыс. Бұлай деуімізге Христофор 
Колумбтың 1492 жылы жаңа аралдан алып 
қайтқан темекі жапырақтары негіз болғанын 
айта кету керек. Саяхатшының қазіргі Амери-
ка құрлығына жасаған екінші сапарынан кейін 
темекі алғашында Испанияға, кейіннен шар-
тарапқа толығымен таралады. Осылайша, XV 
ғасырда Азияға келген улы зат бастапқыда тіс 
ауруын емдеу үшін қолданылыпты. Тұтынып 
көруден шыққан тәуелділік қазір миллиондар-
дың «әдетіне» айналған.  

Әр тартылған темекі өмірді 15 минутқа 
қысқартатыны мәлім. Осының салдарынан 
1 жылда әлем бойынша 2,5 миллионнан аса 
адам қайтыс болады. Құрамына отыздан 
аса улы компоненттерді жиған шылымның 
есте сақтау қабілетін нашарлату, теріге әжім 
түсіру, көңілсіздік пен ұйқысыздық секілді 
толып жатқан жағымсыз салдары бар. Зиянды 
әдеттен туындайтын ондаған аурулардың өзі 
тікелей адам өліміне себепші. Сөзімізге тұз-
дық болсын, Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының бағалауынша, 2030 жылға қарай 
темекіден көз жұматындардың саны 8 мил-
лионға жетеді. Одан бөлек, бір жылда темекі 
түтінімен демалуға мәжбүр болған 600 мың 
адам да өмірімен қоштасады екен. Жанды 
жабырқататын статистиканың жайы осылай. 

Темекіні бастау бар, демек, тастау да бар. 
Жоғарыда айтып өткеніміздей, Қазақстан-
дағы профилактикалық емдеу орталықтары 
ел азаматтарына көмек көрсетіп келеді. Тек 
темекінің емес, арақ пен нашаның салдарынан 
қоғам өкілдері өз бетінше арыла алмаған 
тәуелділіктен арнайы мамандардың көмегі 
арқылы құтылып жатыр. Ол жайлы Алматы 
қалалық Психикалық сауықтыру орталығы-
ның маманы Гүлмира Абдыбаевамен аз-кем 
әңгімелескен едік.

Гүлмира Оспанбайқызы шылымның құра-
мында никотиннен бөлек әртүрлі ароматиза-
торлар бар екенін еске салады. Темекіні былай 
қойғанда, оның түтінінің өзі ағзаға зиян. Құра-
мында 12 мыңға жуық химиялық қоспасы бар 
түтін ауыз қуысынан бастап барлық тыныс 
мүшелеріне жасушалар арқылы тарап, қанға 
сіңеді, осылайша, оттегіні 70 пайызға дейін 
алмастырып кетеді. Орталық нейрожүйесінен 
бастап барлық ағзаға кері әсер ететін темекі 
талшығы қанның бұзылуынан бастап тыныс 
мүшелерінің улануына алып келеді. Орга-
низмдегі кез келген токсинді сыртқа шығара-
тын бауырға никотин, түрлі ароматизатор ток-
синдері түсіп, оның қызметін 4-5 есе тежейді. 

– Темекінің зияны жайлы сөз қозғағанда, 
оның әйел мен ер адамның ағзасына бірдей 
мөлшерде қауіп туғызатынын айтқым келеді. 
Әйел заты ұрпақ сабақтас тығына жауап бе-
ретіндіктен, тәрбие тұрғысынан қайшылыққа 
ұшырайды. Жүкті әйелдердің жағдайында 
түтіннің токсиндері организмде сақталып қа-
лып, сүт, қан арқылы іштегі нәрестеге берілуі 
мүмкін. Эстетикалық жағынан қарағанда да, 
күнделікті темекі шеккендіктен, адамның 
сілекейлі қабықтары қабынады, тістері сарғая-
ды. Осының салдарынан жөтел пайда болады. 
Темекі шегетін адамды активті темекі шегуші 
десек, жанында отырған адамды пассивті 
темекі шегуші дейміз. Себебі, түтін арқылы 
таралатын зиянды құрамдас бөліктер екі 
адамға да бірдей әсер етеді, – дейді Гүлмира 
Абдыбаева.  

Арақ, есірткі, темекі дегеннің барлығы 
ағзаның тәуелді күйге түсуінен белсенді 
қолданысқа енеді. Жалпы, ғылымда барлық 
тәуелділікті психологиялық және физика-
лық деп бөлу қарастырылған. Алғашында 
көңіл-күйдің нашарлығынан басталған тұты-
нып көрушілік уақыт өте келе ағзаның қажет-
тілігін өтеуге айналады. Осылайша, психо-
логиялық қажетсіну бірден физикалық күйге 
ауысады. Ал, жастардың түсінігінде шылым 
шегу – ересек болып көрінуге деген ниеттен, 
үлкендерге еліктеушіліктен басталуы мүмкін. 

СИМПОЗИУМ

Өткеннен сыр шертетін тарихи қолжазбаларды зерттеу 
қай кезде де өзекті. Ғалымдардың назарынан тыс қалған 
және әлі күнге жарық көрмеген мұралар қаншама. Таяуда 
Алматыда түркі елдері ғалымдарының арасында өткен 
симпозиум осы мәселеге арналды. Қазақстанда және Түр-
кі халықтары арасында тұңғыш рет ұйымдастырылған 
жиынға Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университетіне қарасты Еуразия ғылыми-зерттеу инсти-
туты, «Ғылым Ордасы» РМК Орталық ғылыми кітапха-
насы, Қазақстан ұлттық кітапханасы, әл-Фараби атын-
дағы Қазақ Ұлттық университеті Жазба жәдігерлер және 
рухани мұра ғылыми-зерттеу орталығы мен Кыршехир 
Ахи Евран университетінің Түрік тілі бөлімі мұрындық 
болды. 

Еуразия ғылыми-зерттеу институтының директоры, доцент, доктор Ва-
кур Сүмердің сөзінше, симпозиумнің негізгі мақсаты Түркі әлемінің ақсақа-
лы, ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
Рухани жаңғыру» және «Ұлы Даланың жеті қыры» мақалаларындағы иде-
яны қолдау және жандандыру арқылы түркі бірлігін нығайту. Осы орайда, 
жиын аясында Түркі тілдеріндегі тарихи қолжазбалар мен олардың мәтін-
дерін зерттеу, тарихи мәтіндік зерттеулерде кездесетін мәселелер, цифрлау, 
каталогын жасау және тарихи мәтіндерді сақтау, зерттеу жолдарын түрколог 
ғалымдармен халықаралық деңгейде талқылау өте маңызды екенін жеткізді.

Симпозиумның алқалық мәжілісіне төрағалық еткен Кырыккале уни-
верситетінің профессоры, доктор Билгехан Атсыз Гөкдағ бұл шара түркі ха-
лықтарының ортақ тарихына негіз болатын тарихи қолжазбаларды зерттеу 
мен ғылыми айналымға енгізуге үлкен үлес қосатынын атап өтті. Алқалық 
мәжілісте түркиялық белгілі ғалым, Гази университетінің профессоры, док-
тор Ахмет Бижан Ержиласун «Арабша жазылған түрікше тарихи мәтіндерді 
қалай оқуға болады?», Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық универси-
тетінің профессоры, доктор Қаржаубай Сартқожаұлы «Ескі Доноин-Шире 
мәтінінің жаңа оқылымдары және түсіндірмесі», Л.Н. Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университетінің профессоры, доктор Тұрсын Жұртбай 
«Құрбанғали Халиди: «Тауарих-и хамса-и шарқи» еңбегінің қолжазбасы» 
және Назарбаев университетінің профессоры, доктор Юлай Шамилоглы 
«Ресей империясындағы татарлардың жазбаша мұрасы: мәтінді жариялау, 
каталогтандыру және цифрлау мәселелері туралы кейбір ойлар» тақырып-
тарында баяндамалар жасап, жиналған ғалымдарға құнды мәліметтер ұсы-
нып, бұл сала рухани жаңғырудың бастауы екенін жеткізді. 

Алқалық мәжілістің соңында Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Өкілеттік 
кеңес төрағасы Мұса Йылдыз, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ ректор өкілі 
Женгиз Томар, «Ғылым Ордасы» РМК директорының орынбасары Нұрлан 
Сейдін Еуразия ғылыми-зерттеу институтының директоры Вакур Сүмер 
баян дама жасаған ғалымдарға сертификат пен естелік сыйлықтар табыс 
етті. 

Еркінбек СЕРІКБАЙ

*Ауаға жылына 720 
мың тонна күкірт қыш
қылы, 384 мың тонна 
аммиак, 180 мың тонна 
никотин, 660 мың тонна 
темекі майы және 550 
мың тоннаға жуық иісті 
газ таралады.

*Темекі түтініне ерек
ше дәм беру үшін адам 
зәрінің құрамына кіретін 
«урина» химиялық ком
поненті қолданылады.

*Қазақстанда 4,2 мил
лион адам темекіге әуес.

БІЛЕ ЖҮРІҢІЗ:

ТЕМЕКІ – ҚОҒАМДЫҚ ДЕРТ. ҚАЗІРГІ ТАҢДА ДЕРТІНЕ ДАУА ІЗ-
ДЕГЕН ЖАНДАРҒА КӨМЕКТЕСУ МАҚСАТЫНДА ЕЛІМІЗДЕ ТҮРЛІ 
ОРТАЛЫҚТАР ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ. ОЛАРДЫҢ ДЕНІ 2009 ЖЫЛЫ НЕГІЗІ 
ҚАЛАНҒАН ТЕМЕКІГЕ ҚАРСЫ КАБИНЕТТЕР. КЕЛУШІЛЕРІ ЖАЙЛЫ 
АҚПАРАТТЫ ЖАСЫРЫН ҰСТАЙТЫН МҰНДАЙ ОРТАЛЫҚТАР 2017 
ЖЫЛЫ 33495 АДАМДЫ ҚАБЫЛДАҒАН. РЕСПУБЛИКА КӨЛЕМІНДЕ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕТІН МҰНДАЙ КАБИНЕТТЕР САНЫ БҮГІНГІ КҮНІ 
69-ҒА ЖЕТІПТІ.

ТЕМЕКІГЕ 

– Біздің мақсаты-
мыз – мұндай зиянды 
әрекеттердің алдын 
алу. Яғни, профилак-
тикалық жұмыстар 
жүргізу. Біздің бақы-
лауымызда 272 адам 
е м д і к - с ау ы қ т ы ру 
кур сынан өтіп жатыр. 
Орталығымыздағы 
дәрігерлер апта са-
йын өздері арнайы 
бекітілген аудандар-
да, әсіресе оқу орын-
дарында түсіндіру 
жұмыстарын жүргі-
зеді. Жетістіктеріміз 
жаман емес, ол бірне-
ше жыл көлемінде ай-
қын байқалып келеді, 
яғни темекіге тәуел-
ділердің саны азаюда, 
– дейді Психикалық 
сауықтыру орталығы-
ның маманы.  

Оның айтуынша, елімізде осы мәселе 
төңірегінде статистика жасалса, көбінесе 
сатылған өнімге қаратылып есептеледі. Бұл 
орайда мегаполистің халқы өсіп жатқанын, 
шеттен келетін тұрғындардың, шетелдік-
тердің көптігін ескермейтініміз қынжылтады. 
Егер мұның бәрін есепке алса, статистика 
әлдеқайда төмен көрсеткіш танытар еді. Ол 
оқу орындарында бұрынғымен салысты-
рғанда жастардың шылым шегуі әлдеқайда 
азайғанын алға тартады. Жастарымыз діни 
білімдерін арттырып, дұрыс жаққа бет бұрып 
жатқанын күнделікті өмірде де байқай ала-
мыз. 

Ауруханаға түсіп, қайтыс болған кісілер 
де жоқ емес екен. Дегенмен, ондай жандар-
дың өліміне нақты себеп темекі деуге тағы 
болмайды. Бірақ, осы әрекеттің әсерінен 
туындайтын түрлі аурулар өлімге душар етіп 
жатады. Олар бронхоэктатикалық аурулар, 
өкпенің қабынуы, бауыр қыз метінің бұзылуы. 
Онкологиялық аурулар да осы қатарда. 

Негізінен шылымға тәуелділікпен күрес-
кісі келетін жандарға психотерапевт ма-
мандар көмекке келеді. Қажет жағдайда 
дәрі-дәрмекпен емдеп, сауықтыру жұмы-
стары жүргізіледі. Гүлмира Оспанбайқызы 
темекіні тастау арақ пен есірткіге қарағанда 
әлдеқайда оңай екенін баса айтты. Әрине, 
одан арылу тікелей адамның өз сана-сезіміне 
байланысты. 

Сонда-ақ, ол темекіден арылу артқа-
нымен, істің екінші сипаты таралып келе 
жатқанын қаперге салды. Ол – электронды 
темекілер. Көпшілік олардың зияны жоқ деген 
теріс пікірде қалып қойған. Электронды те-
мекілердің де құрамынан түрлі ароматизатор-
лар, токсиндік заттар бөлінеді. Оның үстіне, 
аталған құрал жасанды дүние болғандықтан, 
зияны екі есеге дейін ұлғаяды. Мұндай те-
мекінің құрамында май болғандықтан, зияны 
азай майтынын ескеруіміз қажет. 

– Бірқатар мемлекеттерде темекі шегуге 
қатысты қабылданған заңдар бар. Осы көк-
темде бізде де осы мәселе көтерілген еді. Ба-
сты бағыт қоғамдық орындар мен мейрамха-
наларда шылым шегуге тыйым салу болатын. 
Меніңше, темекі шегу, шекпеу – адамдардың 
өз еркінде болғандықтан, азаматтардың 
құқығын таптау, ескермеу дұрыс емес. Қазір 
мейрамханаларда арнайы темекі шегуге ар-
налған залдар бар. Оған қоса, қоғамдық орын-
дарда темекі шегуге тыйым салынатынына 
халықтың еті үйреніп те кетті. Бұрынғыдай 
көше ортасында түтінін бұрқыратып тұру 
азайды. Қоғамымызда осы бағытта бірқатар 
игі жұмыс тардың жасалып жатқанына қуа-
намын. Сөзіме дәлел ретінде темекі бағасы-
ның қымбаттауын, сыртқы қаптамасындағы 
қорқынышты суреттердің жа риялануын айта 
аламын, – дейді Г.Абдыбаева.

Маманнан білгеніміздей, темекіге қарсы 
дүниежүзілік даталар бекітілген. Мысалы, 20 

қараша – Дүниежүзілік темекіден бас тарту 
күні. Ал, 26 маусым – Нашақорлық және 
есірткіге қарсы халықаралық күрес күні. Бұл 
күн әлем бойынша ашық есік күні деп есеп-
теліп, мәлімет тарату барынша кең ауқымды 
қамтиды екен.

Гүлмира Оспанбайқызы есірткімен күрес 
күніне байланысты бір ай бұрын дайындалған 
кешенді жоспар бар екенін, «Ашық есік» 
күнінен бөлек, жазғы сауықтыру лагерьлерін-
де флешмобтар өткізу жолға қойылғанын, 
аталмыш Ор талықта 28 маусым күні бұрынғы 
наша қорлар арасында фото-көрме ұйымдас-
тырылатынын тілге тиек етті.  

Есірткі тақырыбында да Орталық маманы 
бірқатар ойларымен бөлісті. Ол наша қол-
дануға тікелей әлеуметтік жағдай әсер етеді 
деген пікірде. Яғни, сұрауы жоқ болып жүрген 
жасөспірімдер мен аса ауқатты отбасылардың 
балалары бірінші кезекте тәуелділікке душар 
болады.  

Қазір есірткі қолданушылардың дені 
үлкен кісілер. Емделушілердің жас шамасы 
20-40 жастың аралығында екен. 

Наша дегенде айтпай кетуге болмайтын бір 
мәселе, синтетикалық наркотиктер ғылымда 
да, қоғамда да өзекті мәселе болып тұр. 
Мұндай есірткіні қолданған адамдар психиоз 
жағдайында ауруханаға көптеп түседі. Қол-
даныс сипатын танып-білу де қиынға соғады 
екен. Синтетикалық есірткі елімізге енді ғана 
келіп жатқандықтан, емделушілердің жақын 
адамдары мұны алғашында психологиялық 
дағдарыс деп есептейтін көрінеді. 

– Бізде мынадай оқиға болды. Бір жас 
жігіт бойжеткен досымен бірге 4-қабатта 
шылым шегіп тұрған. Жанындағы қыздың 
синтетикалық есірткіні темекіге қосып қол-
данатынын білмеген жігіт ештеңеден күдік-
тенбейді. Синтетикалық есірткіден түрлі 
галлюцинациялар пайда болатыны айқын 
нәрсе. Әлгі қыз кенеттен 4-қабаттан секіріп 
кетеді. Жедел жәрдем алып кеткеннен кейін, 
жігіт абдырап қалып, қайтадан 4-қабатқа 
көтеріледі. Темекі шеккісі келіп, қалтасына 
үңілсе, темекісі бітіп қалған екен. Сосын құр-
бысының қалтасынан түсіп қалған темекіні 
тартады. Ары қарай не болғаны есінде жоқ, 
сыртта жалаңаш күйде жүгіріп жүрген жері-
нен бригада осында алып келді. Орталығы-
мызда 10 күн болып, емделіп шықты, – дейді 
Гүлмира Оспанбайқызы. 

Зиянды әдеттерге қарсы көптеп жұмыстар 
жасау мен жарияланымдар ұсыну – қоғамдық 
санаға қозғау сала алатыны хақ. Маманның 
сөзіне сенсек, денсаулығына алаңдайтын 
адамдардың қатары күн санап артып келеді. 
Қуанарлық жайт. Сөз соңында жоғарыда 
аталған көрсеткіштер жақсы сипатта көбе-
йіп, салауатты өмір салты етек жайсын деп 
тілейміз. 

Мадина ОҚАС 


