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КОРПОРАТИВТІК 
ЗАҢГЕРДІҢ РӨЛІ ҚАНДАЙ?

ЖОҒАРЫ СОТ КЕҢЕСІ

Жуырда Алматыда тоғызыншы рет ұйымдас-
тырылған Қазақстандық заң форумына «жоғары 
дәрежеде өтті» деп баға берген «Филипп Мор-
рис» компаниясының Оңтүстік-Шығыс Еуропа 
бойынша аға кеңесшісі Никола Несович аталған 
басқосуда «Құқықтық белгісіздік. Кемшілік не-
месе артықшылық» тақырыбын тарқатып, бизнес 
трансформациясындағы корпоративтік заңгер-
лердің рөлі туралы баяндады. 

Бизнес-трансформация процесіндегі ком пания-
лар іс жүзінде қызметін белгісіздік айма ғында 
жүзеге асырады. Инновацияны нарыққа шығара 
отырып, бизнес көбінесе сыртқы әлемде ғана емес, 
компанияның ішінде де жаңа өнімдер мен тәсіл-

2019 ЖЫЛ – ЖАСТАР ЖЫЛЫ

Никола Несович қатысушыларға АҚШ пен 
Ұлыбритания арасындағы салыстырмалы тал-
дауды көрсетіп, өнеркәсіп пен инновацияны 
реттеу тәсілінің тарихи қалыптасуы туралы айтып 
берді. Мысал ретінде 1865 жылы Ұлыбритания-
да ізгілік сылтауымен қабылданған «Қызыл ту 
заңы» келтірілді. Бұл заң қаладағы көліктердің 
жылдамдығын сағатына 3 км-ге дейін шектеді. 
Сондай-ақ, көліктер жолды бұзады, азаматтарды 
үрейлендіріп, олардың аттарын үркітеді деп ай-
ыптады. «Қызыл ту заңы» Ұлыбританияда жанда-
нып келе жатқан автоөнеркәсіпті іс жүзінде жой-
ды. Ал, Америка Құрама Штаттарының көптеген 
штаттарында қозғалыс жылдамдығын шектейтін 
ережелер болған жоқ. Осылайша, сарапшының 
пікірінше, бір оқиға әртүрлі тәсілдермен реттелуі 
мүмкін. Бұл миллион жағдайдың бір ғана мы-
салы. Ал, кейде реттеулер оқиғалардың немесе 

заттардың белгілі бір барысы үшін шешуші рөл 
атқаратын жағдайлар болады. Бұл әсіресе инно-
вациялар жағдайында маңызды.

Адамзат инновация дәуірін бастан кешіруде. 
Жаңа өнімдер, серпінді технологиялар перспек-
тивалы болып табылады және көп жағдайда 
тұтынушылар мен қоғамға пайда әкеледі. Бірақ, 
барлығы жаңа белгісіздікпен байланысты келеді. 
Мысалы, жаңа дәрілік препараттың жанама 
әсерлері болуы мүмкін, ал жаңа «жасыл техноло-
гиялар» қоршаған ортаның жағдайын жақсартуға 
ықпал етуі мүмкін. Сарапшылардың пікірінше, 
дәл осындай тәсіл қоғамның дамуын қамтамасыз 
етеді және қажетті, пайдалы инновациялардың 
біздің күнделікті өмірімізде өз орнын алуына 
мүмкіндік береді.

Камила ЫСҚАҚОВА,
«Заң газеті»
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дерге қандай реакция болатынын біле бермейді. 
Сарапшы мұндай жағдайларда қазіргі заманғы 
корпоративтік заңгердің рөлі компания қызметінің 
табыстылығына қосымша құндылық әкелетіндей 
трансформациялануы тиіс екенін атап өтті.
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МЕЖЕ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
Қазақстан халқына арнаған   «Сындарлы қоғамдық 
диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркенде-
уінің негізі» деп аталатын жолдауы негізінен қазақ-
стандықтарды ел келешегінің дамуы на жұмылдыруға 
бағытталды. Президент әлеуметтік жағ дайды көтеру-
де әрбір мекеменің жа уап кершілігін нақтылап берді. 
Сонымен қатар, үкімет алдында тұрған ортақ міндет 
ретінде азаматтардың барлық сұраныстарына тез 
жауап беретін, кез келген шиеленісті диалог арқылы 
үйлесімді шеше алатындай мемлекет болу қажеттігін 
айтты президент. Ол үшін азаматтық қоғамды нығай-
тып, қолдау тапсырылды. Бұған қоса көппартиялы-
лықты одан әрі дамыту, қоғамдық келісімді сақтау, 
халықпен тиімді байланыс орнату, митингілер тура-

лы заңнаманы жетілдіру сияқты мәселелерге баса 
назар аударылды.

Жолдауда, жалпы айтқанда, әлеуметтік сала, 
ауыл шаруа шы лығы, өнеркәсіп, сот жүйесі, ішкі істер 
салаларының алдына  нақты талаптар қойылды. 
Әсіресе, халықпен күнделікті тығыз қарым-қатынас-
та жұмыс істеп отырған ішкі істер, сот ісі, білім беру, 
денсаулық салаларын  жандандыру жолында атқа-
рылуы тиіс міндеттер аталды. Азаматтардың құқығын 
қорғауға баса назар аударуды тапсырған мемлекет 
басшысы сот пен құқық қорғау жүйесін терең ре-
формалау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті 
жүйелі түрде жүргізуге тоқталды. Мысалы, әкімшілік 
юстицияны енгізу, азаматтар мен бизнес құқықтарын 
қорғау, әлеуметтік теңдікті қалыптастыру, жыныстық 

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕСТІ ЖҮЙЕЛІ ЖҮРГІЗГЕН ЖӨН зорлық-зомбылық, педофилия, есірткі тарату, адам 
саудасы, әйелдерге қарсы тұрмыстық зорлық-зом-
былық, браконьерлік, сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы қылмыстар бойынша жауапкершілікті күшейту 
заман талабы. Аталған қылмыстарға қолданылатын 
жазаларды ізгілендіру күтілген нәтижеге жеткізбе-
генін, керісінше, қылмыстың өршуіне әкеп соққанын 
президент жасырмады. Осы себепті, жазаларды 
неғұрлым қатайту шараларын қарастыруды тиісті 
органдарға жүктеп, оның екі айдың ішінде шешілуін 
тапсырды. 

Жолдауда ел көңілінен шыққан тағы бір жағым-
ды жаңалық – мемлекеттік тілге қатысты болды. Бұл 
тұрғыда президент: «Еліміздегі этникалық топтардың 
тілі мен мәдениетін дамытуға жағдай жасай береміз. 
Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, 
ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі келеді 

деп есептеймін. Бірақ, мұндай дәрежеге жету үшін 
бәріміз даңғаза жасамай, жұмыла жұмыс жүргізуіміз 
керек», – деп атап көрсетті. Алдағы уақытта барлық 
салада мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейтіп, 
одан әрі жандандырудың тың тетіктері іске қосылары 
анық.

Мемлекет басшысының әрбір жолдауы ел өмірін-
дегі елеулі оқиғалардың бірі, сондықтан, Елбасының 
«100 нақты қадам» ұлт жоспары мен мемлекет бас-
шысының  Қазақстан халқына жолдауында қойылған 
талаптарды атқару, тек сот жүйесі немесе белгілі бір 
мекемелердің ғана емес, әрбір қазақстандықтың 
міндеті деп білеміз.

Серік МАХАМБЕТОВ,
Ырғыз аудандық сотының судьясы

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
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Қарасай ауданында 7 көп балалы отбасы «Бақыт-
ты отбасы» бағдарламасы шеңберінде жеке тұрғын 
үй кілттеріне ие болды. Сүйінші хабарды олар аудан-
ның 90 жылдық мерейтойына арналған салтанатты 
жиында естіді. 

Жиында облыс әкімі А.Баталов ауданның мерейлі 
мерекесімен құттықтап, облыстың әлеуметтік-эконо-
микалық дамуындағы Қарасай ауданының рөліне 
тоқталды. Мәселен, өткен 9 айда ауданда өнер-
кәсіп өндірісінің көлемі 195,0 млрд. теңгеге жетсе, 
ауыл шаруашылығында 25,0 млрд. теңгенің өнімі 
өндірілген. Негізгі капиталға тартылған инвестиция 
57,2 млрд. теңгені құрады. Сол сияқты Амандық 
Баталов аудан экономикасының артуына меценаттар 
мен кәсіпкерлердің қосып отырған үлесі зор екенін 

де атап өтті. Соның нәтижесінде әлеуметтік маңызы 
зор бірқатар нысандар бой көтергенін де айтты. 
Олардың арасында «Батыр бабалар» мемориалды 
кешені, дене шынықтыру-сауықтыру кешені және т.б. 
нысандар бар. 

Аудан әкімі Жандарбек Далабаев басқосуда сөз 
алып, ауданның қалыптасу, даму тарихына кеңірек 
тоқталды. Бүгінгі жетістіктері мен көрсеткіштерін 
де ұмыт қалдырған жоқ. Осы жиында ауданның 3 
тұрғынына «Қарасай ауданының Құрметті азаматы» 
атағы берілді. Сол сияқты «Бақытты отбасы» бағдар-
ламасы аясында аудандағы 7 отбасының жаңа бас-
панаға ие болуы мерекелік қуанышты еселей түсті. 

Сонымен бірге әл-Фараби атындағы ҚазҰУ рек-
торы, ҚР Ұлттық ғылым академиясының академигі, 

7 ОТБАСЫ БАСПАНАЛЫ БОЛДЫ Бүкіләлемдік өнер және ғылым академиясының ака-
демигі Ғалымқайыр Мұтанов, Алматы облысының 
және Қарасай ауданының Құрметті азаматы, «Жеті-
су» ӨК басқарма төрағасы Жанат Исағұлов та аудан 
тұрғындарына ізгі тілектерін жеткізді. 

Салтанатты шарада ауданның 90 жылдығына 
арнап өткізілген шаралар жайындағы есепті бей-
неролик көпшілік назарына ұсынылды. Сондай-ақ 
Қарасай өңірінің әртістері мен шығармашылық 
ұжымдары мазмұнды концерт қойып, мерекелік 
көңіл күй сыйлады.  

Осы күні мерекелік шаралар шеңберінде Шалқар 
ауылы маңындағы «Нұрдәулет» ипподромында ат 
спорты түрлерінен ұлттық ойындар жарысы қызып 
жатты. 

Сағыныш НАМАЗШАМОВА,
Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметі 
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ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

ЕСКЕРТПЕБІЛГЕН ЖӨН
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