
(Соңы 3-бетте)

«ҰРЛЫҚ ТҮБІ – ҚОРЛЫҚ» ДЕГЕН БІР АУЫЗ СӨЗІМЕН-АҚ МҰНДАЙ ҚЫЛМЫСҚА БАРУДЫҢ СОҢЫ НЕГЕ СОҚТЫ-
РАТЫНЫН САНАҒА СІҢІРІП, ТЕНТЕГІН ТЫЙҒАН ХАЛЫҚПЫЗ. ТӨРТ ТҮЛІГІН ӨРГІЗГЕН ҚАЗАҚТА БҰРЫН НЕГІЗІНЕН 
МАЛ ҰРЛЫҒЫ КӨБІРЕК ОРЫН АЛҒАНЫ МӘЛІМ. АЛ ҚАЗІР ШЕ, МҮЛІКТІҢ ТҮРІ КӨБЕЙГЕН САЙЫН, ҰРЛЫҚТЫҢ ДА 
НЕШЕ АТАСЫ ШЫҒЫП ЖАТЫР.

ҮКІМ БАЛА ТАҒДЫРЫНА 
БАЛТА ШАППАЙТЫНДАЙ 
БОЛУЫ ТИІС

ЖАЗА ІЗГІЛЕНГЕНМЕН,
САНА ІЗГІЛЕНБЕЙ ТҰР

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ТҰҒЫР

Ойталқы ҚАЙТА ҚЫЛМЫСҚА БАРУДЫҢ СЕБЕБІ НЕДЕ?

8-бет

2-бет

Ресми дерекке сү-
йенсек, еліміз-
де ұрлық, оның 

ішінде пәтер ұрлығы 
азайған. Ал, Алматы 
қалалық Полиция де-
партаменті қылмыс-
тың бұл түріне қайта 
баратындар көп еке-
нін, оның бір себебі 
заңдағы гуманизация-
да жатқанын айтады. 
Мамандар бұған не 
дейді?

ПАРЛАМЕНТ

(С
оң

ы
 3
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ет

т
е)

САЙЛАУДЫҢ 
ӘДІЛ ӨТУІ 

БАРШАҒА СЫН

(Соңы 5-бетте)
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АВТОСАҚТАНДЫРУ 
ПОЛИСІН ТЕРМИНАЛДАН 
АЛАСЫЗ

(Соңы 3-бетте)

ЕКІ ҚОРДЫ БІР ҚОЛҒА БЕРІП, 
ҚОР БОП ҚАЛМАЙЫҚ

6-бет

АДАМ БЕЙНЕСІНДЕГІ АЙУАН

Осы дүйсенбіде Парламент Мәжілісінде 
тұсауы кесілген «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне қаржы нарығын 
реттеу мен дамыту және микроқаржылық 
қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» заң жобасында 
осындай құқықтық тетік жасалыпты. Мұны 
осы заң жобасы бойынша Палатада құрылған 
жұмыс тобының жетекшісі Татьяна Яковлева 
бірден байқап, зейнетақы қорының бола-
шағына қатысты алаңдаушылығын білдірді. 
Яковлева ханым бұл орайда заң жобасының 
басты мақсаты – азаматтардың құқын қорғау 

екеніне тоқтала келіп, осы құжаттағы «Зей-
нетақымен қамтамасыз ету туралы» заңдағы 
Бірыңғай зейнетақы жинақтау қорының 
Зейнетақы активтерін басқару кеңесін алып 
тастау туралы түзетудің сол ниетке қайшы 
екенін айтты. Сосын «Аталмыш өзгерістің 
жасалуына зейнетақы активтерін басқару 
бойынша құзыреттер Ұлттық қорды басқару 
жөніндегі кеңеске берілуі желеу етіліп отыр. 
Сіздер мұны есептілік формасының өзге-
руіне байланысты деп жойып жатырсыздар. 
Бұл біздің азаматтардың зейнетақыға деп 
өмір бойы жинаған қаржысының жоғалып 

БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫН АЛДАҒЫ 
УАҚЫТТА БӘЙМӘЛІМ ТАҒДЫР КҮТІП ТҰРҒАН СИЯҚТЫ. ӨЙТ-
КЕНІ, ХАЛЫҚТЫҢ АУЗЫНАН ЖЫРЫП, ҚАМСЫЗ ҚАРТТЫҚ ҮШІН 
ЖИНАЛЫП ЖАТҚАН ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІН БАСҚАРУ ІСІ ҰЛТТЫҚ 
ҚОРМЕН БІРГЕ ҰЛТТЫҚ ҚОРДЫ БАСҚАРУ КЕҢЕСІНЕ БЕРІЛУІ 
МҮМКІН. 

болады. Бұл шара бюджет кодексіне сай» 
дегеннен аспады. 

Оның бұл уәжін жиын тізгінін ұстап 
отырған Мәжілістегі Қаржы және бюджет 
комитетінің төрайымы Гүлжан Қарағұсова 
құптамады. Гүлжан Жанпейісқызы осы орай-
да Ұлттық қор қаржысы салық төлеушілердің 
ақшасы емес, шикізат секторының қаржысы 
болғандықтан, бұл құрылымның міндеті Жи-
нақтаушы зейнетақы қоры функциясымен сай 
еместігіне назар аудартты. 

Ернар ҚАСЫМБЕКОВ, Алматы қаласы Алмалы аудандық 
сотының судьясы:

– Бірнеше рет ұрлық жасау бұған дейін Қылмыстық кодекстің 188-
бабы 2-бөлігінде ғана қарастырылған-ды. Яғни, бұл ауырлығы орташа 
қылмыс болғандықтан, егер кінәлі деп танылған адам сотта немесе 
сотқа дейінгі тергеуде жәбірленушімен татуласса, қылмыстық жауап-
кершіліктен босатылатын. Содан біреудің мүлкін ұрлап, егер ұсталсам, 
мүлкін қайтарып, жәбірленушімен татуласып, құтылып кете саламын 
дегендей ұрлық жасау оңай болып кетті. Тіпті, орташа есеппен алғанда 
10-15 эпизод жасап, қылмыстық жауаптылықтан құтылғандар да бар. 
Қазір бірнеше рет жасалған әрекет 188-баптың 3-бөлігіне енгізілді, енді 
сәйкесінше ауыр қылмыс үшін татуласу деген жоқ.

Сондықтан, ұрлық қылмысына қатысты гуманизация осымен 
тоқтағаны дұрыс деп ойлаймын. Бірнеше рет жасалған ұрлық қылмысы 
қазір 188-баптың 3-бөлігі бойынша автоматты түрде ауыр қылмыс 
санатына жатқызылады. 

Нұрзағи ҚҰДАБАЕВА, адвокат, Алматы қалалық Адвокаттар алқасының 
мүшесі:

– Ұрлық қылмыстарының қайталануы ешқандай да гуманизацияға байла-
нысты емес. Ұсақ-түйек ұрлықтың көбейіп кетуі халықтың әлеуметтік-тұр-
мыстық жағдайына тікелей байланысты десем қателеспеймін. Себебі, бұрын 
ауылдың баласы Алматыға оқу, білім алу үшін келетін. Мектеп бітірген ба-
лалардың қайсысы қайда не істеп жүр, қаншасы оқып жатыр, бәрі жергілікті 
әкімдіктердің бақылауында болатын. 

Қазір ондай бақылау жоқ. Тіпті, кей ата-ана баласының ұрлықпен айналысып 
жүргенін біледі де, бірақ, шарасыз. Жастардың не істеп жүргенінен мемлекет 
тарапынан да ешқандай бақылау жоқ. Содан келіп бұл елдің криминогендік 
жағдайын нашарлатады. Иә, заң талабы күшейіп, қайталап ұрлық жасаса, ол 
ауыр қылмыс санатына кіретін болды. Алайда, осының өзі оң әсерін беріп жатыр 
дей алмас едім. Өйткені, қалаға ауылдан келетін адамдар жұмыссыз. Ал, қалада 
адамға өмір сүру оңай емес, оның үстіне жұмыссыз болса. Біреудің көлігінің тере-
зесін шағып, бейнетіркегішін қолды қылады да, 2-3 мың теңгеге сатады.

кетуіне алып келмей ме?  Оны заңнан неге 
алып тастап жатырсыздар?» деп сұрады. ҚР 
Ұлттық банк төрағасының орынбасары Олег 
Смоляковтың бұған берген жауабы «Мұндағы 
мақсат аталмыш екі қорды бір ұйым аясында 
басқару. Бұл оларға инвестиция тарту тұрғы-
сындағы маңызды мәселелерді шешуде тиімді 

ЕЛ КОНСТИТУЦИЯСЫНА СӘЙКЕС, ҚАЗАҚСТАН 
РЕС ПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТТІК ЛАУАЗЫМЫНА 
КЕЗЕКТЕН ТЫС САЙЛАУ 2019 ЖЫЛДЫҢ 9 МАУСЫМЫ-
НА БЕЛГІЛЕНДІ. ОСЫҒАН ОРАЙ БҮГІНДЕ ОРТАЛЫҚ 
САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ ПРЕЗИДЕНТТІККЕ КАНДИДАТ 
РЕТІНДЕ ТІРКЕУГЕ ҰСЫНЫЛҒАНДАРДЫҢ ТІЗІМІН 
БЕКІТТІ. ЖӘНЕ ӨЗІНІҢ АРНАЙЫ ҚАУЛЫСЫМЕН КЕ-
ЗЕКТЕН ТЫС ПРЕЗИДЕНТ САЙЛАУЫН ДАЙЫНДАУ 
ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАРЫНЫҢ 
КҮНТІЗБЕЛІК  ЖОСПАРЫН ЖАСАҒАН БОЛАТЫН. АЛ, 
ОРТАЛЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ РЕСПУБЛИКА 
АУМАҒЫНДА САЙЛАУ ТУРАЛЫ ЗАҢДАРДЫҢ ДӘЛ 
ЖӘНЕ БІРЫҢҒАЙ ҚОЛДАНЫЛУЫН ҚАДАҒАЛАУДЫ 
МҮЛТІКСІЗ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МІНДЕТІ ЖҮКТЕЛГЕН 
ҚҰРЫЛЫМ. 
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САРАП

Құқығыңа құлақ сал!

Мүлікті тіркеу мемлекеттік 
корпорацияда жүргізіледі

Ел азаматтары мемлекеттік қыз
меттің сапалы көрсетілгенін, жұмыс
тарының дер кезінде, артық әуресіз 
шешілгенін қалайды. Мемлекетте 
қолға алынған реформалардың, 
бағдар еткен стратегиялық құжат
тардың мақсаты да мемлекеттік 
қыз метті халыққа мейлінше жақын
датуға негізделген. Бұған дейін 
әділет органдарының қарауында 
болған жылжымайтын мүлікті тіркеу 
қыз метінің «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясы 

құрамына өтуінде де осындай ізгі 
ниет жатыр. 

Жылжымайтын мүлікке құқық тар
ды тіркеу азаматтар өмірінде маңыз
ды рөл атқаратын жауаптылығы өте 
жоғары қызметтер қатарынан. Әділет 
министрлігі тарапынан жүзеге асы
рылып келген бұл қызметті мемлекет
тік корпорацияға берудің астарында 
үлкен мән жатыр. Бұрын бұл жұмысты 
қолға алып келген құрылымда қан
дай да бір қате, кемшілік болды дей 
алмайсыз. Жаңа өзгеріс «Азаматтарға 

арналған үкімет» мемлекеттік корпо
рациясының әлеуетімен байланысты 
болса керек. Себебі, корпорацияда 
мемлекеттік қызметтер тиімді топтас
тырылғандықтан, қызмет ету уақыты 
барынша жылдам, жинайтын құжат
тар саны да аз. 

Мемлекеттік корпорация бұл бас
тамаға жоғары дайындықпен келді. 
Алдымен мамандар толықтай дай
ындықтан өтіп, білім, білігін жетіл
дірді. Өйткені, жаңа өзгеріс жасалды 
дегенді естіп келген соң халық кор
порациядан басқаша қызмет күтеді. 
Сапаның қызмет уақытына ғана емес, 
қызметкерлердің ықыласілтипа
тынан да сезіліп тұрғанын қалайды. 

Сондықтан, мұндай дайындық жасау
дың қажеттілігі зор.  Сонымен қатар, 
мемлекеттік корпорацияда көптеген 
қызметтер біріктірілгендіктен аза
маттар жылжымайтын мүлікке құқық 
беретін құжатты өте аз уақытта алуға, 
кететін шығынды қысқартуға қол жет
кізді. Бұл әкімшілік кедергілерді ба
рынша жойып, сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерін төмендетуге жол ашты. 

К.АХМЕТОВА,
«Азаматтарға арналған 

үкімет» МК Алматы қаласы бой-
ынша жылжымайтын 

мүлікке құқықтарды тіркеу 
басқармасының бас сарапшысы

«ЖОСЫҚСЫЗ» 
ДЕП ТАНУ– 

ЖОЛЫҢДЫ КЕСУ 

АВТОСАҚТАНДЫРУ ПОЛИСІН 
ТЕРМИНАЛДАН АЛАСЫЗ!

ОТБАСЫН САҚТАУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ 
КӨМЕГІ КӨП

БАСТАМА

Тәуелсіздік жылдары ұлттық сот төрелігі заң 
үстемдігін қамтамасыз етудің және қоғамдағы 
тұрақтылықтың сенімді кепілі болды. Ал, Қа-
зақстан азаматтарының құқықтарын сот арқылы 
қорғау деңгейі халықаралық озық стандарттарға 
барынша жақын бола түсті. «100 нақты қа-
дам» Ұлт жоспарының шеңберінде сот жүйесі 
айтарлықтай жаңғыртылды. Әсіресе сот жүй-
есінде бизнес субъектілерінің, инвесторлардың 
құқықтарын қорғау және олардың тиімді қызмет 
атқаруына оңтайлы жағдай жасау ерекше назарға 
алынған. Елде сот ісін жүргізуді жеңілдету, сот 
төрелігіне қолжетімділікті кеңейту және кәсіп-
керлікті қолдау үшін барынша жағымды жағдай 
жасауға бағытталған жұмыстар жүйелі түрде 
жүргізілуде. Азаматтық процестік заңнамалар 
кәсіпкерлік үшін қолайлы мүмкіндіктер туғызуға 
бағытталған жаңашылдықтармен толықтырылу-
да. 

Бүгінде экономикалық соттарда кәсіпкерлер 
арасында мемлекеттік сатып алуға байланысты 
істердің көпшілігі жосықсыз қатысушыларға 
қатысты қаралуда. Соттардың мемлекеттік са-
тып алу туралы заңнаманы қолдануы туралы 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нор-
мативтік қаулысы бар. Ол мемлекеттік сатып алу 
туралы дауларды қарау кезінде сот тәжірибесінде 
туындаған мәселелерге байланысты заңнаманы 
дұрыс әрі біркелкі қолдану мүмкіндігін қарас
тырады. Қазақстан Республикасының «Мемле-
кеттiк сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 жел-
тоқсандағы заңына 2018 жылғы 26 желтоқсанда 
бірқатар толықтырулар мен өзгерістер енгізілді. 
Олардың бірқатары 2019 жылғы 1 қаңтардан, 
енді бірі 1 шілдеден бастап, тағы бір тобы 2020 
жылы заңды күшіне енеді. 

Маңғыстау облысы соттарында мемлекеттік 
сатып алу бойынша 2018 жылы 12 айда барлығы 
1279 іс қаралып аяқталса, соның ішінде 779ы 
қанағаттандырылып, 419іс қанағаттандырудан 
бас тартылған. Ал, оның ішінде небары 14 іс 
бо йынша тараптар бітімгершілікке келген. Сол 
сияқты, 2019 жылдың 4 айында барлығы мемле-
кеттік сатып алу бойынша 218 іс қаралып аяқтал-
са, оның ішінде 134і қанағаттандырылып, 68і 
қанағаттандырудан бас тартылған. Төрт айда тек 
4 іс бойынша татуласу келісімі жасалған. 

Тапсырыс беруші мен өнім беруші арасында 
мемлекеттік сатып алу вебпорталы арқылы жа-
салған, электрондық цифрлық қолтаңбалармен 
куәландырылған азаматтыққұқықтық шарт, 
яғни, мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жа-
салады. Заңның 10бабының 1тармағына сай 
біліктілік талаптары бойынша теріс ақпарат беру 
фактісі анықталған кезде әлеуетті өнім беруші 
мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы 
деп танылады.

Сотта өнім берушінің кінәсі азаматтық -
құқықтық жауапкершіліктің негіздемесі және 
тапсырыс беруші үшін туындаған жағымсыз сал-
дар ретінде назарға алынуы қажет. Алай да кейбір 
сот практикаларында тапсырыс берушілердің 

тапсырысты болмашы уақытқа немесе ешбір 
шығынсыз мерзімінен кешіктіріп орындаған 
өнім берушінің де үстінен арыз жазатыны бай-
қалады. Әрине, кез келген азамат өз құқығын заң 
мен сот арқылы қорғай алады. Бірақ, адам бала-
сы өзара түсініскенімен, заңның жауапкершілігі 
қатал. Яғни, мемлекеттік сатып алу жұмысында 
шикілік кездессе, оның жауапкершілігі жоғары 
екенін екі жақ та түсінуі керек. Сол үшін кез 
келген жағдайда алдымен сотқа жүгінбей, тапсы-
рыс беруші мен өнім беруші өзара түсіністік 
орнатып, ол болмаған жағдайда ғана сот арқылы 
мәселені шешкені орынды. Егер сот өнім бе-
рушіні жосықсыз қатысушы деп тану туралы 
шешім шығарса, ол кейінгі уақытта мемлекеттік 
сатып алу конкурсына (лот, аукциондарға) қа-
тыса алмайды. Бұл енді ғана ісін жолға қойған 
кәсіпкерлердің өз кәсібін дөңгелетуіне кедергі 
болатыны анық. 

Егер өнім беруші көрсетілген мерзімде жұ-
мысты орындай алмаса, мемлекеттік сатып алу 
туралы шарттың жұмыстың орындалу мерзімін 
өзгерту бөлігіне  қосымша келісім жасауға бола-
ды. Ал, тараптар шартқа заңға сәйкес өзгерістер 
енгізбесе, онда жасалған мемлекеттік сатып алу 
туралы шартта көзделген жұмыстың орындалу 
мерзімін өзгерту бөлігінде қосымша келісімдер-
ге сілтеме жасау негізсіз болып табылатынын 
соттар назарда ұстауға тиіс.

Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу 
туралы шарт жасасудан жалтару негіздемесі 
бойынша әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік 
сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану тура-
лы талап қойылған кезде АІЖКнің 65, 66бап-
тарына сәйкес, оған шарт жобасының тиісінше 
жіберілгеніне дәлел келтіруге (мысалы, шарт 
жобаларының жеткізілгені туралы пошталық 
хабарлама, өнім берушінің өзі қол қойып алғаны 
туралы қолхат) не орындалмау себептерін көр-
сетуге тиіс. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт 
жобасын жіберу жөнінде өзіне жүктелген мін-
детті тапсырыс берушінің орындамауы, әлеуетті 
өнім берушіні шартты жасасудан жалтару негізі 
бойынша мемлекеттік сатып алуға жосықсыз 
қатысушы деп тану туралы арызды қанағаттан-
дырудан бас тарту үшін негіз болып табылады.

Ел үкіметі мемлекеттік сатып алу үшін 
пай да ланылатын ақшаны оңтайлы және тиімді 
жұм сау, әлеуетті өнім берушілер арасында адал 
бәсекелестік пен тең мүмкіндіктер беру мақ-
сатында мемлекеттік сатып алу қағидаларын 
бекітті. Ашық өтетін мемлекеттік сатып алу 
процесі жауапкершілік пен сыбайлас жемқорлық 
көріністерінің жолын кесуді арттырды. Сонымен 
қатар, мемлекеттік сатып алуға қатысу арқылы 
инновациялық және жоғары технологиялық тау-
арларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 
сатып алу мүмкіндігі мол. 

Ғабит БАСТАУБАЕВ,
Маңғыстау облыстық сотының 

судьясы

«Freedom Finance Insurance» 
сақ тандыру компаниясы қазақстан-
дық нарық үшін  жаңа технология 
болып табылатын сақтандыру тер-
миналдарын таныстырды. Енді 
көлік жүргізушілер міндетті авто-
сақтандыру полисін автоЦОНдар-
да және көлік бастапқы тіркелген 
орындарда өздеріақ бірнеше ми-
нутта рәсімдей алады. Ол үшін 
ұялы телефон нөмірін енгізсе жет-
кілікті. Қалған шаруаның бәрін 
терминалдың өзі атқарады. Оның 
ішінде жеке басын куәландыратын 
куәлікті, көлік жүргізуге құқық бе-
ретін құжатты, техникалық төлқұ-
жатты сканерлеп, сақтандырудың 
қажетті шарттарын таңдап алуға 
көмектесіп, полис жазып береді. 
Ақыны қолмақол немесе банк кар-
тасымен төлеуге болады.  Полистің 
өзі электронды поштаға  және SMS 
арқылы ұялы телефонға келеді. 
Автокөлік иесі қолына барлық қа-
жетті ақпарат көрсетілген қағазға 
шығарылған сақтандыру серти
фикатын ала алады. 

Бұл қызмет маусым айының 
бірінші жартысында Қазақстанның 
барлық ірі қалаларында қолжетімді 
болмақ. Ол үшін автоЦОНдарда 
бірден 400 терминалды іске қосу 
көзделіп отыр. 

«Электронды полистер қазақ
стандық сақтандыру нарығының 
дамуын жылдамдататынын бәріміз 
түсінеміз. Бұдан ешкім ұтылмай-
ды. Сақтандырушылар сақтандыру 
агенттеріне тәуелділіктен, оларға көп 

комиссия  төлеуден құтылып, үнем-
делген қаржыны қызмет сервисін 
жетілдіруге жұмсайтын болады. Ал, 
автокөлік иелері сенімді сақ тандыру 
қорғанысына, сапалы сервиске және 
сақтандырудағы ыңғайлылыққа қол 
жеткізеді. Әрине, бүгінде автокөлік 
иелерінің бәріне бірдей полисті 
онлайн тіркеу ыңғайлы болмауы 
мүмкін, өйткені көп адамдар қағаз 
полистерге және сақтандыру ком-
панияларының кеңсе сіне баруға 
әдеттенген. Міне, сондық тан да біз 
сақтандыру терминал дарын енгіз
дік. Ол қағаз полистер толтыру мен 
онлайнсақтандыру арасындағы ара-
лық кезең болмақ», – дейді сақтан-
дыру компаниясы ның Директорлар 
кеңесінің төрағасы Тимур Турлов. 
Оның айтуынша, «Freedom Finance 
Insurance» АҚ беретін міндетті аза-
маттыққұқықтық жауапкершілікті 
сақтандыру полисін Qiwi терми-
налдарында да толтыруға болады. 
Бұл қызмет Қазақстан бойынша 
16 мыңдай терминалда іске қосыл
ған. Полис алу үшін ұялы телефон 
нөмірін, ЖСҚ, автокөліктің мемле-
кеттік нөмірін (немесе авто көлікті 
тіркеу куәлігінің нөмірін) тол тыру 
керек.  

Төлем жасаудың екі түрі бар: 
қолмақол немесе Qiwiәмиян арқы
лы. Яғни Qiwi терминалдарының 
аумақтық орналасуы ауқымды бол
ған дықтан, республикамыздың 
түкпіртүкпіріндегі өзге адамдар да 
авто көліктерін сақтандыра алады. 
Компания сондайақ, сайт арқылы 

да онлайнсақтандыруға ден қоймақ. 
Сол себепті үйреншікті сату кеңсе-
лері, филиалдар және сақтандыру 
агенттерімен жұмыс істеуден бас 
тартып отыр. Бұған қарамастан, 
компания сервистік қызмет көр-
сету мен сақтандыру төлемдеріне 
айрықша назар аударуда. Мәселен, 
Қазақстанның ірі қалаларында апат-
тық комиссариат қызметі болады. 
Бұл кез келген жол апатын шұғыл 
түрде елеуге мүмкіндік бермек. 
Компанияда келтірілген шығын 
көлемін есептеу процесі автоматтан-
дырылған, бұл келтірілген залалды 
бірден жол апаты болған орында 
бағалауға мүмкіндік береді. Соның 
арқасында клиенттер зақымданған 
көлікке дәл қандай жөндеу жұмыс
тарын жүргізу қажеттілігін анық 
білетін болады. Егер жол апатынан 
келтірілген шығын сомасы 350 000 
теңгеден аспайтын болса, тікелей 
реттеу тәртібі арқылы көлік иесі  
төлем ді бір сағаттың ішінде банк 
карта сы арқылы ала алады. 

Сақтандыру нарығындағы жаңа 
қызмет түрін пайдаланушыларға 
енді міндетті сақтандыру полисінен 
бөлек бағалы сыйлықтарға да ие 
болу мүмкіндігі туып отыр. Компа-
нияның бұл ауқымды акциясында 20 
автомобиль мен 1000 бағалы жүлде 
ойнатылмақ, оның ішінде смартфон, 
ноутбук, теледидар және басқа зат-
тар бар.

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті»

Салтанатты ашылу рәсіміне қала әкімі Ілияс Испа-
нов, әкімнің орынбасары Айгүл Арынғазинова, қалалық 
соттардың төрағалары Қанат Сембеков пен Нәзира 
Аманқұлова, судьялар, қалалық мәслихат хатшысы 
Сұлупан Шынтасова, облыс әкімі жанындағы әйелдер 
істері мен отбасыдемографиялық саясат жөніндегі 
комиссиясының хатшысы Ақмарал Хон, мемлекеттік 
органдардың басшылары, үкіметтік емес ұйымдардың 
өкілдері, Билер кеңестерінің мүшелері, медиаторлар 
және психологтар қатысты.

Орталық отбасылық қатынастарды сауықтыру, 
отбасылықтұрмыстық даулар мен тұрмыстық зор-
лықзомбылықты қысқарту мақсатында ашылды. Ор-
талықта дауласушы ерлізайыптыларға кәсіби кеңестер 
беріліп, отбасылық өмірдің құндылықтары, атаана-
лық міндеттерді тиісінше орындау, қорғаншылық пен 
қамқоршылық, кәмелетке толмаған балалардың тәртібін 
қалыптастыру туралы лекциялар оқылады, тегін психо-
логиялық көмек көрсетіледі. Ажырасамыз деп ұйғарған 
ерлізайыптыларды татуластыруға қадамдар жасалады.

Кездесуге қатысушылар отбасылық даулардың санат-

тарын, оларды бейбіт жолмен шешу жолдарын, осы сала-
дағы сот практикасын, сондайақ, ажырасуға әкеп соға-
тын жанжалдар мен әлеуметтік мәселелерді талқылады.

Ақтөбе қалалық сотының төрағасы Қанат Сембеков 
соттар отбасылықнеке дауларын қарау кезінде оларды 
мәні бойынша шешумен шектеліп қалмайтындарын айт-
ты. Қазылар жұмыс тобымен өзара бірлесе отырып, отба-
сылық қатынастарды сауықтырып, отбасын сақтау және 
тараптарды татуластыру жөнінде шаралар қабылдауда. 
Судьялар Айгүл Абдуллина мен Светлана Мукашева қо-
нақтарға «Отбасылық сот» пилоттық жобасының жүзеге 
асырылғанын, соның ішінде ағымдағы жылдың 4 айында 
қаралған істердің 41 пайызы тараптардың татуласуына 
байланысты қысқартылып, 518 отбасын сақтап қалуға 
қол жеткізгендерін атап өтті. 

Ақтөбе қаласының әкімі Ілияс Испанов шараны қо-
рытындылай келе, ажырасудың санын айтарлықтай азай-
туға септігін тигізетін орталықтың тиімділігін атап өтті.

Ақтөбе облыстық сотының 
баспасөз қызметі

Халықаралық 
отбасы күніне 

орай Ақтөбе қала-
лық соттарының 

бастамасымен 
«Отбасылық сот» 

пилоттық жоба-
сын жүзеге асыру 

аясында «Анаға 
тағзым» рухани- 

адамгершілік 
кешені ғимара-
тында Отбасын 

сақтау орталығы 
ашылды.
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Ойталқы

Ернар ҚАСЫМБЕКОВ, Алматы қаласы Алмалы аудандық сотының судьясы: Нұрзағи ҚҰДАБАЕВА, адвокат, Алматы қалалық Адвокаттар 
алқасының мүшесі:

ҚОҒАМ

ҚАЙТА ҚЫЛМЫСҚА БАРУДЫҢ СЕБЕБІ НЕДЕ?

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ЖАЗА 
ІЗГІЛЕНГЕНМЕН,

САНА ІЗГІЛЕНБЕЙ ТҰР
  
Статистиканы сөйлете кетсек, Қа-

зақстанда орын алатын жалпы қылмыс
тың 70 пайызы ұрлық деректері екен. 
Оның ішінде, пәтер тонау, көлік бөлшек-
терін ұрлау немесе көлікті айдап әкету 
және тағы басқа. Бүгінгі айтпағымыз, 
үйге шақырусыз келетін «қонақтар» 
қақында. Пәтер ұрлығы тыйылмай 
тұрғаны өз алдына, ең қорқыныштысы, 
бұл қадамға қайталап баратындардың 
қарасы қалың. Алысқа бармайақ, бір 
ғана Алматыға қатысты сандық дерек-
тер осыны айғақтайды.  

Бұл өзіміздің топшылауымыз емес. 
Алматы қалалық Полиция департа-
ментінің ресми өкілі Салтанат Әзірбек 
келтірген мәліметтерден түйгеніміз. 
«2019 жылдың 1тоқсанында Криминал-
ды полиция басқармасының қызметкер-
лері пәтер ұрлығымен айналысқан 194 
адамды құрықтады. 9 қылмыстық топ 
әшкереленді. Біз олардың ісәрекеттері-
не тосқауыл қойдық. Барлығы еліміздің 
басқа қалаларынан келгендер. Олар 
жерлестіктері бойынша бірігіп, қылмыс 
жасаған. Сол ұсталғандардың 8085 
пайызы бұрын да істі болып сотталған 
азаматтар», – деді С.Әзірбек.

ҚР Бас прокуратурасы жанындағы 
Құқықтық статистика және арнайы 
есепке алу комитетінің мәліметтеріне 
сүйенсек, сүйіншілеуге тұрарлықтайақ. 
Мәселен, республика бойынша 2018 
жылдың алғашқы тоқсанында 42882 
жалпы ұрлық деректері, оның ішін-
де, 9143 пәтер ұрлығы тіркелсе, 2019 
жылдың аталмыш кезеңінде тіркелген 
жалпы ұрлық деректері – 39430, пәтер 
ұрлығы – 4757. 

Алматы қаласында 2018 жылдың 
алғашқы 3 айында 1056, ал биылғы 
алғашқы тоқсанда 620 пәтер ұрлығы тір-
келген. Яғни, ресми деректерден ұрлық 
азайып келе жатқанын аңғарамыз.

Алматы шаһарына қатысты мұн-
дай оң көрсеткішті Полиция департа-
ментінің ресми өкілі Салтанат Әзірбек 
те атап өтті. Оның сөзінше, қалада биыл 
былтырғыға қарағанда пәтер ұрлықта-
рының саны 41,3 пайызға төмендеген 
және бұл қылмыстың ашылу деңгейі 
21,3 пайызға өсіпті. Мегаполисте пәтер 
ұрлығы бо йын ша Әуезов, Алмалы, Ала-
тау және Түрксіб аудандары көш бастап 
тұр екен. 

Әрине, қылмыстың ашылу деңге
йінің жақсарғаны қуантады. Алайда, 
ресми деректер кейде өмірдегі шынайы 
жағдайдан алшақ жататынын қаперге 
салатындар бар. Алматы қалалық Ад-
вокаттар алқасының мүшесі Нұрзағи 
Құдабаева қылмыстың ашылу деңгейі 
жайлы полиция органдарының есебінде 
көбіне формалдылық басым екенін ай-
тады. Ашылмай жатқан қылмыстар қан-
шама деген адвокаттың өзі де жақында 
ұрылардың «құрбанына» айналса керек. 
Көлігінің терезесін сындырып, сөмкесін 
қолды қылған ұрылар құрықталмап-
ты. Погондылардың ұрыларды қолға 
түсіретін пәрмені барына осыдан ке йін 
сенбей қалса керек. Адвокаттың өзі 
зар дап шегіп, суық қолдыларды табуда 
полицияның белсенді жұмыс істеуіне 
түрткі бола алмаса, былайғы жұрт қайт
пек дейсің еріксіз. Бәлкім, мұндайда 
полиция қауқары мен құзыреті жетіп 
тұрса да, кейде құлықсыздық танытатын 
шығар. 

Ал, Алмалы аудандық сотының 
судьясы Ернар Қасымбековке салсақ, 
ұрлық қылмысын ашуда құзырлы орган 

қауқарсыз немесе селқос емес, тек кадр 
мен уақыт тапшы. «Қалада тұрғындар 
және бақуатты азаматтар көп болған-
дықтан ұрлық фактілері де аз емес. 
Сондықтан, полицияның жұмысы 
көптігіне байланысты кей істерді ашуда 
олардың тарапынан әрекетсіздік орын 
алуы да мүмкін. Әр ұрлық фактілерін 
тергейміз десе, оларды бір жағынан кісі 
өлтіру, тонау, қарақшылық сынды ауыр 
қылмыстарды ашу күтіп тұрады. Яғни, 
мұның бір себебі кадр тапшылығында 
болуы да мүмкін. Дегенмен, бұл бағыт-
та Алматы полиция сының қызметі 
әлсіз дей алмаймын. Бірақ, жүктеме 
көп болғандықтан, ұрлық қылмыстары 
қысқа мерзімде ашылмай жатуы ғажап 
емес», – дейді судья Ернар Мұхтарұлы.

Осы арада ұрылардың «құрбаны» 
болуға кейде адамдардың өздері кінәлі 
екенін айтқан Алматы қалалық Полиция 
департаментінің ресми өкілі Салтанат 
Әзірбектің сөзін мысалға келтірмей 
кетуге болмас.

– Әлеуметтік желілерде, әсіресе, 
өнер адамдары «шет елге 10 күнге от-
басыммен демалысқа кеттім» деп жазба 
қалдырып жатады. Ал, ұрылар әлеу-
меттік желілерді өте қатты бақылайды, 
талдау жасап отырады. Бұл да үлкен 
қателік. Ұрыларға өздері хабарландыру 
бергендей болады. Сондықтан, мұндай 
отбасылық жаңалықты жария етудің 
қажеті жоқ, – дейді ол.

Департамент өкілі осы себепті 
адамдар отбасындағы бәзбір жақсы 
жаңалықтарды жалпы жұртқа жария 
етудің ақыры жақсылыққа апара бер-
мейтінін назарларында ұстаса екен 
деген тілегін де жеткізді.

Жоғарыда ұрлық, пәтер ұрлығы 
республика бойынша да, Алматыда да 
азайғанын айттық. Қуанарлық жайт. 
Алайда, бұл қылмыстың қайталану 
деңгейінің көптігі, яғни рецидивистер 
қуанышымызды көпке создырмайтын 
мәселе. Өйткені, адам пенде болған соң 
бір қателік жасайды. Ол кешірімді де. 
Ал, сол қателігін қайтақайта жасау, 
оның үстіне, саналы түрде, бұл ой-
лантарлық және кешірілмейтін дүние. 
Себебі неде?!

Сөздің ретіне қарай мұны біз «ке
шірілмейтін дүние» дегенімізбен, 
гуманизацияға бет бұрған заңымыз 
сұғанақ қолдыларды кешіріп жатады 
екен. Ресми өкіл Салтанат Әзірбек бір 
себебін осы жазаны ізгілендіруден із-
дейтінін жасырмады. «Ұрлық – жеңіл 
дәрежедегі қылмыс санатына жататын-
дықтан, бізде гуманизация болғаны 
белгілі, жалпы, гуманизацияның осын-
дай теріс ықпалы бар. Ұрлық қылмы-
сын жасаған адам жәбірленуші тарап-
пен сот кезінде татуласып, келісімге 
келіп, бостандыққа шығып жатады. 
Әрине, жасаған теріс әрекеті үшін жаза 
тартпағаннан кейін, ешқандай нәтиже 
болмайды. Жазасын өтеп шыққаннан 
кейін де осындай қылмыстық жолға 
қайтадан түсушілер көп», – дейді орган 
өкілі. Яғни, бұдан түйетін ой қазіргілер 
«ұрлық түбі – қорлық» бола бермей-
тінін жақсы біледі. 

Сондықтан, департамент өкілі Қы-
тайдағы секілді тым қатаң етпесе де, 
жалпы, бұл қылмыстарға жазаны қатай-
ту керек деген пікірде. Өйткені, жаза 
жеңіл болған соң қала жағалаған «ан-
нанмұннан қашқандар, еш жерде жұ-
мыс істемейтіндер осындай қылмысқа 
бейім болып келеді»мыс. 

Сәкен ОРЫНБАСАРҰЛЫ,
«Заң газеті»

(Соңы. Басы 1-бетте)

ПАРЛАМЕНТ

ЕКІ ҚОРДЫ БІР ҚОЛҒА БЕРІП, 
ҚОР БОП ҚАЛМАЙЫҚ

Бұл әдет болып қандарына сіңіп барады. Себебі, оларға 
не ата-ана, не мемлекет тарапынан бақылау жоқ. Халық 
жұмыспен қамтылып жатыр ма, оған ешкім бас ауыртпайды. 

Мысалы, Денис Теннің оқиғасын қарайықшы, ұсақ-түйек 
ұрлық жасап жүрген балалар ғой солар. Мұның бәрі қалаға 
келіп, тағы да қайталап айтамын, не ата-ана, не мемлекет 
тарапынан бақылаусыз жүргеннің салдары. Ешкімнің еш-
нәрсесі ұрланбайтынына кепілдік жоқ қазір. Тіпті, ауылдан 
шаһарға келіп, бақылаусыз жүріп, қылмыс әлеміне қалай кіріп кеткенін білмей жататын 
жастар да бар. Сондықтан, бұрынғыдай тәрбиені, бақылауды бір жүйеге келтіру ке-
рек. Айналып келгенде, қылмыстың көбеюі мен қайталануы қоғамда тұрақтылықтың 
жоқтығынан.

Мемлекет Бірыңғай жинақтаушы зей-
нетақы қорының сақталуына ғана емес, 
жылдар бойы онда жиналған ақшаның ин-
фляцияға желінбей, көбеюіне де кепілдік 
береді. Осыны айтқан ол міндеті екі түрлі 
қорларға Ұлттық қорды басқару кеңесінің 
басшылық етуінен қауіптенетінін жасыр-
мады. Депутаттың мәлімдеуінше, мұндай 
жағдайда Ұлттық қордан жетпеген ақша-
ны зейнетақы қорынан алуға ықпал ететін 
шешімдердің қабылдануы әбден мүмкін. 
Қазірдің өзінде Бірыңғай жинақтаушы 
қорына қатысты туындап жатқан ке-
леңсіздіктер аз емес. Сондықтан, екі қор-
ды басқарудың міндеттері, қағидаттары, 
негізделетін өлшемдері нақты екшеліп, 
айқындалуы тиіс. Оларға бір ұйым аясын-
да жетекшілік жасау үшін осы мәселелер 
қатаң реттелуі керек.

Нақты қойылған мәселеге Олег Смо-
ляков осы шаралардың бүгінде Үкіметте 
қаралып жатқанын, алдағы уақытта оған 
қатысты депутаттарға арнайы хабарлана-
тынын айтып құтылды. Оның бұл жауабы 
күдікті еселемесе, сейілткен жоқ. Шын 
мәнінде Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорының бәсекелестік ортадан алынып, 
қолдан қолға көшуі жақсы ойға жетеле-
мейді. Себебі, халықтың қалаған банкке 
салуына тиіс зейнетақы жарнасына көз 
аларту көп. Мұның соңы зейнетақы са-
лымдарының депутаттар қауіптенгендей, 
алаңсыз қарттықты қамдауға емес, оңай 
олжаны көздеушілердің қалтасын қампи-
туына кетуіне жол ашпаса игі. Сондықтан, 
алдағы уақытта бұл заң жобасын қарау 
барысында мәселені халықтың пайдасына 
шешудің мүмкіндігін қарастыру қажетақ. 

Жалпы, аталған заң жобасы қаржы 
нарығын қадағалау функцияларын бөлу, 
сондайақ тұтынушылық кредиттеу сала-
сындағы тәуекелдерді шектеу мақсатында 
әзірленген. Соған орай құжат Мемлекет 
басшысының биылғы 29 наурызда берген 
қаржы нарықтарын қадағалау функция-
ларын бөлу, тұтынушылық несие қаупін 
шектеу жөніндегі тапсырмасын жүзеге 
асыруды көздейді. Олег Смоляковтың 
сөзінше, қаржы нарығын реттеу және 
дамыту, сондайақ, тұтынушыларды 
қорғау функциялары тікелей Президент-
ке бағынатын жаңа мемлекеттік орган 

Нақты айтайын, бірнеше рет жасалған бұл әрекет Қылмыстық 
кодекстің 188-бабы 3-бөлігінің 2-тармағы бойынша 2 жылдан 7 жылға 
дейін бас бостандығын шектеуге немесе дәл сол мерзімге бас бостан-
дығынан айыруға жазаланады. 

Сәйкесінше, бұл қылмыс жасаған адам биографиясында бұрын ұрлық 
қылмысы үшін бірнеше рет сотталған болса және қылмыстық жауап-
тылықтан жәбірленушімен татуласқанына байланысты босатылған 
болса, яғни, ұдайы қылмыс жасауға бейім адам болса, тәжірибеде біз 
ондай адамға бас бостандығынан айыру түрінде жаза тағайындаймыз. 

Егер, әрине ол жәбірленушіге келтірген материалдық залал орнын өтемесе. Залалды өтесе, оған 
бас бостандығын шектеу жазасы белгіленеді. Ал, бас бостандығын шектеу жазасын ала тұра, 
пробациялық бақылау қызметінде бола тұра, осындай қылмысқа тағы барса, онда міндетті түр-
де бас бостандығынан айыру түріндегі қатаң жаза тағайындалады. Осы шаралар нәтижесінде 
ұрлық азаяды деп үміттенемін.

өзгертілмейді. Құжатта тек қызмет түріне 
орай тууы мүмкін қауіпке қатысты нақты 
талаптар белгіленді. 

Негізінде бұл қадамымен Ұлттық банк 
жаңалық ашып отырған жоқ. Депутаттар 
қаржы нарығында туындап отырған түрлі 
келеңсіздіктерге орай осындай нақты 
шараның қабылдануы қажеттігін үнемі 
айтып келеді. Ал, Гүлжан Жанпейісқы-
зының мәлімдеуінше, бұл бұрынғы бар 
ұйымның қайта жаңғыртылуы. «Уақы-
тында осындай агенттікті Ұлттық банк 
қарауына алған кезде, мұның қате қадам 
екенін айтқан едім. Өйткені, бүкіл әлем 
қаржы нарығын осылай дербес ұйымдар 
арқылы реттейді. Бізде бұл жоқ. Ал, атал-
мыш құзыретті өз еншісіне алған Ұлттық 
банктің қаржы нарығын қадағалауға қа-
тысты нақты атқарған жұмысын көрген 
жоқпыз. Қаржы нарығының нысандары-
на, яғни, банктерге көп нәрсе түсініксіз. 
Мұндай айқындықтың болмауынан, 
айналып келгенде, қарапайым азаматтар 
зардап тартуда», – деген ол кеш те болса 
аталмыш құзырлы орынның өз қателігін 
түсініп, осындай шешімге келгенін қуана 
құптады.

Депутаттар жаңа құрылым қалай жұ-
мыс істейтінін, бюджеті қандай көлемде 
болатынын қадала сұрады. Мәселен, де-
путат Бақыткүл Хаменова еліміздегі әрбір 
үшінші азамат банктерге қарыз екенін, не-
сиені рәсімдеу барысында көбінің құқығы 
бұзылатынын айта келіп, көрсетілетін 
қыз меттің қандай негізде жүзеге асаты-
нына қызығушылық танытты. Сонымен 

қатар, ол агенттік өмір сүруі үшін бюд-
жеттен төленетін 10 млрд теңге неге жұм-
салатынын сұрады. Олег Смоляковтың 
бұған берген жауабынан түйгеніміз, Ұлт-
тық банктегі азаматтардың құқын қорғау 
бойынша қызмет түгелдей агенттікке 
көшеді. Осы заң қабылданса, бұл ұйым 
мемлекеттік болатындықтан, азаматтарға 
қызмет толықтай ақысыз көрсетілмек. Ал, 
агенттік үшін бюджеттен бөлініп отырған 
қаржы Ұлттық қор бюджетінің бестен бір 
бөлігін құрайды екен. Олар негізгі қыз-
метті көрсетуге жұмсалады. 

Өз кезегінде сауал қоюға сұранған 
депутат Омархан Өксікбаев бірден «Тағы 
да агенттік құрып отырмыз. Бұрынғыны 
сақтау керек еді. Бізде заң бойынша емес, 
жеке адамның мүддесі бойынша шешім 
қабылданады», – деп құзырлы орын өкіл-
дерін бір түйреп өтті. Жалпы, депутатты 
қайта құрылып жатқан ұйым қызметінің 
өзге қадағалаушы органдар қызметімен 
қалай үйлесім табатыны алаңдатқан си-
яқты. Өйткені, оның айтуынша, бүгінде 
валюталық бақылауды Үкімет те, Ұлттық 
банк те, Есеп комитеті де жүзеге асырады. 
Ал, мына заңнамада олардың бірлескен 
ісқимылын реттейтін тетік жоқ. Тұсауы 
кесіліп отырған заң жобасында олар мін-
детті түрде қайталанбай, сапалы, нақты 
түрде көрініс табуы керек. Смоляковтың 
бұған қатысты уәжінен түйгеніміз, бар-
лық мәселе аталмыш құзырлы орындар 
басшыларынан құралған кеңесте алқалық 
түрде шешім табады.

Тоқ етерін айтқанда, бізде тағы бір 
ұйым қайта жаңғырмақ. Бұл ұйым мәсе-
лелерді шешуші ме, әлде бюджеттің бү
йірін тек тесуші ме, оны уақыт көрсетеді. 
Әзірге белгілісі, депутаттар заң жобасын 
қуана қабылдады. 

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

(Соңы. Басы 1-бетте)

– Қаржы нарығын реттеу және дамыту 
агенттігіне жүктеледі. Оның еңбекақы 
төлеу жүйесін Үкімет анықтайды. Ал, 
қызметкерлердің мәртебесі Ұлттық банк 
қызметкерлерімен тең болады. Бұл ретте 
Ұлттық банк пен агенттік қызметі мұқият 
үйлестіріледі. 

Заң жобасы бойынша көзделген екін-
ші бағыт аясындағы шаралар реттеуші 
арбитраж бен тұтынушылық несиелен-
діру нарығындағы жүйелі кемшіліктерді 
жоюды қамтиды. Ұлттық банк төраға-
сының айтуынша, бүгінгі таңда елімізде 
5 млн адамның тұтынушылық несиесі 
бар. Олардың қарыздарының жалпы 
құны 4 трлн теңгеден асады. Ал, әрбір 
борышкердің қарызы орта есеппен 800 
мың теңге көлемінде. Тұтынушылық не-
сиенің белсенді түрде өсуі реттелмейтін 
секторларда анық байқалып отыр. Олар 
негізінен онлайнкредиторлар, несие 
серіктестіктері мен ломбардтар. Сонымен 
қатар, азаматтарды несие алуға итерме-
леу, реттелмейтін нысандар тарапынан 
борышкерлер құқын бұзу, әлеуметтік 
тұрғыдан осал тұрғындарды жауапсыз 
несиелеудің өсе түскені байқалады. Осы 
мәселені шешу үшін қадағалаушы орган-
ның реттеу құзыретін барлық несиелеу 
нысандарын қосып, кеңейту ұсынылып 
отыр. Бұл орайда жасалып отырған құ
қықтық тетіктер банкке жатпайтын несие 
ұйымдарын реттеудің сараптамалық 
жүйесін енгізуді көздейді. Осылайша, Қа-
зақстан азаматтарына қарыз ұсынатын кез 
келген ұйымның қызметін жаңа қадаға-
лау органы реттейді. Ұлттық банк өкілі, 
сонымен қатар, несие серіктестіктері, 
ломбардтар, шағын қаржы ұйымдары, 
онлаинкредиторлар бұрынғыдай шағын 
қаржы қызметі ретінде анықталатынын 
жеткізді. Яғни, заң жобасы бойынша 
аталған нысандардың қазіргі бизнес үлгісі 

«Уақытында осындай агенттікті Ұлттық банк қарауына 
алған кезде, мұның қате қадам екенін айтқан едім. Өйткені, 
бүкіл әлем қаржы нарығын осылай дербес ұйымдар арқылы 
реттейді. Бізде бұл жоқ. Ал, аталмыш құзыретті өз еншісіне 
алған Ұлттық банктің қаржы нарығын қадағалауға қатысты 
нақты атқарған жұмысын көрген жоқпыз. Қаржы нарығының 
нысандарына, яғни, банктерге көп нәрсе түсініксіз. Мұндай 
айқындықтың болмауынан, айналып келгенде, қарапайым 
азаматтар зардап тартуда»
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Рухани жаңғыру

Елбасы ұсынған «Болашаққа бағдар: ру
хани жаңғыру» бағдарламасының мақсаты 
әлемнің ең озық 30 елінің қатарына кіру 
болып табылатыны аян. Бағдарламаның 
білім саласына қатысты тұсы – келешек 
ұрпақты кемел білімге сусындататын үлкен 
мүмкіндік. Қазір барлық саланың қарыштап 
дамып, өркендеп өсуі білім мен ғылым
ның даму қарқынына тәуелді. Мұны атал
мыш мақаласында ҚР Тұңғыш Президенті  
Н. Назарбаев «Технологиялық революция
ның беталысына қарасақ, таяу онжылдық 
уақытта қазіргі кәсіптердің жартысы жо
йылып кетеді. Экономиканың кәсіптік си

паты бұрынсоңды ешбір дәуірде мұншама 
жедел өзгермеген. Біз бүгінгі жаңа атауы 
ертеңақ ескіге айналатын, жүрісі жылдам 
дәуірге аяқ бастық. Бұл жағдайда кәсібін 
неғұрлым қиналмай, жеңіл өзгертуге қа
білетті, аса білімдар адамдар ғана табысқа 
жетеді. Осыны түсінгендіктен, біз білімге 
бөлінетін бюджет шығыстарының үлесі 
жөнінен әлемдегі ең алдыңғы қатарлы ел
дердің санатына қосылып отырмыз», – деп 
атап өтті.

Иә, алдағы санаулы жыл ішінде бүгінгі 
қолданыстағы кәсіп түрлерінің тең жартысы 
қажетсіз болып қалары анық. Бұл мыңдаған 

КЕМЕЛ БІЛІМ АЛУҒА БЕРІЛГЕН МҮМКІНДІК адамға табыс көзінен айырылу қаупін тудырады. 
Мұндай қатер келешегін күні бұрын болжай білген 
мемлекеттер үшін ғана қауіпсіз. Жеткен жетістігіне 
тоқмейілсімей, тың бағыт, жаңа бағдар таба білген 
елдер ғана осы сындарлы кезеңнен сүрінбей өтеді.

Бұл іргелі мақаланы халық Мәңгілік Ел мұратын 
жүзеге асырудың түп негіздерін көрсетіп берген 
тұжырымдамалық бағдарлама ретінде қабылдады.

Оның елімізге рухани жол көрсететін нақты 
бағдар екеніне күмән жоқ. Қоғамдық сананы 
жаңғыртуға бағытталып отырған бұл идеяның 
ұсынылуы уақыт талабы мен ел дамуының тарихи 
кезеңіне сай, маңызы зор шешім болып отыр. 

Сананы рухани жаңғыртуға бәсекеге қабілетті, 
білімді елдің ғана шамасы жетеді. Сол себептен де, 

Елбасы Рухани жаңғырудағы ұлттық сананың рөлі
не баса назар аударып, бірнеше міндеттерді ай
қындап берді. Елбасы аталған мақаладан жаңаша 
бастау алатын «Туған елге» ұласатын «Туған жер» 
бағдарламасын қолға алуды ұсынды. Ол әрбір аза
матты өзінің туған жерінің гүлденуіне үлес қосуға 
үндейді. Бұл мақала қоғам дамуына тың серпін 
беріп, барша қазақстандықтардың жаппай қолда
уына ие болар тарихи бастама. Ал, игі бастаманы 
лайықты жүзеге асыру баршамыздың міндетіміз.

А. АЛШЫНБЕК,
Жамбыл облысы қылмыстық істер 

жөніндегі ауданаралық соты кеңсесінің  
бас маманы - сот отырысының хатшысы

Қазақтың билер соты өзінің шына
йылығымен халыққа ең жақын құқықтық 
орган болған. Құқықтық құрылымы және 
сот ісін жүргізуде өзіндік қалыптасқан 
бай тарихы бар, әлемдік үлгідегі класси
калық соттарға қай жағынан да үйлесе 
алатын бірегей сот жүйесі екеніне дүние
жүзіндегі ғалымдар нақты көз жеткізген.

Академик Салық Зиманов өзінің төрт 
тілде шыққан «Қазақтың билер соты – 
бірегей сот жүйесі» кітабында: «Қазақтың 
билер соты өзіне жүгінген тараптардың 
дауларын қарастыра отырып, тарап
тардың арасында, рудың арасындағы 
бітімгершілікке және бірлікке қол жет
кізуге тырысатын болған» деп жазады.

ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты стратегиялық мақала
сында қазақтың ұлттық коды, ұлттық 
мәдениеті сақталмаса, ешқандай жаңғыру 
болмайтынын, сонымен бірге, алға басу 
үшін ұлттың дамуына кедергі болатын 
өткеннің кертартпа әдеттерінен бас тарту 
керектігін атап, замана сынынан сүрін
бей өткен озық дәстүрлерді жаңғырудың 
алғышартына айналдыру қажеттігін 
көрсетті. Осы орайда, даужанжалдарға 
төрелік айтып, екі жақты татуластырып, 
ел ішінде араздасу кезінде дереу сотқа жү
гіну деректерінің белең алуын төмендету 
мақсатында Батыс Қазақстан облыстық 
сотының бастамасымен аймақтың барлық 
аудандары мен ауылдық округтарында 
салтдәстүріміздің сара жолынан сүрінбей 
өткен Билер кеңестері құрылған болатын.

Бастапқыда, Ақсақалдар кеңесі мүше
лерінің арасынан сайлап алынған Билер 
кеңесі тұрғындардың басым бөлігін қазақ 
ұлты құрайтын аудандарында құрылды. 
Сол аудандарда Билер кеңесі өз өміршең
дігіне көз жеткізіп, халық арасында 
қа жеттілігін айқындағаннан кейін кеңес
тер құру облысымыздың қалған аудан
дарында жалғасын тапты. Осы орайда, 
ҚР Жоғарғы Сотының «Татуласу: сотқа 
дейін және сотта» жобасын жүзеге асыру 
мақсатында Батыс Қазақстан облысының 
судьялар қауымдастығы Билер кеңесі 
туралы ереженің жобасын да әзірлеп, 
ереже жобасы Батыс Қазақстан облысы 
әкімінің 2019 жылғы 11 қаңтардағы №4 
шешімімен мақұлданды. 

Ережеге сәйкес, Билер кеңесінің бас
ты мақсаты – «Дау мұраты – бітім» де
ген құқықтық қағиданы басшылыққа 
алып, бірлік пен тұрақтылықты сақтау
ға, қоғамдағы дауласушылық деңгейін 
төмендетуге, әділеттіліктің салтанат 
құ руына көмектесу, ықпал ету. Билер ке
ңесі «Рухани жаңғыру» аясында ұлттық 
код ретінде қазақ билерінің дәстүрін 
жаң ғырту, қоғамдағы бірлік пен ынты
мақты насихаттау, дауласушылық дең
гейін төмендету, құқықбұзушылыққа төз
беушілік пен оның алдын алу мәселелері 

бойынша салт, ғұрып, озық дәстүрлерді 
сақтау жөніндегі ауылдық, аудандық, 
қалалық әкім жанындағы кеңесші орган 
болып табылады. 

Ережемен Билер кеңесінің негізгі 
міндеттері, құру тәртібі мен оның қыз
метін ұйымдастыру және қызметінің 
тоқтатылуы туралы мәселелер реттелген. 
Билерді таңдау немесе сайлау жергілікті 
атқарушы орган ұйымдастырған тұрғын
дардың жалпы жиынында жүзеге асыры
лады. Биге қойылатын жоғарыда аталып 
өткен негізгі талаптармен қатар, сол елді 
мекенде тұрғылықты тұруы, мемлекеттік 
қызметте, саяси партияда немесе қоғам
дық, діни ұйымдар қатарында болмауы, 
соттылықтан, басқа да жауапкершіліктен, 
жат қылықтардан таза болуы, денсаулық 
жағдайы көтеруі, жеке келісімі болуы 
тиіс.

Билер кеңесінің мүшелері өзінің өмір
лік тәжірибелеріне сүйеніп, тараптарды 
татуластыру жолымен күрделілігі әртүрлі 
деңгейдегі жанжалдарды, отбасындағы 
дауларды шешуге де көмектеседі. Дау
лардың түпкілікті шешілуі, жанжалдасқан 
тараптардың көңілінде даудан кейін 
ұнамсыз кірбің, теріс көзқарас қалмауы 
Билер кеңесі жұмысының бірегейлігін ай
қындайды. Оның үстіне бұл даулар сотқа 
дейін шешіледі. 

Айта кетерлігі, Билер кеңесі құрылға
лы бері Жаңақала аудандық сотында 
10 даулы іс Билер кеңесімен қаралып, 
бітімгершілік жолмен оң шешімін тапты. 

Медиация институтымен қатар, Би
лер кеңестері де дауды азайтудың тиімді 
бағыттарын жаңғыртудың бір жолы бо
лып табылады. Бұл мәселе күн тәртібіне 
сұраныпақ тұрғаны белгілі. Себебі, 
халық арасында шиеленіскен дауларды 
тек сот қана шешеді деген стереотип қа
лыптасқан. Қоғамда араздасушы адамдар 
көбейіп барады.

Сондықтан, Билер кеңестерін құру 
арқылы азаматтар өз арасындағы қақ
ты ғысты артық бюрократиясыз, сотсыз, 
сөздің күшіменақ шешіп, тараптарды 
ортақ шешімге келтіре алатын осы кеңес
терге жүгіну мүмкіншілігін алды. Бұл өз 
кезегінде қоғамдағы дау азайып, сотқа 
түсіріп отырған ауырлықты да жеңілде
тері сөзсіз.

Қандай да болсын қалыптасқан қағи
да, ереже, тәртіптердің сақталмауы бұ
зақылыққа жол ашады. Екеуара, от
басында басталған кикілжіңдер, ұсақ 
бұзақылықтар, ауыр қылмыстар, жең 
ұшынан жалғасқан сыбайластық, бәрі
бәрі қоғамымыздың дамуына кедергі 
екені рас. Осы кедергілерді болдырмау
дағы Билер кеңесінің алдағы уақытта жұ
мысы, оның мәртебесі халық арасында өз 
орнын табарына сеніміміз мол.

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

ПАЙЫМ

2011 ЖЫЛДЫҢ 28 ҚАҢТА-
РЫНДА «МЕДИАЦИЯ ТУРА-
ЛЫ» ЗАҢ ҚАБЫЛДАНЫП, СОЛ 
ЖЫЛҒЫ ТАМЫЗ АЙЫНАН 
БАСТАП ҚОЛДАНЫСҚА ЕН-
ГІЗІЛГЕНІ БЕЛГІЛІ. ҚАЗІР МЕ-
ДИАТОРЛАРДЫҢ КӨМЕГІМЕН 
ДАУДЫ КЕЛІСІММЕН ШЕШУ 
ОҢ ҮРДІСКЕ АЙНАЛЫП КЕЛЕ 
ЖАТҚАНЫ ҚУАНТАДЫ.

Әдетте сот төрағасы мен судья про
цесті тараптарға дауды медиация жо
лымен шешуге болатынын түсіндіруден 
бастайды. Медиацияның тиімділігі 
жөнінде тағы бір ескеретін жайт, бұл 
жерде екі тарап ортақ келісімге келетін
діктен, шешімнің орындалу деңгейі 
жоғары болмақ. Соттағы іс жүргізу про
цесінен айырмашылығы, медиация еркін 
процесс. Заңға сәйкес, медиация рәсімін 
медиатор жүргізеді. 

Медиатордың негізгі функциясы 
тараптардың бірыңғай көзқарасын қа
лыптастыру болып табылады. Бұл ретте 
медиатор мәселені шешуде өз көзқарасы 
бойынша тараптарды көндіруге құқылы 

емес. Себебі, бұл кезде тараптар жүр
гізілген рәсім нәтижесінің дұрыстығына 
кәміл сенеді. Заңға сай, медиация рәсімі
не қатысудың шарты тараптардың өзара 
ерікті ниет білдіруінен көрініс табады. 

Жалпы, медиация тәсілімен дауды 
реттеу азаматтық іс жүргізуде кең көрініс 
алған. Тәжірибе бұл заңды қылмыстық 
іс жүргізуде де қолдануға болатынын 
көрсетті. Кешірім түбі – жарастық. 
Сондықтан бітімге келіп, медиациямен 
аяқталған істе ұтылған жақ болмайды.

Тентегін түрмесізақ түзеген қа
зақ елі үшін бітімгершіліктің маңызы 
жоғары. «Бітімге келмегеннен береке 
іздеме», «Алдыңа келсе, атаңның құнын 
кеш» деп, кешірім мен өзара келісімнің 
керектігін айтқан бабаларымыз ауыл 
ішіндегі алауыздықты сыртқа шығармай, 
даудамайды дабыра қылмай шешуге 
дағдыланған. Сол игі дәстүрдің жалға
сы «Медиация туралы» заңнан тамаша 
көрініс тапқан.

Медиация – мәміле жасау алаңы. 
Мәміле жасау алаңына айналған медиа
ция еріктілік, тараптардың теңқұқылығы, 
медиатордың тәуелсіздігі мен бейтарап

тығы, медиация рәсіміне араласуға 
жол бермеушілік, құпиялылық, қолда
ныстағы заңнаманың талаптарына сай 
болу қағидаттары негізінде жүргізіледі. 
Күні кешегі билер салған сара жол – 
әділдік пен ақиқаттың айқын көрінісі. 
Би соттың дәлелдеу қорытындысында 
екі жаққа да шындықты мойындата 
білген. Халық алдында өзінің шынайы 
шешімімен тараптарды татуластырса 
ғана әділ ісімен беделі артқан.  

Сондықтан, Қазақ елінің билер соты 
барша жұрт алдында кәсіби жағынан 
әбден шыңдалған, тәуелсіз сот билігі 
ретінде сақталып келді. «Адал би – әділ 
би» деген қағида осыдан қалса керек. 
Ендеше, судья – кешегі билердің бүгінгі 
жалғасы.

Медиация рәсімін қолдану халқы
мыздың дана билерінен келе жатқан 
билік жүргізу тәсілінің дәстүрлі жалға
сы. Біз осы сабақтастықты үзіп алмай, 
бітімгершілік мектебін әрі қарай дамы
туға міндеттіміз.

Ерлан УШБАЕВ, 
Шет аудандық сотының судьясы

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ

Елбасымыздың «100 нақты қадам» 
Ұлт жоспарының бірнеше бағыттары сот 
жүйесін дамытуға арналған. Онда сот 
төрелігіне қолжетімділікті қамтамасыз 
ету, ашықтық пен жариялылық, сот
тардың кәсіби біліктілігін арттыру, сот 
залдарын дыбысбейнежазба құралда
рымен толықтай қамтамасыз ету секілді 
бірнеше ауқымды мәселе қамтылған. 
Сот отырыстарының ашықтығы мен 
жариялылығы, сот шешімдерінің қол
жетімділігі сот төрелігін жүзеге асыру
дағы негізгі талаптардың бірі. Осы та
лаптарды орындау мақсатында Жоғарғы 
Соттың арнайы вебсайты ашылып, онда 
сот шешімдерінің базасы орнатылды. 
Сотқа арыз беру, ішкі, сыртқы құжат 
айналымының барлығы біртіндеп элек
тронды жүйеге көшіп, қағазбастылық 
азайды. Қағаз түріндегі құжаттардан 
бас тарту арқылы әлемдік тәжірибелер 
негізінде электронды технологияға кө
шудеміз. Елімізде қазірдің өзінде сотқа 
интернет арқылы арыз беріп, тіпті сот 
процесіне қашықтан қатысуға да бола

ды. Бұдан өзге де электронды сервистер 
кеңінен қолданылуда. Судьяларға істерді 
бөлу де технологиялардың арқасында 
автоматты режимге ауыстырылған. Бар
лық процесс дыбысбейнежазбаларға 
жазылады. Бұл жемқорлықтың алдын 
алып, азаматтардың сотқа деген сенімін 
қалыптастырады. Елбасы сот билігінің 
жұмысына оң баға бере отырып, сот қыз
метінде заманауи технологияларды кеңі
нен қолдану қажеттігін айтқан болатын. 
Соған орай заманауи технологиялардың 
ең алғашқы көрінісі бірыңғай автомат
тандырылған ақпараттық сараптама лық 
бағдарламаларды енгізуден бастау ал
ды. Кейіннен бұл «Төрелік» ақпараттық 
жү йесі бағдарламасымен алмасты. Со
нымен қатар, ішкі және сыртқы ақпа
раттық жүйелермен қарымқатынас 
қағазсыз құжатайналымы негізінде 
жүр гізілетін болды. Бұдан кейін жаңа 
технологияның тиімді көзі ретінде «Сот 
кабинеті» жүйесі енгізілді. 

«Сот кабинеті» – сот органдарының 
сервисіне электронды түрде кіруге ар

ҚАЗАҚ ЕЖЕЛДЕН МӘМІЛЕГЕР 
ХАЛЫҚ. КЕЗ КЕЛГЕН МӘСЕЛЕНІ 
КЕЛІСІММЕН ШЕШЕ БІЛГЕНДІГІН 
ТАРИХТАН, АУЫЗ ӘДЕБИЕТ-
ТЕРІНЕН БІЛЕМІЗ. ҚАЗАҚ ҮШІН 
БІТІМГЕРШІЛІК – БИЛІК АЙТУ-
ДЫҢ ЕҢ ОЗЫҚ ӨНЕГЕСІ. ҰЛЫ 
ҚАЗАҚ ДАЛАСЫ ДЕМОКРАТИЯ-
СЫНЫҢ БЕЛГІЛІ ДАРА ТҰЛҒА-
ЛАРЫ ТӨЛЕ, ҚАЗЫБЕК, ӘЙТЕКЕ 
БИЛЕР БАСТАҒАН ДАНА БИ-
ЛЕРДІҢ ЕЛ АРАСЫНДАҒЫ КЕЗ 
КЕЛГЕН ДАУДЫ БІТІМГЕРШІЛІК 
ЖОЛЫМЕН ШЕШІП, ХАЛҚЫ-
МЫЗДЫҢ АУЫЗБІРШІЛІГІН, 
ТҰТАСТЫҒЫН САҚТАУҒА БАСА 
НАЗАР АУДАРҒАНЫ БЕЛГІЛІ. 
ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДА БИЛЕРДІҢ 
ДАҢҚЫ ӘДІЛ ІСІМЕН, ТАПҚЫР 
ШЕШІМДЕРІМЕН ҒАНА АРТҚАН. 

ҚАЗАҚ ЕЖЕЛДЕН 
МӘМІЛЕГЕР ХАЛЫҚ

Сабыржан ЕСЖАНОВ, 
Жаңақала аудандық сотының 

төрағасы 

МЕДИАЦИЯ

КЕЛІСІМГЕ КЕЛГЕНДЕР ҰТЫЛМАЙДЫ

ОҢ ҚАДАМ

ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯ 
ЖҮЙЕГЕ  СЕРПІН  БЕРДІ

налған терезе. Бұл бастама азаматтар 
мен заңды тұлғаларға өзіне ыңғай
лы уақытта, үйден немесе кеңседен 
шықпайақ, онлайн режимінде интернет 
сервисі арқылы электронды түрде талап 
арыз беруіне, шағым, өтінішхат жолда
уына, сондайақ, істің қаралу барысын 
бақылауға мүмкіндік береді. 

Электронды технологияларды қол
данудың қаншалықты жеңіл әрі тиімді 
екенін қазір жұртшылық та түсіне баста
ды. Өйткені, бұл жаңашылдықтар ең 
алдымен сол қарапайым халыққа ұсы

нылатын мемлеттік қызметтің сапасын 
көтеру мақсатында жасалуда.

«Сот кабинеті» сервисі судьялар 
мен сот мамандарының жұмысын 
жеңілдетуге де ықпал етеді. Олай 
дейтініміз, электронды сот ісін жүр
гізу қағазбастылықты жойып, сот ак
тілерінің сапасын көтеруге, істерді 
қарау мерзімін жылдамдатуға және 
сот төрелігінің қолжетімділігі мен 
ашықтығын қамтамасыз етуге, сот 
жүйесіне деген сенімді арттыруға 
көмектесіп отыр.

Сот жүйесіне жаңашылдық
тардың енгізілуі әлі де жалғасуда. 
Сол секілді, 2018 жылы Жоғарғы 

Сот төрағасының бастамасымен бірне
ше пилоттық жоба енгізілген болатын. 
Сол аталған жобалар еліміздің барлық 
соттарында дамып, жұмыстар жүргі
зілуде. Мәселен, Ақтөбе қаласының 
ма мандандырылған әкімшілік сотында, 
ҚР Жоғарғы Соты төрағасының баста
масымен сот жүйесінде қолға алынған 
«Түнгі сот», «Смарт сот», «Судья көмек
шісі» пилоттық жобалары 2018 жылдың 
2 қазанынан бастап төраға өкімімен 
іске асырылуда. Аталған жобалардың 
тиімділігіне халық тарапынан оң баға 
берілуде. 

Қазақстандағы сот жүйесінің кеше
гісі мен бүгінін салыстыру тіпті мүмкін 
емес. Себебі, отандық сот жүйесі қазіргі 
таңда заманауи технологиялардың арқа
сында қарқынды дамып келеді.   

Г. БОРАШЕВА, 
Ақтөбе қаласы 

мамандандырылған әкімшілік 
сотының кеңсе бас маманы

Тәуелсіздіктің алғашқы күнінен бастап-ақ Қазақстан демокра-
тиялы, зайырлы және құқықтық мемлекет ретінде өзін таныс-
тырған болатын. Еліміздің тәуелсіздігімен қатар, азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарын, заңның үстемдігін қамтамасыз 
ететін тәуелсіз сот жүйесі құрылды. Тәуелсіздік алған соң сот жү-
йесін толыққанды қалыптастыру, заң нормаларын бекіту секілді 
бірнеше жоба алға қойылған-ды.
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Білген жөн!

ТІЗІМДІ ТЕКСЕРУ ОҢАЙ
Кезекті еңбек демалысы қарсаңында 

шетелде демалып, туристік сапарға шығуды 
жоспарлаған қазақстандықтар алдын ала 
борышкерлер тізілімінде бар-жоғын тексер-
гені абзал.

Мұны азаматтар бірнеше тәсіл арқылы 
тексере алады. Солардың бірі – Telegram қо-
сымшасындағы @egovKzBot. Бот қызметін 
таңдағаннан кейін пайдаланушы «Борыш-
керлер тізілімі және шетелге шығуға тыйым 
салынулар бойынша тексеру» сервисіне 
өтіп, жеке сәйкестендіру нөмірін енгізуі 
қажет. Борышкерлер тізілімінде болмаған 
жағдайда, автоматтандырылған ақпараттық 

жүйе берілген ЖСН бойынша ешқандай де-
ректердің табылмағаны жөнінде хабарлама 
жібереді. Бот арқылы сапарға бірге шығатын 
туысқандарыңыздың не достарыңыздың 
да берешегін тексеруге болады. Керекті 
ақпарат сұрау жіберілгеннен кейін бірден 
көрсетіледі. 

Айта кетейік, бір жыл бұрын іске қо-
сылған @egovKzBot-ты 300 мыңға жуық қа-
зақстандық қолданып үлгерді. Бот қызметін 
пайдалану үшін қазақстандықтар мобильді 
азаматтар базасында тіркелуі шарт. Бүгінде 
ол базаға 6,8 млн адам өз мәліметтерін 
енгізген.     

Сонымен қатар, электронды цифрлық 
қолтаңба иелері egov.kz порталындағы жеке 

кабинеті арқылы айыппұлдардың барын тек-
серіп, берешек анықталған жағдайда портал 
арқылы қарызын өтей алады.   

Естеріңізге салайық, Қазақстан аума-
ғынан тыс жерге шығуға шектеу салықтар, 
айыппұлдар немесе басқа адамдар алдын-
да сотқа жүгінуге дейін апарған қарыздар, 
алименттер, сонымен қатар, коммуналдық 
қызметтер бойынша берешектері барларға 
қойылуы мүмкін.

Асель МУСТАФИНА, 
 «Азаматтарға арналған үкімет»

 мемлекеттік  корпорациясы  КЕАҚ 
Ақтөбе облысы бойынша

 филиалының баспасөз қызметі

Бүгінде Қазақстан Республикасын-
да Кезектен тыс президент сайлауын 
Қазақстан Республикасы Конституция
сына, Сайлау туралы конституциялық 
заңға және сайлау жөніндегі өзге де 
нормативтік құқықтық актілерге сай өт-
кізілуіне толық алғышарттар, заңдылық 
негіздер жасалған. Азаматтардың сайлау 
құқықтарына қол сұғуға заңмен тыйым 
салынады, ол үшін Әкімшілік және Қыл-
мыстық кодекстерде жауаптылық түрлері 
белгіленген.

Әкімшілік 
құқықбұзушылық 

туралы кодекстегі 
талаптар қандай?

Қазақастан Республикасында 2014 
жылы кабылданған жаңа Әкімшілік 
құқықбұзушылық туралы кодекстің 
II тарауында сайлау құқықтарына қол 
сұққаны үшін әкімшілік жауаптылық бел-
гіленген. Мұнда: Лауазымды адамдардың 
сайлау комиссиясына (республикалық 
референдум комиссииясына) қажетті 
мәліметтер мен материалдарды ұсын
бауы немесе комиссияның шешімдерін 
орындамауы (101бап); Сайлау алдын-
дағы үгітті оған тыйым салынған кезеңде  
жүргізу (102бап); Сайлау алдындағы 
үгітті жүргізу  құқығына кедергі келтіру 
(103бап); Кандидаттар, саяси партиялар 
туралы көрінеу жалған мәліметтер тара-
ту (104бап); Сайлау комиссиясы (рес
публикалық референдум комиссиясы) 
мүшесінің құқықтарын бұзу (105бап); 
Азаматтардың сайлаушылар тізімімен 
танысу құқығын бұзу (106бап); Сайлау
шылар (республикалық референдумға 
қатысуға құқығы бар азаматтар) тізімін 
жасау үшін сайлаушылар туралы жалған 
мәліметтер ұсыну (107 бап); Тең сай-
лау құқығы туралы талапты бұзу (108 
бап); Шетелдіктердің, азаматтығы жоқ 
адамдардың, шетелдік заңды тұлғалар-
дың және халықаралық ұйымдардың кан-
дидаттары, партиялық тізімін ұсынған 
саяси партияларды ұсынуға және сай-
лауға, сайлауда белгілі бір нәтижеге қол 
жеткізуге кедергі келтіретін және (неме-
се) ықпал ететін қызметті жүзеге асыруы 
(109 бап); Азаматтарға басқа адамдар 
үшін дауыс беруге мүмкіндік жасау мақ-
сатында сайлау бюллетеньдерін (дауыс 
беруге арналған бюллетеньдерді) беру 
(110бап); Жұмыс берушінің сайлауға 
(республикалық референдумға) қатысу 
үшін демалыс беруден бас тартуы (111 
бап); Бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы сайлау алдындағы үгітті жүргізу 
шарттарын бұзу (112 бап); Анонимдік 
үгіттеу материалдарын дайындау немесе 
тарату (113 бап); Үгіттеу материалдарын 
қасақана жою, бүлдіру (114 бап); Сайлау-
ды (республикалық референдумды) әзір-
леу мен өткізуге қаражаттың жұмсалғаны 
туралы есептерді ұсынбау немесе  жария-
ламау (115 бап); Сайлау науқанын сайлау 
қорларынан тыс қаржыландыру немесе 
оған өзге де материалдық көмек көрсету 
(116 бап); Мемлекеттік сайланбалы лауа-
зымға кандидаттың не саяси  партияның 
шетел мемлекеттерінен, ұйымдарынан, 
шетелдіктерден және азаматтығы жоқ 
адамдардан қайырымдылықтар алуы (117 
бап); Жеке және заңды тұлғалардың кан-
дидаттарға, саяси партияларға олардың 
жазбаша келісімінсіз қызметтер көрсетуі 
(118 бап); Дауыс беру қорытындылары 
туралы немесе сайлау  (республикалық 
референдум) нәтижелері туралы мәлімет-
терді ұсынбау не жарияламау (119 бап); 
Сайлауға байланысты қоғамдық пікірге 
сауалнама жүргізу шарттарын бұзу (120 
бап); Дауыстарды санау басталғаннан 
кейін сайлаушылар (таңдаушылар) тізімі-
не өзгерістер енгізу (121 бап); Сайлау 
алдындағы үгітті жүргізу шарттарын 
бұзу (122 бап); Кандидаттарға сайлау
шылармен кездесу үшін үйжайлар беру 
шарттарын бұзу (123 бап); Үгіт матери-
алдарын орналастыру (124 бап); Сайлау 
алдындағы үгіт жүргізуге респуб ликалық 
бюджеттен бөлінген қаражатты жұмсау 

САЙЛАУДЫҢ ӘДІЛ ӨТУІ 
БАРШАҒА СЫН

қоғамдық қатынастар. Қылмыс объек-
тивтік жағынан алғанда сайлаушының 
өзінің сайлау құқығын немесе рефе-
рендумға қатысу құқығын еркін жүзеге 
асыруына кедергі жасау, сондайақ, сай-
лау комиссиясының жұмысына заңсыз 
араласу және дауыс беруге, партиялық 
тізім кандидаттарын тіркеуге, дауыс
тарды санауға және сайлаудағы немесе 
референдумдағы дауыс беру нәтижеле
рін анықтауға байланысты міндеттерін 
атқаруына кедергі жасау арқылы жүзеге 
асырылады. Мысалы: сайлаушыларды 
сайлауға, референдумға қатысуға жі-
бермеу, сайлау өтетін орынды жасыру, 
тұрғындарға немесе референдум туралы 
ойдан шығарылған мәліметтер таратып, 
оларды өткізу жөніндегі комиссиялар-
дың қызметіне түрлі кедергілер жасау, 
президенттікке кандидаттарды ұсынуға  

Қылмыстық кодекстің 150бабы 
1тармағындағы әрекеттер:

а) сатып алумен, алдаумен, күш қол-
данып не оны қолданамын деп қорқыту-
мен сабақтасса;

б) адам өзінің лауазымдық немесе 
қызмет бабын пайдалана отырып жасаса;

в) адамдар тобының алдын ала сөз 
байласуы бойынша немесе ұйымдасқан 
топпен жасалса;

г) электрондық сайлау жүйесінің 
белгіленген тәртібін бұзу арқылы жасау 
– онда ол осы қылмыстың ауырлататын 
түріне жатады (150баптың 2 – тармағы).

Кедергі келтіргендер 
жазасыз қалмайды

Сайлаушыға сайлауға немесе рефе-
рендумға қатыспауға, сайлау немесе 

референдум комиссиясы мүшесіне 
немесе өзге де адамдарға сайлау комис-
сиясының жұмысына кедергі келтіруге 
байланысты мүліктік немесе басқадай 
сыйақы беру немесе оны беремін деп 
уәде беру сатып алу деп танылады.

Президенттікке кандидаттар  жөнін-
де жалған мәлімдеме тарату, сайлау не-
месе референдум  өтетін жерді басқаша 
хабарлау, сайлау немесе референдум 
комиссиясы орналасқан жерге шабуыл 
жасалуы мүмкін деген сөз тарату, ал-
дау арқылы сайлау құқығын жүзеге 
асыруға немесе сайлау комиссиясының 
жұмысына кедергі жасау деп танылады. 
Күш қолдану деп жәбірленушіге қол 
тигізіп, ұрыпсоғып, денесіне жарақат 

салып, өз айтқанына еріксіз көндіріп 
сайлауға қатысудан бас тартқызу неме-
се сайлау комиссиясының жұмысына 
кедергі келтіруді айтамыз.

Күш қолданамын деп қорқытуға, 
жәбірленушіні немесе оның жақынын 
өлтіремін, үйіне өрт қоямын, денесіне 
жарақат келтіремін, өзге де жамандық 
істеймін деп қорқытып сайлау құқығы-
ның еркін болуына немесе сайлау комис-
сиялары жұмысына кедергі жасауларды 
айтамыз. Сатып алу, күш қолдану немесе 
оны қолданамын деп қорқыту осы қыл-
мысты жасасудың тәсілі болып табыла-
ды. Осы белгілердің біреуін жасаудың өзі 
осы баптың «а» тармақшасы бойынша 
қылмыстық жауаптылыққа тарту үшін 
жеткілікті болып табылады.

Дауысты қате 
есептегендерге 
жауаптылық бар

Адамдар тобының алдын ала сөз 
байласуы бойынша немесе ұйымдасқан 
топпын жасалған қылмыстың түсінігі 
Қылмыстық Кодекстің 31бабы 2,3тар-
мақтарында көрсетілген. Сайлау туралы 
заңға сәйкес, электрондық сайлау жүйе
сінің тәртібі «Сайлау туралы» заңның 
91 тарауында (501508 баптар) арнайы 
белгіленген,

Қылмыстық кодекстің 150бабы 
2тармағындағы қылмыстың субъек-
тісі жай адамдар немесе лауазымды 
адамдар болуы мүмкін. Сайлау құжат-
тарын, референдум құжаттарын бұр-
малау немесе дауыстарды қате есептеу 

үшін жауаптылық ҚКнің 151бабында 
көрсетілген.

Қылмыстың тікелей объектісі – 
сайлау құқығы, референдумға қатысу 
құқығы. Қылмыстың заты – сайлау құ-
жаттары, сайлаушылар тізімі, дауыс беру 
куәлігі, сайлау бюллетені және басқадай 
сайлау құжаттары. Объективтік жағынан 
қылмыс сайлау құжаттарын бұрмалау, 
бюллетеньге жалған жазбалар немесе 
қол қойылған парақтар енгізу, дауыстар-
ды көпекөрінеу қате есептеу не сайлау
дың нәтижелерін немесе референдум 
қорытындыларын көпекөрінеу айқын-
дамау, не дауыс беру құпиясын бұзу, егер 
осы әрекеттерді Қазақстан Республикасы 
Президентіне кандидаттың сенімді өкілі, 

жол бермеу, дауыс беруге, оның нәтиже-
лерін анықтауға әртүрлі кедергі келтіріп, 
ақпарат құралдарына ол жөнінде жалған 
мәліметтер беруге тырысу.

Қылмыс формальдық құрамға жа-
тады және ол сайлау құқығын жүзеге 
асыруға немесе сайлау комиссиясының 
жұмысына кедергі келтіру әрекеттерін 
жасаған уакыттан бастап, өзінің оларға 
қойған мақсатының жүзеге асқанына 
немесе аспағанына қарамастан аяқталған 
деп танылады. Қылмыс субъективтік 
жағынан тек тікелей қасақаналықпен 
істеледі. 

Қылмыстық ниет сан алуан болуы 
мүмкін, оның осы қылмысты саралауға 
әсері болмайды.

сол сияқты, сайлау комиссиясының 
немесе референдум жүргізу жөніндегі 
комиссияның мүшесі жасауы арқылы 
жүзеге асырылады. 

Жалғандық 
жарға жығады

Сайлау немесе референдум құжат
тарына жалғандық жасау: сайлау бюл-
летеньдеріне, дауыс беру куәлігіне, 
сайлаушылардың тізімдеріне, сайлау 
хаттамаларына және басқа да құжат-
тарға теріс өзгерістер енгізу немесе 
осыларды басқаша жазу, оларға түзе-
тулер енгізіп, қайта жасау, қолдарды 
жалған түрде қою, оларға басқа мерзім-
дер көрсету арқылы жүзеге  асырыла-
ды. Сайлау және референдум туралы 
заңдарға сәйкес, сайлау құжаттарына 
дауыс беру куәлігі, сайлау бюллетень-
дерді, дауыс берудің қорытындысы 
туралы хаттама, сайлаушылардың тізім-
дері, сайланғаны туралы куәлік, әрбір 
кандидатқа арнал ған ісқағаздар санала-
ды. Дауысты көпе көрінеу қате есептеу 
деп дауысқа түскен кадидаттар үшін 
берілген сайлаушылардың дауыс беру 
санын қасақана көбейту немесе азайту 
әрекеттері саналады.

Сайлаудың нәтижелерін немесе ре-
ферендум қорытындыларын көпекөрі-
неу дұрыс айқындамау шындыққа сай 
келмейтін жағдайда кандидатты сайлан-
ды немесе сайланбады, сайлау немесе 
референдум өткізілді немесе өткізілмей 
қалды деп ресми түрде жарияланады. 
Дауыс беру құпиялылығын бұзуға: 
сай лаушының дауыс беру бюллетенін 
арнаулы бөлмеде толтыруына кедергі 
жасау; сайлауды, референдумды ар-
найы жабдықталмаған кабиналарда 
өткізу; дауыс берушіні анықтау үшін 
сайлау бюллетеніне белгі қою секілді 
сайлауды өткізу заңына қайшы әректтер 
жатады. Қылмыс құрамы формальдық. 
осы жоғарыда көрсетілген әрекеттердің 
біреуін істемеу қылмыстың аяқталғанын 
білдіреді.

Егер жоғарыдағы ісәрекеттер элек-
трондық сайлау жүйесінің белгіленген 
тәртібін бұзу арқылы жасалса, онда 
қылмыстық жауаптылық ҚКнің 151
бабы 2бөлігі бойынша сараланады. Осы 
бапта көрсетілген қылмыс субъективтік 
жағынан алғанда тікелей қасақана жаса-
лады. Кінәлі адам Қылмыстық кодекстің 
151бабы 1 және 2бөлігінде көрсетілген 
заңсыз әрекеттердің кез келгенін заңсыз 
жасайтынын сезеді және соларды жүзеге 
асыруды тілейді. 

Арықбай АҒЫБАЕВ,
заң ғылымдарының докторы, 

әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың профессоры, 

Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері

Сайлаушыға сайлауға немесе референдумға 
қатыспауға, сайлау немесе референдум комис-
сиясы мүшесіне немесе өзге де адамдарға сайлау 
комиссиясының жұмысына кедергі келтіруге бай-
ланысты мүліктік немесе басқадай сыйақы беру 
немесе оны беремін деп уәде беру сатып алу деп 
танылады. Президенттікке кандидаттар  жөнінде 
жалған мәлімдеме тарату, сайлау немесе рефе-
рендум  өтетін жерді басқаша хабарлау, сайлау 
немесе референдум комиссиясы орналасқан  
жерге шабуыл жасалуы мүмкін деген сөз тарату, 
алдау арқылы сайлау құқығын жүзеге асыруға не-
месе сайлау комиссиясының жұмысына кедергі 
жасау деп танылады.

жауаптылықты белгілейтін арнаулы бап 
бар. Соның ішінде кодекстің 50бабы 
сайлау құқығын жүзеге асыруға немесе 
комиссияларының жұмысына кедергі 
жасағандарға бағытталған.

Азаматтардың ең маңызды саяси 
құқықтарының бірі олардың сайлау 
құқығын жүзеге асыруы болып табыла-
ды. Қазақстан Республикасының Кон-
ституциясы бойынша Президентті сай-
лау жалпыға бірдей, тең, төте сайлау 
құқығы негізінде жасырын дауыс беру 
арқылы өткізіледі. Сайлауға, сайлануға, 
республикалық референдумға тек қана 
сот ісәрекетке қабілетсіз деп танылған 
азаматтар, сондайақ, сот үкімі бойынша 
бас бостандығынан айыру орындарында 
отырғандар ғана қатыспайды. Сайлауда 
дауыс жасырын беріледі. Республиканың 
Конституциясы бойынша, сайлаушылар-
дың өз еркін білдіруіне бақылау жасауға 
жол берілмейді. Мұндай әрекеттер заң 
бойынша, оның ішінде, қылмыстық 
құқықтық нормалар арқылы да жазала-
нады (ҚКнің 150бабы).

Қылмыстың тікелей объектісі азамат-
тардың сайлау құқығын дұрыс жүзеге 
асыруын немесе сайлау комиссиясының 
жұмысына кедергісіз қатысуын реттейтін 

(Соңы. Басы 1-бетте) тәртібін бұзу (125 бап); Сайлауда кан-
дидаттардың, саяси партиялардың сенім 
білдірілген адамдарының, бұқаралық 
ақпарат құралдары өкілдерінің және бай-
қаушылардың заңды қызметіне кедергі 
келтіру (126 бап) үшін әкімшілік жауап-
тылық көзделген.

Қылмыстық кодекс 
не дейді?

Сайлау туралы заңдарды өрескел бұзу 
қылмыстық ісәрекет болып табылады. 
Қазақстан Республикасының 2014  жылы 
қабылданған Қылмыстық кодексінде осы 
мәселелерге байланысты қылмыстық 
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Бітім 

ДАУДЫ ШЕШУДІҢ ТӨТЕ ЖОЛЫ
Қазіргі таңда соттарда қаралатын істер саны 

жылдан жылға артып келеді. Әрине, бұл бір 
жағы нан азаматтар арасында дауласу дере
гінің көбей генін көрсетсе керек. Сондықтан да, 
«Дау мұраты – бітім» ұстанымымен татуластыру 
рәсім дерін кеңінен пайдалану жолға қойылуда. 
Өйт кені, өткен тарихқа үңілсек, қазақ халқын
да дүрдараз болған ағайындарды парасатты, 
ақылды, тілге шешен билер бітімге келтіргенін 
аңғарамыз.

Бүгінде, елімізде, оның ішінде аудан көле
мінде дауларды сотқа дейін және соттан тыс 
тәр тіппен реттеуде ілкімді жұмыстар жүргізілуде. 
Сот жүйесінде жаңа бастамалар үздіксіз қолға 
алынып келеді десек, солардың бірі Жоғарғы Сот 

АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ СОТЫНА – 50 ЖЫЛ!

ҮКІМ БАЛА ТАҒДЫРЫНА 

МӘСЕЛЕ

енгізген «Сот жүйесінің 7 түйіні» жобасы. Онда 
сот жүйесі дамуының 7 басым бағдарламасы 
белгіленген. Соның біреуі «Сотсыз татуласу орта
лығы» жобасының мақсаты халық арасында дау
ды соттан тыс шешу, қоғамдағы қайшылықтарды, 
дауларды азайту институттарын насихаттау және 
дамыту алаңдарын құру. Осы себепті қазіргі күні 
ел соттарының ғимараттарында татуласу орта
лықтары ашылуда. Онда азаматтарға адвокат, 
медиатор, нотариус, психолог, сот орындаушысы 
біріге көмек көрсетеді. 

Мәселен, Жалпақтал ауылдық округінде 
татуластыру орталығы құрылды. Әр ауылдық 
округте және сот ғимаратында медиация ка
бинеттері жұмыс істеуде. Жалпы, әр ауылдық 

округте кәсіпқой емес медиаторлар бар. 
Бұдан басқа, рухани жаңғыру аясында Қа

зақтың билер дәстүрін жаңғырту, қоғамдағы 

бірлік пен ынтымақты насихаттау, келіспеушілік 
пен дауласушылық деңгейін төмендету, құқық 
бұзушылықтардың алдын алу мәселелері бо
йынша әр ауылдық округтерде беделді ардагер
лер мен зиялы қауым өкілдерінен тұратын Билер 
кеңесі құрылды. Медиаторлар мен билер бүгінгі 
таңда дауларды азайтуға өздерінің үлкен септігін 
тигізіп отыр десек қателеспейміз.

Дауларды татуластыру рәсімдерімен реттеу
дің кеңінен қолданылуы іргелі жетіс тіктердің бірі 
болып табылады. Бұл әдіс дау шешудің тиімді де 
төте жолы екенін көрсетті, бүгінгі күні де дәлел
деп отыр. 

Самал УРАЗГАЛИЕВА, 
Казталов аудандық №2

сотының судьясы   
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Бала құқығы арнайы заң аясында айқын-
далып, мәселенің барлығында бала мүддесі 
бірінші орынға қойылады. Мысалы, отбасы 
мен балалардың құқықтары Ата Заңымызға 
сай қорғалуының өзі еліміздің балаларға 
деген көзқарасы әуел бастан-ақ дұрыс екенін 
көрсетеді. Кәмелеттік жасқа толмаған аза-
маттардың құқықтық жүйесін жетілдіру 
мақсатында 2005 жылы шілдеде өткен ҚР 
Судьяларының IV съезінде ҚР Тұңғыш Пре-
зиденті – Елбасы Н.Назарбаев кәмелетке тол-
мағандардың істері жөніндегі маманданды-
рылған соттар құру қажеттігі туралы бастама 
көтерді. Жалпы, халық аралық стандарттарға 
сай келетін осындай мамандандырылған сот-
тардың құрылуы қазақстандық сот жүйесіне 
тың серпін берді.

Соттың тек бір салаға бейімделуі – істің 
тыңғылықты, сапалы қаралуының кепілі. 
Бұған біз тәжірибе барысында толық көз жет-
кіздік. Мысалы, Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
2007 жылы 23 тамызда Қазақстандағы юве-
налды әділет жобасын жүзеге асыру бойынша 
«Кәмелетке толмағандардың істері бойынша 
мамандандырылған ауданаралық соттарды 
құру туралы» Жарлыққа қол қойғаннан ке-
йін, жасөспірімдер ісін қарауға бейімделген 
соттар жұмысын жүйелеу бойынша нақты 
жұмыс тар жүргізілді. Осылайша, алғаш рет 
Астана мен Алматыда кәмелетке толмағандар 
істері жөніндегі мамандандырылған ауданара-
лық соттар өз қызметін бастады. 

Жаңа бастамаға қатысты қорқыныш пен 
күдіктің қатар жүретіні шындық. Аталмыш 
соттардың тек екі ірі қалада құрылып, пи-
лоттық жоба ретінде енгізілуі де осындай 
сақтықтан. Бірақ, алғашқы қадамынан-ақ өз 
маңыздылығын көрсеткен бұл соттар маман-
дандырылған соттардың бүкіл республикада 
құрылып, жұмыс істеуіне алғышарт жасады. 
Бүгінгі таңда, әлемнің дамыған елдерінде 
әлдеқашан кеңінен қолданылып, тәжірибе 
барысында тиімділігін сан мәрте дәлелдеген 
ювеналды әділет жүйесінің қазақстандық 
үлгісі қалыптасып үлгерді. Мысалы, 2008 
жылдың 26 шілдесінде қызметке кіріскен 
Алматы қаласының кәмелетке толмаған-
дар істері жөніндегі мамандандырылған 
ауданаралық соты 9 жылда мол тәжірибе 
жинады. Қазір Қазақстан бойынша барлығы 
19 ювеналды сот қызмет етуде. Елбасы 2008 
жылдың 5 шілдесінде «Кәмелетке толмаған-
дардың істері жөніндегі мамандандырылған 
ауданаралық соттардың мәселелері бойын-
ша Қазақстан Республикасының кейбір заң 
актілеріне өзгертулер мен толықтырулар 
енгізу туралы» заңға қол қойып, балалардың 
құқықтық мәртебесі мен оларды қорғаудың 
заңдық тетіктері халықаралық деңгейде 
шешілуін қамтамасыз етті. 

Сонымен қатар, ҚР Тұңғыш Прези-
дентінің 2008 жылдың 18 тамыздағы Жар-
лығымен «Қазақстан Республикасындағы 
2009–2011 жылдарға арналған ювеналдық 
юстиция жүйесін дамытудың тұжырымда-
масы» қабылданып, аталған жүйе кемел-
дене түсті. Осылайша, қазақстандық сот 
жүйесінде ювеналды соттардың дер кезінде 
құрылуы отбасы және бала құқықтары мен 
заңды мүдделерінің қорғалуын жан-жақты 
қамтамасыз етуге зор мүмкіндік туғызды. 

ЖАҚСЫНЫҢ 
ҚАСИЕТІ – 

Бүгінгі күні өмірде шалыс басып, түрмеге 
тоғытылған жасөспірімдердің саны айтар-
лықтай азайған. Демек, біздің соттың мақса-
ты – шалыс басқан балаларды жазалау емес, 
керісінше, оның қателігін түсініп, өмірден өз 
орнын табуына көмектесу екенін көрсетеді. 
Сонымен қатар, балаларға қарсы жасалған 
құқықбұзушылықтар мен қылмыстардың 
алдын алу, лайықты жаза тағайындауда да 
ілгерілеушілік бар.

Ювеналды соттың басқа соттардан ерек-
шелігіне келсек, біріншіден, аты айтып 
тұрғандай біздің соттың басты кейіпкері 
бала және оның құқықтары. Осы жерде бұл 
соттың екінші ерекшелігін аңғаруға болады. 
Яғни, бала бар жерде мейірім, қамқорлық, 
түсіністік, сенім, жанашырлық деген игі қа-
сиеттер қатар жүруі керек. Ал, бұл тәжірибе 
барысында қалай көрініс табатынына тоқтал-
сақ, ең алдымен қандай жағдаймен болсын 
балалар біздің сотқа келгенде өздерін еркін 
сезінулері керек. Ол үшін сот ғимаратының 

ішкі безендірілуі, сот залдарының әдетте-
гіден өзгеше болуы шарт. Мысалы, біздің 
соттың ішкі қабырғаларынан балалардың 
суреті бейнеленген портреттерді көптеп 
көресіз. Сот залында темір тор деген атымен 
жоқ. Сосын, олар айыпталушының орнында 
жалғыз отырмайды. Бала өзін еркін сезінуі 
үшін жанында сенімді өкілі немесе қорғаушы-
сы бірге отырады. Сондай-ақ, бізде балаларға 
арналып жабдықталған бөлме де бар. Бала-
лармен психологтар жұмыс істейді. Кәсіби 
медиаторлар мен қорғаушыларға да арнайы 
бөлмелер қарас тырылған. Мұнда музей де 
бар. Ең бастысы, сот залында бала тағды-
рына қатысты істер қаралып жатқанда бөгде 
адамдардың кіруіне қатаң тыйым салынған 
және оларға қатысты істер бала мүддесі үшін 
жариялауға жатпайды. 

Қарайтын істердің санатына келсек, ба-
лалармен байланысты азаматтық, әкімшілік 
және қылмыстық істерді саралаймыз. Атап 
айтқанда, азаматтық істер бойынша балалар-
дың тұрғылықты жерін анықтау, бала асырап 
алу, балаларды тәртіптеріне байланысты 
арнайы мекемелерге жіберу, қорғаншылық 
және қамқоршылық мәселелері, алименттің 
көлемін азайту және басқа. 

Әкімшілік істер бойынша балалардың 
түрлі әкімшілік құқықбұзушылықтарымен 
байланысты істер қаралады. Айта кету керек, 
мұнда көп жағдайда әкімшілік құқық бұзған 
баланың ата-аналары жауапкершілікке тар-
тылады. Егер жасөспірімнің шәкіртақысы не-
месе өзге де табыс көзі болса, онда әкімшілік 
айыппұл баланың өзіне салынуы мүмкін. 
Қылмыстық істер бойынша кәмелеттік жасқа 
толмағандар арасындағы қылмыс пен оларға 
қарсы жасалған қылмыстар қаралады. Бала 
тағдырына қатысты кез келген іс судьяға үл-
кен жауапкершілік жүктейді. Мейлі, ол айып-
талушы болсын, жәбірленуші болсын, іс аса 
қырағылықпен қаралып, жіті зерттеліп, үкім 
бала тағдырына балта шаппайтындай болуы 
шарт. Ал, кәмелетке толмағандарға жәбір 
көрсеткен ересек адамдарға тағайындалатын 
жаза, керісінше, қатаң! Бір сөзбен айтқанда, 
ювеналды соттың мақсаты бала мүддесін 

жоғары қоя отырып, әділеттілік орнату. Десек 
те, басқа соттардан ерекшелігімізге қара-
мастан, барлық сатыдағы соттардағыдай БАҚ-
пен байланыс, ашықтық, қолжетімділік, әріп-
тестік қағидаларын берік ұстанамыз. Барлық 
құқық қорғау органдарымен, түрлі үкіметтік 
емес ұйымдармен, бірлестіктермен, халық-
аралық ұйымдармен тығыз қарым-қатынаста 
жұмыс істейміз. Әсіресе, жұмысымыздың 
негізгі бөлігі білім саласымен байланысты. 

Алматы қаласындағы ювеналды соттың 
алғашқы төрағасы сот жүйесінде мол тәжіри-
бе жинақтаған, қазылық қызметтің қыр-сы-
рына қанық, бірқатар аудандық соттардың 
төрағасы лауазымын абыроймен атқарған, 
білікті судья – Пірнияз Зиядинхан Абди-
байұлы болды. Алматыда алғаш ашылған 
ювеналды соттың төрағасы қызметі осындай 
білікті судьяға тапсырылуы қолға алынған 
жаңа сот жүйесін аяғынан тік тұрғызды. Сот-
тың алғашқы кездегі құрамында қызмет еткен 
судьялар Е.Қасымбеков, Е.Кәрібжанов, Б.Жу-

кенов, Г.Қонақбаева. Одан кейін қызмет еткен 
судьялар Қ.Садырова, А.Баймурзина. Міне, 
осы сынды халықаралық деңгейде білім алып, 
қызмет еткен жас қазылардың біразы бүгінде 
тәжірибелі судьялар қатарынан көрініп жүр. 
Бүгінгі күні аталған сотта 3 судья, 10 бас 
маман қызмет етеді. Атап айтқанда, судьялар 
Г.Чинибекова, С.Болат, кеңсе меңгерушісі 
К.Мухан, бас маман-сот отырысының хатшы-
лары – Е.Әділғалиев, Н.Бердықұлов, Ә.Тәке-
нова, А.Кангужина, Д.Дияров, бас мамандар 
С.Меңлібек, А.Молдыбаева, Ж.Байжігітұлы, 
аға сот приставы Р.Шәбішовтер және жетек-
ші маман Н.Абдиманапова. Бүгінгі таңда сот 
жүктемесі күннен-күнге артуда. Мысалы, 
сотта 2008 жылы 47 қылмыстық, 28 әкімшілік, 
188 азаматтық іс қаралып, аяқталса, 2018 
жылдың 10 айында шамамен 61 қылмыстық, 
311 әкімшілік, 917 азаматтық іс қаралған.

Ювеналды соттар Қазақстанның сот 
жүйесінде, бала мен отбасының құқықта-
ры мен заңды мүдделерін қорғауда зор 
маңызға ие. Аталмыш сот түрі жұмыс істей 
бастағаннан бері, заңмен қайшылыққа 
түскен кәмелетке толмағандарға қатысты 
құқық қолдану тәжірибесі оң сипатқа ие 
болды. Жазалау тәжірибесі азая бастады. 
Кәмелетке толмағандарға қатысты бас 
бос тандығынан айыру жазасы қылмыстың 
санатына байланысты айрықша жағдай-
ларда ғана тағайындалады. Кәмелетке тол-
мағандардың қылмыстылық мәселесі осын-
дай қауіпті құбылыстың алдын алу және 
онымен күресудің шараларын іздес тіруге 
бағытталған. Жас буын әлеуметтік дамудың 
табиғи резерві болып табылатындықтан, 
бұл қызығушылықтың негізділігі орынды. 
Ал, жеткіншектердің қылмыстық заңды 
бұзуы тәрбиеде кемшілік барын көрсетеді. 
Тұңғыш Президент айтқандай, «Бар жақсы 
– балаларға» ұраны барлық ата-ана үшін 
негізгі қағидаға айналуы тиіс.

А.ЕШЕЕВ, 
Алматы қаласы кәмелетке 

толмағандар ісі жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық 

сотының төрағасы 

К әмелеттік жасқа тол
маған балаларды 
құқықтық қорғау, 

оларға қамқорлық көрсету 
мемлекеттің ғана емес, жалпы 
қоғамның ортақ міндеті. Өйт
кені, бала қолдағы бардың ең 
қымбаттысы, елдің ертеңі. Ба
лалардың болашағына бейжай 
қарау мемлекеттің келешегіне 
көлеңке түсірумен бірдей. Осы 
орайда, Қазақстан егеменді
гін алған уақыттан бастапақ 
еліміздің ертеңі – балаларға 
қатысты мәселелерді көңіл 
бөліп, бүгінгі таңда бүлдіршін
дерді қорғау ана құрсағында 
жатқан кезінен басталады.

Тұңғыш президент Н.Назарбаев судьялардың қатысуымен өткен әр 
съезде  төрелік етуде тараптарды табыстыру, татуластыру тиімді екеніне 
ерекше ден қойды. Мәселен, Қазақстан Республикасы судьяларының VI 
съезінде «Қазақстанда соттан тыс делдалдың көмегімен бітістіру процесі 
– медиация институты құрылды. Бұл екі жақ та келісетін шешім қабыл-
дануы мүмкін істерді қараудан соттарды біртіндеп босату үшін алғышарт 
жасайды. Бұл институтты дамытып, әлемдік деңгейге жеткізу қажет», – 
деген болатын. 

Осы орайда әлем елдеріндегі медиация институтының қолданысына на-
зар салсақ. Мәселен, АҚШ, Ұлыбритания, Канада елдерінде медиацияның 
қанат жайғаны сондай, даулардың 80-90 пайызы, Украина, Беларусь Респу-
бликасында 60 пайызы, Қытайда 30-35 пайызы медиациямен аяқталады 
екен. Сарапшылар аталған елдерде баж көлемі жоғары болғандықтан тарап-
тар дау-жанжалдарды сотсыз шешудің тетіктерін іздейтіндігін алға тартады. 

Біздің елімізде де «Медиация туралы» заң қабылданғалы бітімге жүгі-
нетіндердің қатары жыл сайын артып келеді. Алайда, бітімгершіліктің сонау 
ата-бабамыздан бізге мұра болып қалғанын сотқа жүгінгенде ғана білетіндер 
бар. Иә, бұрынғының дана да дара билері ел арасындағы дауларды ың-шың-
сыз тараптарды татуластыру арқылы шешіп отырған. «Турашыл би – елін 
оздырады, тумашыл би – елін аздырады», – демекші, Майқы би, Төле би, 
Қазыбек би, Әйтеке би, Ермембет билердің бітімгерлігі соның айғағы емес 
пе? Осынау билерден қалған бұл дәстүр бүгінде қайта жаңғыртылып, біздің 
заманымызға жетіп отыр. «Медиация туралы» заң күшіне енгелі елімізде 
бітімгершіліктің ауқымын кеңейту мақсатында насихат жұмыстары тоқтау-
сыз жүргізіліп, Азаматтық процестік кодексі жаңғыртылды. Аталған кодекс 
оңайлатылған іс жүргізу, бұйрық арқылы іс жүргізу, партисипативтік рәсім-
мен толықты. Сондай-ақ, Жоғарғы Сот төрағасы Ж.Асанов татуласу жоба-
сын құруға үлкен мән беріп, әрбір азаматқа сотқа дейін де, соттың өзінде де 
татуласуы үшін жан-жақты жағдай  жасалғанын айтып, қоғамды  жылдар 
бойы соттасудың орнына келісімге келуге шақырды.

Бүгінде соттар «Сот жүйесін жетілдірудің басым бағыттар портфелі» 
негізінде «Татуласу: сотқа дейін, сотта» деп аталатын жоба бойынша жұ-
мысқа кірісіп кетті. Республиканың әр түкпірінде зиялы қауым өкілдерінің 
қатысуымен «Татуласу: сотқа дейін, сотта» атты конференция өткізіліп, 
Билер кеңесі құрылды. «Сот төрелігінің жеті түйіні» негізінде Маңғыстау 
облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында меди-
ация кабинеті ашылып, «Дау мұраты – біту» демекші, судья-медиатордың 
көмегімен ірі дауларға нүкте қойылып, тараптар татуласуда. Экономикалық 
сотта жеке кәсіпкерлер және заңды тұлғаларға қатысты күрделі істер жиі 
қаралатындықтан дауларды бітімгершілікпен шешудің мәні зор. Аталған 
сотта «Соттағы татуластыру рәсімдері» атты пилоттық жоба іске қосылды. 
Экономикалық сотқа талап қоюшы арыз келтірсе, бес жұмыс күні ішінде 
судья-медиатор тараптарды шақыртып, дауларды татуластыру арқылы шешу 
жолдарын түсіндіруді белсенді қолға алып отыр. Осы аралықта тараптар 
қарызды қайтару мерзімдерін нақтылап, кейбір кәсіпкерлер негізгі қарызын 
төлеген борышкердің  жағдайын ескеріп, айыппұл көлемін қысқарту туралы 
бітімге келуге мүмкіндік алды. Татуласудың тиімділігін түсінген тараптар 
бітімге келген жағдайда, арада медиациялық келісім бекітіліп, талап қо-
юшыға баж салығы қайтарылады. Осы орайда, сот процесіне өкіл ретінде 
қатысушылар, кейбір жағдайда қалтасының қамын ойлап, тараптарды тату-
ластыруға құлықсыздық танытатынын айтып кеткен жөн. «Жақсының қа-
сиеті – жарастыру, жаманның қасиеті – таластыру», – демекші, өз кезегінде 
тараптардың өкілдері де дауларды өркениетті шешуге бір ауыздан атсалысса 
нұр үстіне нұр болмақ. Жыл басынан бері экономикалық сотта 90 іс медиа-
циямен, 22 іс бітімгершілікпен аяқталған, оның ішінде пилоттық жобамен 
46 іс медиациямен, 3 іс бітімгершілікепен аяқталған. 

Қорыта айтқанда, соттарда дауласушы тараптарды медиация тәртібімен 
татуластыру арқылы аяқталған істер артқанымен, тәжірибеде осы дауларды 
соттарға жүгінбей-ақ шешуге болатындығын көреміз. Сондықтан, сотқа 
жүгінбес бұрын медиация арқылы ымыраға келсек қана жүйкеге салмақ 
салмай, алтын уақытымыз бен қыруар қаржымызды үнемдейтінімізді естен 
шығармағанымыз абзал. 

Гаухар МЕТЕРКУЛОВА,  
Маңғыстау облысы мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотының судьясы

ЖАРАСТЫРУ

БАЛТА ШАППАУЫ ТИІС
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Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, факс: 8 (727) 292-29-92 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

Нұр-Сұлтан қаласы 

Абай көшесі, 78, 105-кеңсе.

Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

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

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

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

Қалиаскаров Нұрлан

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ӘРТҮРЛІ

ТАРАТУ

КОНФЕРЕНЦИЯ

ЕҢБЕК ЗАҢНАМАСЫ ЖЕТІЛДІРУДІ ҚАЖЕТ ЕТЕДІ 

ЖАРНАМА

7. «Май» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс 
жалпы жиналысына шақыру туралы хабарландыру.

«Май» акционерлік қоғамы, орналасқан мекенжайы: Қазақстан 
Республикасы, Өскемен қ., Степная к., 4, өзінің акционерлеріне 2019 
жылғы 18 маусымда жергілікті уақытпен, сағат 10:00-де, мына мекенжай 
бойынша: Өскемен қ., Степная к., 4, акционерлердің кезектен тыс жалпы 
жиналысын шақыратыны туралы хабарлайды. 

Жалпы жиналыс Директорлар Кеңесінің бастамасы бойынша 
шақырылып отыр. 

Ұсынылатын күн тәртібі:
1. «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен ірі мәміле жасауды бекіту. 
2. Өзге де мәселелер.
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысушыларды 

тіркеу 2019 жылдың 18 маусымында сағат 9:00-ден 9:45-ке дейін, 
акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу орны бойынша 
жүргізіледі. Күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдарды 
акционерлер танысу үшін 2019 жылдың 18 маусымына дейін мына 
мекенжай бойынша ала алады: Қазақстан Республикасы, Өскемен қ., 
Степная к., 4. Кворум болмаған жағдайда қайта өткізілетін жиналыс, 
жоғарыда көрсетілген мекенжайда, 2019 жылғы 19 маусымда жергілікті 
уақытпен сағат 10:00-де өткізіледі. 

Анықтама үшін телефон: 8 (7232) 26-32-61.

Жоғарыда аталған мүлікті сатып алғысы келетін 
тұлға лар аукционның басталуына бір сағаттан кешік
тірмей, Банктің деректемелеріне қолмақолсыз 
ақша аудару арқылы бастапқы бағаның 5% кепілдік 
жарнасын төлейді: БСН 940540000429, ЖСК: 
KZ20125KZTJ002300333, БСК: NBRKKZKX Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің кассалық операциялар 
және құндылықтарды сақтау орталығында.

Өтінімдерді қабылдау және аукционға қатысу
шыларды тіркеу аукцион туралы ақпараттық хабар
лама жарияланған күннен бастап жүргізіледі және 
жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша сауда
саттық басталғанға дейін бір сағат бұрын аяқталады.

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

 Алматы қ., А.Төлебаев к., 38/61, «Жетысу» БО, 
5қабат. Байланыс телефоны: 3210992; 

 Астана қ., Сарыарқа ауданы, Орынкөл к., 4құры
лыс, 208бөлме, байланыс телефоны: 87787419643; 

 Ақтөбе қ., байланыс телефоны: 87057441165; 
 Атырау қ., байланыс телефоны: 87014734775; 
 Павлодар қ., М.Есеналиев к., 1, 101кеңсе, бай

ланыс телефоны: 87015352325; 
 Қарағанды қ., байланыс телефоны: 87765881334. 
Біздің деректемелеріміз: 
«Казинвестбанк» АҚ
БСН 940540000429
ЖСК: KZ20125KZTJ002300333 
БСК: NBRKKZKX, Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкінің кассалық операциялар және 
құндылықтарды сақтау орталығында.
              
«Казинвестбанк» АҚ                        
Тарату комиссиясының төрайымы  Д.С.ИДРИСОВА
Атқарушы. Ф.Ф.Абдуллина 
Тел.: 3210992 (ішкі нөмірі 6160)

5. «Казинвестбанк» АҚ тарату комиссиясы таратылған Банктің меншікті мүлкін сатуды жүзеге 
асырады. Сауда 2019 жыл 29 мамыр сағат 11:00-де мүлік орналасқан жерде өтеді. Сауда-саттық әдісі – 

ағылшынша, кепілдік жарна сомасы бастапқы бағаның 5%-ын құрайды.
Алматы қаласы

Лот 
нөмірі Мүліктің атауы

1-ЛОТ Ғимараттар тобы, орналасқан мекенжайы: Алматы қ., Ақбұлақ ы.а., Хан Шатыр к., 1Б үй, жалпы 
алаңы 1,843.4 ш.м. Алаңы 3,0527 га жер телімі учаскесімен. Бастапқы бағасы 973 739 892 теңге.

2-ЛОТ Тұрғын емес үйжай (кеңсе), алаңы 0 4 га жер телімі учаскесінде орналасқан. Мекенжайы: Алматы 
қ., Әуезов ауданы, Ақсай2 ы.а., 54үй. Жалпы алаңы 127,0 ш.м. Бастапқы бағасы 33 027 730 теңге.

3-ЛОТ Үш бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., Шамшырақ к., 17үй,  6пәтер, жалпы 
алаңы 129,0 ш.м. Бастапқы бағасы 22 901 370 теңге.

4-ЛОТ Төрт бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., Қамажай к., 2үй, 4пәтер. Жалпы 
алаңы 164,4 ш.м. Бастапқы бағасы 21 884 435 теңге.

5-ЛОТ Төрт бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., Қамажай к., 3үй, 4пәтер. Жалпы 
алаңы 164,9 ш.м. Бастапқы бағасы 21 950 993 теңге.

6-ЛОТ Төрт бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., Шамшырақ к., 15үй, 4пәтер. Жалпы 
алаңы 162,6 ш.м. Бастапқы бағасы 21 644 824 теңге.

7-ЛОТ Үш бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., Шамшырақ к., 19үй, 6пәтер. Жалпы 
алаңы 130,4 ш.м. Бастапқы бағасы 23 149 912 теңге.

8-ЛОТ Төрт бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., Қамажай к., 4үй, 4пәтер. Жалпы 
алаңы 166,2 ш.м. Бастапқы бағасы 22 124 045 теңге.

9-ЛОТ Үш бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., Шамшырақ к., 7үй, 6пәтер. Жалпы 
алаңы 126,3 ш.м. Бастапқы бағасы 22 422 039 теңге.

10-ЛОТ Төрт бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., Шамшырақ к., 13үй, 4пәтер. Жалпы 
алаңы 163,7 ш.м. Бастапқы бағасы 21 791 253  теңге.

11-ЛОТ Төрт бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алмалы ауданы, Чайковский к., 178үй, 11пәтер. Жалпы алаңы  
114,7 ш.м. Бастапқы бағасы 55 187 446 теңге.

12-ЛОТ Төрт бөлмелі пәтер. Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы.а., Қамажай к., 30үй, 4пәтер. Жалпы 
алаңы 163,5 ш.м. Бастапқы бағасы 21 764 630  теңге.

13-ЛОТ Жер телімі учаскесі. Алматы қ., Медеу ауданы, ПК Горный Гигант, 2338 уч. Алаңы 1,6 га. 
Бастапқы бағасы 14 718 560 теңге.

14-ЛОТ Жер телімі учаскесі. Алматы қ., Наурызбай ауданы, Құрамыс ы.а., 78 уч. Алаңы 2,82 га. Бастапқы 
бағасы 376 768 920 теңге.

15-ЛОТ Жер телімі учаскесі. Алматы облысы, Қарасай ауданы, Райымбек а.о, Қырғауылды а., 63 уч. 
Алаңы 10,0 га. Бастапқы бағасы 31 204 000  теңге.

16-ЛОТ
Жер учаскесінде орналасқан Коттедж. Алматы облысы, Қапшағай қ., Қапшағай су қоймасының 
Солтүстік жағалауы, 21/1 учаскесі. Жалпы алаңы  105,6 ш.м. Жер учаскесінің алаңы 0,0440 га. 
Бастапқы бағасы 16 962 891  теңге.

17-ЛОТ Жер учаскесінің 1/5 үлесі . Алматы облысы, Қапшағай қаласы, Қапшағай су қоймасының Солтүстік 
жағалауы. Ауданы 0,0581 га (үлесі). Бастапқы бағасы 217 763 теңге.

18-ЛОТ Жер учаскесінің 1/5 үлесі. Алматы облысы, Қапшағай қаласы, Қапшағай су қоймасының Солтүстік 
жағалауы, 21 уч. Ауданы 0,8019 га. Бастапқы бағасы 2 748 079 теңге.

19-ЛОТ Жер учаскесінің 1/5 үлесі. Алматы облысы, Қапшағай қаласы, Қапшағай су қоймасының солтүстік 
жағалауы. Ауданы 0,125 га. Бастапқы бағасы 468 510  теңге.

20-ЛОТ Тұрғын үй, 0,1 га жер учаскесінде орналасқан. Алматы облысы, Қарасай ауданы, Әйтей а., Жүнісбай к., 12а 
үй. Жалпы алаңы 101,3 ш.м. Бастапқы бағасы 13 321 458 теңге.

21-ЛОТ
Жалпы ауданы 897,9 ш.м. ғимараттар мен құрылыстар тобы, алаңы 7,856 га жер телімі учаскесімен,  
ұзындығы 730,0 п. м., теміржол жолдары, алаңы 0,6440 га жер телімі учаскесімен, орналасқан мекенжайы: 
Алматы облысы, Жетіген ауылдық округі, Жетіген а., 648 уч. Бастапқы бағасы 168 346 297 теңге. Бір лотпен.

Нұр-Сұлтан қаласы филиалы.
1-ЛОТ Тұрғын емес үйжай, жалпы алаңы 128,8 ш.м., 0 82 га (үлесі) жер учаскесімен, орналасқан мекенжайы: 

НұрСұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Абай даңғ., 8үй, ВП9. Бастапқы бағасы 36 686 399 теңге.    
2-ЛОТ Тұрғын емес үйжай, жалпы алаңы 32,0 ш.м., 0 18 га (үлесі) жер учаскесімен, орналасқан мекенжайы: 

НұрСұлтан қ., Алматы ауданы, Қабанбай Батыр даңғ., 24үй, н.п.7. Бастапқы бағасы 17 224 813 теңге.
3-ЛОТ Toyota Avensis автокөлігі, 2005 жылы шыққан. Бастапқы бағасы 1 221 333  теңге.
4-ЛОТ Toyota LANDCRUISER PRADO автокөлігі, 2007 жылы шыққан. Бастапқы бағасы 5 969 000  теңге.
Ақтөбе қаласы филиалы
1-ЛОТ Тұрғын емес үйжай, жалпы алаңы 623,2 ш.м., 1,2299 га жер учаскесімен,   орналасқан мекенжайы:  

Ақтөбе қ., 41разъезд, 392үй. Бастапқы бағасы 98 788 865 теңге.
2-ЛОТ GPR23SK кабинасы бар дизель генераторы. Бастапқы бағасы 303 835.42 теңге.
Атырау қаласы филиалы
1-ЛОТ Тұрғын емес үйжай, жалпы алаңы 1525,8 ш.м., алаңы 0.0640 га жер учаскесімен, орналасқан мекенжайы: 

Атырау қ., Гумаров к., 4үй. Бастапқы бағасы 211 995 464 теңге. 
2-ЛОТ Тұрғын емес ғимарат, 0,0139 га жер учаскесінде орналасқан. Атырау қ., Ғизат Алипов к., 1 а үй. 

Жалпы алаңы 207,0 ш.м. Бастапқы бағасы 35 824 577 теңге.
Павлодар қаласы филиалы

1-ЛОТ Тұрғын емес үйжай, жалпы алаңы 228 ш.м., алаңы 0 30 га жер телімі учаскесімен, орналасқан 
мекенжайы: Павлодар қ., Есеналиев к., 1үй, 101кеңсе. Бастапқы бағасы 43 053 848 теңге.

Қарағанды қаласы филиалы
1-ЛОТ Тұрғын емес үйжай, жалпы алаңы 233,3 ш.м., алаңы 0,1208 га жер телімі учаскесімен. Орналасқан 

мекенжайы: Қарағанды қ., Хмельницкий к., 15үй. Бастапқы бағасы 38 920 892 теңге.
2-ЛОТ Тұрғын емес ғимарат, 0,3782 га жер учаскесінде орналасқан. Қарағанды облысы, Абай ауданы, 

Абай қ., Карл Маркс к., 1А үй. Жалпы алаңы 1,645,5 ш.м. Бастапқы бағасы 94 657 592 теңге.
3-ЛОТ Жер учаскесі. Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Тораңғалық ауылдық округі, Тораңғалық 

ауылы. Жалпы алаңы 2,0 га. Бастапқы бағасы 4 200 000  теңге.
4-ЛОТ Электрогенератор 15001EDS/MEDA (986772) GEKO. Бастапқы бағасы 259 328.74 теңге.
Батыс Қазақстан облысы, Ақсай қаласы
1-ЛОТ Үш бөлмелі пәтер. БҚО, Ақсай қ., 4 ы.а., 31үй, 39пәтер. Жалпы алаңы  63,3 ш.м. Бастапқы 

бағасы 8 274 820 теңге.
Ақтау қаласы
1-ЛОТ Тұрғын емес үйжай, 0 998 га (үлесі) жер учаскесінде орналасқан. Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 

11 ы.а., 58үй, н.п. 8. Жалпы алаңы  248,5 ш.м. Бастапқы бағасы 35 727 342  теңге.
Қостанай қаласы
1-ЛОТ Тұрғын емес үйжай, (кеңсе), 0,0167 га жер учаскесінде орналасқан. Қостанай қ., Гоголь к., 148үй, №ВП 

пәтер. Жалпы алаңы 170,9 ш.м. Бастапқы бағасы 29 841 781 теңге.
2-ЛОТ Тұрғын емес үйжай, (кеңсе), Қостанай қ., Гоголь к., 14876 үй, 77. Жалпы алаңы  70,9 ш.м. 

Бастапқы бағасы 13 813 254  теңге.
3-ЛОТ Жер учаскесі. Қостанай қ., Уральская к., 12, алаңы 0,0375 га. Бастапқы бағасы 775 403  теңге. 

4-ЛОТ
Жалпы ауданы 607.2 ш.м., жапсарлас құрылыстары бар тұрғын емес ғимарат,  1.3872 га жер 
учаскесінде орналасқан. Мекенжайы: Қостанай қ., Перронная к., 16А үй, Ұзындығы 0.414 шақырым 
темір жолы, 0.2455 га жер учаскесінде орналасқан. Жалпы алаңы 0 75 га жер учаскесі, орналасқан 
мекенжайы: Қостанай қ., тж жолы, нөмірсіз. Бастапқы бағасы 56 610 956  теңге. Бір лотпен.

Шымкент қаласы
1-ЛОТ Екі бөлмелі пәтер, орналасқан мекенжайы: Шымкент қ., Театральная к., 35үй, 10пәтер. Жалпы 

алаңы 65.6 ш.м. Бастапқы бағасы 10 300 381  теңге.

8. ЖК «Сарсенова Г.Б.», ИИН:780714400405, №151000095899  
Меркурий180 ФKZ (180RY 11 pex 20704 заводтың номері 
000010150654, 2011 жылғы кассалық аппаратын жоғалтып алғаны 
туралы жария қылады. Соған қатысты кассалық кітапшалары да 
жоғалған.

12. ЖК К.З.Акимкуловқа тиесілі, ЖСН 610924300060, жоғалған ОКА 
ПФ KZ (2 нұсқа) бақылаукассалық аппараты, зауыт №3354, 2006 ж.ш., 
тауар чегі кітабы, қолмақол ақшаны тіркеу кітабы, тіркеу карточкасы, 
ККМ паспорты жарамсыз деп танылсын.  

13. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 
Фармация комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті» РММ 
қосу жолымен қайта ұйымдастырылатындығы туралы хабарлайды. 
Барлық шағымдар 2 (екі) ай  ҚР, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, 
Лермонтов көшесі, 59, т.е.к. 64 , 1 кабинет мекенжайы бойынша 
қабылданады.

18. «ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ АДАЛ» жеке қорын, БСН 
121 240 005 193, бөлу түрінде қайта ұйымдастыру туралы хабарлама». 
Барлық сұрақтар бойынша мына мекенжайға хабарласуға болады: Нұр
Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 6, «Арман» БО, 940кеңсе, тел.: +7 (7172) 

3. «LandmarkkEstateDevelopmentGroup» ЖШС (БСН 050 340 016 392) 
қызметі тоқтатылатынын хабарлайды. Талапарыздар екі ай мерзім ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады: Алматы қ., Жамбыл к., 114/85 үй, 
219кеңсе, тел. 87078321425.

4. Өндірістік кооператив «Туыстар» ауылшаруашылығы өндірістік 
кооперативі», БСН 180140038362, өзінің таратылатындығы туралы хабар
лайды. Талапшағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 
ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы, 
Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Ақжар ауылы, К.Камисбаева 
көшесі, 47үй, пошта индексі 071501.

10. «Алан Терминал Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 
980840005349, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талапшағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 
Жетісу ауданы, Павлодарская к., 5үй. Тел.: 8 (727) 223 01 13. 

11. «Борсы 26» ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі» өндірістік 
кооперативі, БСН 161240010434, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. 
Барлық талапшағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай 

мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, Батыс Қазақстан 
облысы, Жәнібек ауданы, Тегісшіл ауылы, Ғұмар Қараш к., 26үй. 

14. «Қызылорда Ақ маржан» қоғамдық бірлестігі ЖШС (БСН 
120140018941) – өзінің таратылатындығы туралы хабарлайды. Талап
шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 (екі) ай 
мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы,  
Қызылорда қаласы, Саулет2 ауданы, участок 145 «А».

15. Ақмола облысы Есіл ауданының әкімдігі жанындағы «Құлыншақ» 
бөбекбалабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны 
(БСН 131140000084), өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап
шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады: 020911, Қазақстан Республикасы,  
Ақмола облысы, Есіл ауданы, Красивое ауылы, Тәуелсіздік көшесі, 38. 

17. «Кредиттік серіктестігі «Махаббат» ЖШС, БСН 120440012795, 
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талапшағымдар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: ҚР, БҚО, Бөрілі ауданы, Березовка ауылы, М.Әуезов к., 40үй. 
Тел.: 87058124971.

9. «Желтоқсан»  ЖШС (БСН 970540000543)  және «ZOR SINTEZ» ЖШС (БСН 
110740017021) «Желтоқсан»  ЖШС, «ZOR SINTEZ» ЖШСне қосылу арқылы өзінің қайта 
ұйымдастырылуы туралы хабарлайды. Шағымдар келесі мекенжайлар бойынша қабылданады: 
«Желтоқсан» ЖШС: ҚР, Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар қаласы, Қонаев көшесі, 
161үй. «ZOR SINTEZ» ЖШС: ҚР, Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар қаласы, Мичурин 
көшесі, 7үй.

1 6 .  « Д о с т ы қ  қ о н а қ  ү й і »  Ж Ш С 
03.05.2019 ж. қатысушылардың кезекті 
Жал пы жиналы сы өткізілгені туралы 
және қабылданған шешімдер бойын
ша дауыс беру қорытындылары туралы 
хабар лайды:

Жиналыстың Күн тәртібіндегі бірінші 
мәсе ле бойынша

1, «Достық қонақ үйі» ЖШС 2018 жыл
ға арналған аудиттелген жылдық қаржы 
есеп тілігі бекітілсін. 

 2 ,  «ГАММА –  АУДИТ»  ЖШС 

аудиторлық ұйымының Есебі қабыл
дансын.

3, Белгіленген мерзімде Жиналыстың 
қабыл данған шешімдері туралы хабар
лансын

Жиналыстың Күн тәртібіндегі екінші 
мәселе бойынша

«Достық қонақ үйі» ЖШС 2018 жылға 
арналған таза табысының ұсынылған 
бөлінуі бекітілсін.

Барлық мәселелер бойынша Шешімдер 
бірауыздан қабылданды (96,98206313 %).

«Парасат» кәсіподағы университет 
заң герлерімен, әсіресе, азаматтық құқық, 
азаматтық іс жүргізу және еңбек құқығы ка
федрасының өкілдерімен тығыз байланыста 
жұмыс істейді. Осындай ықпалдастықтың 
жарқын мысалы ретінде еңбек құқығы 
саласының көрнекті ғалымы, заң ғылымда
рының докторы, профессор К.Ә.Әбжанов
тың 90 жылдық мерейтойына арналған 
«Қазақстан Республикасының әлеуметтік
эконо микалық дамуы және оның халқының 
әлауқатын құқықтық қамтамасыз ету 
мүм кіндіктері: ұсыныстар, ұсынымдар» 
тақырыбындағы халықаралықпрактикалық 
конференцияны ерекше атап өтуге болады. 
Аталмыш шараны з.ғ.к., кафедра доценті 
Т.М. Абайділдиновтың басшылығымен 
әлФараби атындағы ҚазҰУ жанындағы 
«Халықаралық құқық шеңберінде Қа
зақстан Республикасының және Еуразиялық 
экономикалық одақ (ЕАЭО) елдерінің еңбек 
заңнамасын үйлестіру» ғылыми жобасының 
аясында Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігінің ғылымизерт
теу тобы ұйымдастырды. 

Конференцияға қатысушылар алдында 
«К.Ә. Әбжановтың ғылыми мұрасы тура
лы» з.ғ.д., профессор, Л.Н.Гумилев атын
дағы ЕҰУ азаматтық, еңбек және эколо
гиялық құқық кафедрасының меңгеру шісі, 

ғалым шәкірттерінің бірі А.М.Нұрмағам
бетов сөз тарқатты. Ол К.Ә.Әбжанов Ал
маты заң институтының ІІІкурс студенті 
болған кезде Қазақ кәсіподақтар одағы 
кеңесінің (Қазкәсіпкеңес) консультанты 
лауазымына шақырылғанын, сонда адам 
құқығын қорғау саласында үлкен тәжірибе 
жинақтағанын айрықша атап өтті.

К.Ә.Әбжанов туралы оның тұңғыш 
шәкірті, з.ғ.д., Д.А.Қонаев атындағы уни
верситеттің профессоры В.Н.Уваров, Ка
спий қоғамдық университетінің оқы
тушысы Ф.А.Тілегенова жылы лебіздерін 
білдірді. Ә.Әбжановтың ұлы, з.ғ.к., «Қа
зақстан Халық банкі» АҚ бас кеңесшісі 
Д.К.Әбжанов әкесі мен шешесі туралы 
тағылымды естеліктер айтты.

Конференция модераторы,  з .ғ .к . 
Т.М.Аб ай ділдинов халықаралық инте

грация лық процестер жағдайында әлеу
меттікэко но микалық және еңбек қаты
настарын құқық тық реттеу, еңбек және 
әлеуметтік заң наманы жаңғырту, еңбек 
нарығының жағдайы, әлеуметтікеңбек 
қатынастары субъектілерінің құқықтық 
мәртебесі, ЕАЭО еңбек заңнамасын үй
лестіруге байланысты мәселелерді шешу 

проблемалары мен әдіс тері сынды пробле
маларға ерекше назар аударды.

ӘлФараби атындағы ҚазҰУ қызмет
керлері «Парасат» кәсіподағының өкілі, 
«Ғылым, инновациялық және білім беру 
ұйымдары қызметкерлерінің салалық кәсіп
одағы» ҚБ төрағасы, т.ғ.к., М.З.Молдабеков 
өз баяндамасында кәсіподақтың рөлін атап 
өтті. Сондайақ, әлеуметтікеңбек қатынас
тарын реттеу саласында кәсіподақтар
дың қатысуын, еңбек дауларын ескерту 
мен шешу мүмкіндіктерін, әлеуметтікең
бек жанжалдарын сүйемелдеу мен шешу 
теория сы мен практикасын жетілдіруді 
айқындады. Конференция қатысушылары 
алдында ҚР Кәсіподақтар федерациясының 
төрағасы Б.Әбдірайым құттықтау сөз сөй
леп, конференцияның маңыздылығы мен 
өзектілігін айқындай отырып, ол конферен
цияға қатысушыларға жемісті жұмыс пен 
жаңа ғылыми жетістік тіледі.

Конференция жұмысына Ресейден, Қыр
ғыз Республикасынан және Беларусьтан 
келген қонақтар қатысты. Урал Мемлекет
тік университетінің кафедра меңгерушісі 
С.Ю.Головина еңбек туралы ресейлік заңна
маның өзекті проблемаларына тоқталды, 

Урал Мемлекеттік университетінің доценті 
А.М.Шафиков Ресейдің білім беру ұйым
дарын дағы әлеуметтік әріптестік саласына 
кәсіподақтардың қатысуы туралы әң
гімелесе, Ж.Баласағұн атындағы Қырғыз 
Ұлттық университетінің кафедра доценті, 
з.ғ.к., У.Т.Андашев Қырғызстан, Қазақстан 
және Ресей кәсіподақтар қызметінің тео
риясы мен практикасына қатысты еңбек 
туралы заңнамасының кейбір аспектілері
не салыс тырамалықұқықтық сипаттама 
берді. ЕАЭО  мүшелерінің құқықтық сая
сатындағы алшақтық туралы з.ғ.к., доцент 
И.В.Ме жибовская «Қазақстан мен Ресейдің 
әлеу меттікқамтамасыз ету заңнамасының 
норма ларындағы коллизия» атты баянда
масында жанжақты тоқталды. ЕАЭО ел
дерінің еңбек заңнамасын жетілдіру тақы
рыбының өзектілігі Ресей, Қазақстан және 
Қырғызстанның бірқатар ғалымдарының, 
айта кетск «Тұран» университетінің заң 
және халықаралық құқық кафедрасының 
профессоры, з.ғ.д. Л.ТЖанұзақованың, 
з.ғ.к., ОңтүстікУрал университетінің өкілі 
А.Б.Шафикованың, Ж.Баласағұн атын
дағы Қырғыз Ұлттық университетінің 
еңбек кафедрасының доценті, меңгерушісі 

К.С.Роман куловтың және басқалардың 
сөйлеген сөздерінде атап өтілді.

Мұнан соң конференция жастардың 
секциялық мәжілістерімен жалғасып, 
оны әлФараби атындағы ҚазҰУ азамат
тық құқық, азаматтық іс жүргізу және 
еңбек құқығы кафедрасының докторанты 
А.Қ.Құсаинова жүргізді.

ТМД елдерінен және әлФараби атын
дағы ҚазҰУ студенттерінен 89 ғалым қа
тысқан конференция нәтижелері бойынша 
мақалалар жинағын жариялауға қазіргі 
таңда дайындық жүргізілуде.

ҚазҰУ заң факультеті және ҚазҰУ 
қызметкерлерінің «Парасат» кәсіподағы 
осындай конференцияларды тұрақты өт
кізуді жоспарлап отыр.

 Серікқали ТЫНЫБЕКОВ, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ азамат-

тық құқық, азаматтық іс жүргізу және 
еңбек құқығы кафедрасының меңге-

рушісі, з.ғ.д., профессор
Ольга ЛОЖНИКОВА, 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
қызметкерлері «Парасат» кәсіподағы 

төрағасының орынбасары

2. Алматы қаласы атқарушылық округінің жеке сот орындаушысы 
Кабылбеков Талгат Кабылбекулы өз қызметі басталғаны туралы 
хабарлайды, лицензиясының № 5220, 2019 жылы 19 ақпанда берілген. 
Жұмыс уақыты: Дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 09:00ден 18:00ге 
дейін. Түскі үзіліс сағат 13:00ден 14:00ге дейін. Азаматтарды қабылдау 
сейсенбі және бейсенбі күндері сағат 09:00ден 13:00ге дейін. Заңды 
мекенжайы: Алматы қаласы, Байзақов, 222, кеңсе 87. Телефон.: 8 777 
982 0707.

6. Хабарлама
2019 жылдың 15 наурызында келесі БАҚ беттерінде: «Заң газеті» 

(№ 20) және «Юридическая газета» (№20), ««Алматы Арена» және 
«Халық Арена» көпқызметті кешендерді басқаруды ұйымдастыру» 
жобасы бойынша жекешілік әріптестікті анықтау бойынша байқау 
үдерістерін өткізу туралы хабарлама жарияланған болатын.

Байқау комиссиясының 2019 жылғы 6 мамырдағы шешімі бойынша 
(№ 3 хаттама), «МLine Property Management» ЖШСі байқау жеңімпазы 
болып анықталды және әлеуетті жеткізуші жоғарыда аталған байқаудың 
жеңімпазы болып танылды.
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МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: 

ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА

Түн ортасы...бүк түсіп ұйықтап 
жатқан бүлдіршін қыздың көрпесін 
еппен ғана ашқан жүн-жүн қол жы-
ланша сумаңдап барып жып-жылы, 
жұп-жұмсақ балғын денені құшыр-
лана сипалады. Даша өң мен түстің 
арасында оңайлықпен ояна қойма-
ды. Тек мұрнын жарып бара жатқан 
күлімсі иістен ғана есін жинады. Екі 
күннің бірінде қолдан жасалған сасық 
арақ ішіп, есеңгіреп жүретін әкесінің 
таныс иісі... Жаман ой санасының бір 
саңылауынан жылт ете қалғаны сол 
еді, әлеуетті қолдың жаңадан түйіндеп 
келе жатқан төсін ауырта мыжғылаға-
нын сезді. Қорыққанынан айғайлайын 
деген қыздың аузын әкесі машинаның 
майы сіңген алақанымен көме жауып 
үлгерген. Дірілдеген қыздың құлағы-
на «тыпырламай жат, айғайласаң 
өлтіремін» деп тұншыға сыбырлаған 
ызғарлы үн анық естілді. Небәрі он 
жастағы қыздың көрер қорлығы тек 
бұл емес екен. Әбден дәндеп алған 
арсыз әкесі осыдан кейін түн ортасы 
ауа бере өз қызына ауық-ауық соғып 
тұратынды шығарды. 

Құмарлық

Көршілес Ресейдің Приморск өл-
кесінде туып өскен Намаджан Ба-
бахунов ең алғаш Алматы облысы 
Талғар аудандық сотының үкімімен 
сегіз жылға сотталып, жазасын өтеп 
келген болатын. Бұрын да арақтан аузы 
босамайтын еді, арғы жақтан келген соң 
тіптен салынып ішетін болды. Бұрын 
бір бөтелке арақ жұмырына жұқ бол-
маушы еді, енді екі стақан ішсе болды 
үйінде жартылай жалаңаш өріп жүрген 
жеті баласы көзіне жан-жағынан қау-
малаған жеті жын сияқты елестейтінді 
шығарды. Тек он екі мүшелері толысып 
келе жатқан тетелес екі қызы Маша 
мен Даша алдынан өткен сайын ұмыт 
болып бара жатқан еркектік құмарлығы 
жылт ете қалатын. Жылдар бойы ішкен 
арақтың кесірі ме, өзі төсектен ерте 
қалды. Зәуде бір әйелінің жанына қи-
сайып, жігіт кезіндегі тәтті сезімдерін 
түрткілеп көрсе алпыс екі тамырының 
біреуі де иімеген қалпында қара терге 
малшынатын. Сондайда өзіне мүсіркей 
қараған әйелінің көзіне қарауға дәті 
шыдамай базардан бос қайтқан мүсәпір 
сияқты сүйретіліп төсегіне әрең жетеді. 

Бірақ, осы бір кекесінге толы көз-
дерден ала алмаған өші оны айуанға 
айналдырып жіберді. Айуан емей неме-
не, санасын сасық арақ жайлаған күні 
бүлдіршін қыздары жататын бөлменің 
есігін аңдитын болды. Көз алды тұман-
данып тұрса да табан ізін білдірмеуге 
келгенде ұры мысықтың аузын ұрып 
кететін ептілігіне ертесіне өзі де қайран 
қалады. Тек бірде... Даша мен Маша 
жатқан бөлмеге кіріп, кіші қызы жатқан 
төсекке енді еңкейгені сол еді әйелі ар-
тынан кіріп келді. «Қыздарым ашылып 
қалыпты, көрпелерін жауып жүрмін» 
деген желеуді зу еткізіп еді, аңқау қаты-
ны балпаңдап кері кетті. Жеті бала тапса 
да ештеңенің байыбына бара алмайтын 
әйелі тіптен ұлы Зухрабтың «Мама, 
түнде су ішейін деп тұрып едім, па-
памның тыр жалаңаш Маша мен Даша 
жатқан бөлмеден шыққанын көрдім» 
деген сөзінен де күдіктенген жоқ. Бар 
болғаны «Әкең күнде арақ ішеді, мас 
болған соң өз бөлмесін таба алмай қыз-
дардың бөлмесіне кіріп кеткен шығар» 
деді де қойды. Бірақ, шешесінің осын-
дай  байыпсыздығы қарындастарының 
басынан сор болып сорғалайтынын бала 
көңіл сезіп еді...

Қорқыныш

Арсыз әкенің түнгі жорығы тағы 
да түн ортасында басталды. Күні бойы 
есік алдында баласы екеуі ескі көлік-
тің темір-терсегін түгендеп шаршап 
отыр еді, қиюы қашып тұрған қақпадап 
басын қылтитқан Коляны көргенде 
қуанып кетті. Оның бос жүрмейтінін 
біледі. Қалтасына соқыр тиын сүңгіп 

кетсе болды, көшенің басындағы Соня-
ның дүкенінен табылады. Сол дүкендегі 
ең арзан деген арақты қолтықтап келе 
жатып, кеше шөлмектес досы На-
маджанның соңғы стақан арағын бөліп 
ішкені есіне түсіп бұрылса керек. Содан 
екеуі екі доңғалағының орнына кірпіш 
қойып көтеріп қойған ескі машинаның 
жанында қауқылдасып отырып сасық 
арақты сарқып ішкенін ғана біледі. Өзі-
не мынандай «шәрбат сусын» әкеліп, 
рахат өмір сыйлаған Коляны қақпадан 
шығарып жіберіп, мысықша басып 
дәлізге кірді. Үй ішіндегілер тегіс қа-
лың ұйқыға кетіпті. Жартылай ашық 
қалған есіктен қатынының қорылын 
естігенде, өзін мына жалпақ әлемде 
алатын құдай жоқтай еркін сезінді. Сол 
еркіндіктің желігі тағы да туған қы-
зының төсегіне жетелеп келді... ентіге 
демалған сайын бөлме ішіне жайылған 
сасық иістен бе әлде пыс-пыс еткен 
жиіркенішті дыбыстан ба оянып кеткен 
Маша әкесінің тағы да сіңлісінің үстін-
де қорбаңдап жатқанын көрді. 

Әкесінің мұндай қорлығына еті 
үйреніп қалды ма, бұл жолы Даша ай-
ғайлауға құлшынған жоқ. Жанын қоярға 
жер таппай басын кілт бұрып қалып 
еді, келесі төсекте жатқан әпкесінің 
бақырайған көзін көрді. Сіңлісінің пұ-
шайман күйіне үнсіз қарап жатуға дәті 
шыдамады ма Маша көзін жұма қойды 
да, ұйқысыраған болып керегеге қарай 
аунап түсті. Тек таңертең оянса әпкесі 
жүзін төмен салып, төсегінің басында 
отыр екен. «Әкем сені түнде зорлады 
ма?» деді де жылап жіберді. Оның 
«Мамаға айтайық» деген сөзінен шо-
шып кеткен Даша шырылдап қоя берді.  
Өйткені құлағының түбінен әрбір қор-
лық түнгі әкесінің «біреуге айтсаң 
өлтіремін» дейтін жиіркенішті дауысы 
естілгендей болды. Онсыз да байғұс ше-
шесін екі күннің бірінде итше тепкілеп 
жататын әкесінің кәрінен Даша түгілі, 
осы үйдегінің барлығы қорқатын.

Құпия

Байғұс қыз тек жазғы каникул кезін-
де Абат ауылында тұратын нағашы 
апасының үйінде ғана емін-еркін жүрді. 
Бірақ туған үйіне қайтатын уақытты 
ойласа жүрегі дірілдеп қоя беретін. Көз 

алдына түн жамылып тыр жалаңаш 
келетін мас әкесі елестесе ұйқысынан 
шошып оянатын. Жиенінің бұрынғыдай 
емес тез ашуланатынын, сәл нәрсеге 
үркектей беретінін байқаған сұңғыла 
кемпірдің көңіліне де бір күдік кіріп еді. 
Оңашада Дашаны алдаусыратып қанша 
сұраса да кішкентай қыз тіс жармады. 
Тек оның жасаурап қоя беретін көзі-
нен-ақ бір құпияның бар екенін сезді. 
Мәселенің мән-жайын қызынан сұрай-
ын десе «Благодать» деген бәлеге басы 
шатылған қызы оның сөзін құлағына да 
ілмейтінін біледі. Қызының дін жолын 
ұстаймын деп аласұрып жүргеніне де 
бірнеше жыл болған. Алғашында күйеуі 
сотталып кеткенде басына тиген еркін-
дікті пайдаланып кірген еді, қоғам-
ның аумалы-төкпелі кезеңіндегі қиын-
дықтан да сол Евангельдік «Блогадать» 
христиандық миссионерлік орталығы 
құтқарып қалды. Ішетін тамақ, киетін 
киім берген соң ба, қызы бала-шаға-
сымен соның сойылын соғып кетті. 
Түрмеден шыққан күйеубаласы да қазір 
сол ағымның жолында деп еститін. 
Анда-мында қызы өзін де үгіттеп, 
қазіргі өмірінің бос өмір екенін, егер 
«Блогадатьқа» кірсе жұмақтың төрінен 
орны дайын тұратынын айтып басын 
қатыратын. Бірақ, өмірден көргені мен 
көкейге түйгені көп кемпір бір кірсе 
«Благодать» деген бәленің батпағынан 
оңайлықпен шыға алмайтынын біліп, 
азар да безер болушы еді. Міне осындай 
бәлемен басы шатылып жүрген әйел 
қыздарының қандай күйде жүргенін 
қайдан білсін.

Бар құпия 2010 жылдың жазында 
ашылды...мектеп оқушылары каникулға 
шыққан сайын нағашы апасына құстай 
ұшып жететін жиендері мен немерелері 
жаз бойы тып-тыныш шаңырағын шат-
тыққа бөлейді. Осы жолы Даша келген 
кезде Рита деген басқа баласының 
қызы қоса келді. Күні бойы ойынның 
түбін түсіретін екі бүлдіршін, бір сәт 
кіп-кішкентай жүректеріндегі сырла-
рын да ақтарып қоюшы еді. Қайтатын 
уақыт жақындаған бір күндері Даша 
жаз бойы бірге ойнаған құрбысы әрі 
немере сіңлісі Ритаға «үйіме қайтқым 
келмейді, әкемнен қорқамын» деді. 
Басында өзінің де кеудесін туған үйіне, 
ата-анасына деген сағыныш кернеген 
Рита «әкесінен қорыққаны несі?» деп 

ойланып қалды. Бірақ, қашан болмасын 
ата-аналары туралы әңгіме қозғал-
са Дашаның көзінен жас парлап қоя 
беретіні есіне түскен Рита тықақтап 
сұрауын қоймады. Ал, Даша «Үйге 
барсам әкем мені тағы да түн орта-
сында тыр жалаңаш келіп зорлайды, 
ауыртады» дегенде Рита бала болса да 
оның жаман әңгіме айтып отырғанын 
ұқты. Даша қанша «апама айтпа, әкем 
мені өлтіреді» деп жалынса да мұн-
дай әңгімені жасыруға болмайтынын 
сезінген бала көңіл апасына айтып 
тынды. Алғаш немересінің аузынан 
«Даша үйіне қайтпаймын дейді, оны 
үнемі әкесі зорлайды екен» деген сұм-
дық сөзді естігенде байғұс кемпірдің 
есі шығып кетті. Дереу көрші ауылда 
тұратын кіші қызын шақыртып алып, 
мына сұмдықтың рас-өтірігін анықтап 
келуге Балтабай ауылына жіберді де, 
өзі күні бойы есі екеу, түсі төртеу бо-
лып ауылға келетін автобус аялдамасы 
жаққа жалтақтаумен болды. Көкіре-
гінде «тек баланың сандырағы болып 
шықса екен» деген үміт отын аузы 
арақтан босамайтын әрі түрме өмірін 
көріп келген күйеу баласының мұндай 
сұмдыққа баруы да мүмкін деген үрей 
үрлеп-үрлеп сөндіре берді.

Ар азабы

Жүрегін алма-кезек аунақшытқан 
үміт пен үрейден бе, ол ауылға кіретін 
қара жолға қайта-қайта қарайлаумен 
күн батырды. Тек ең соңғы автобус тан 
екі иығынан су кетіп түскен екі қызын 
көрген сәтте атаңа нәлет арам ойдың 
расқа шыққанын бірден ұғып, екі бүк-
тетіліп отыра кеткен еді. Алқаш болса 
да жан баласына бет қаратпайтын жез-
десінің оңайлықпен мойындай салмай-
тынын сезген Эльвира «анамыз ауы-
рып жатыр, әйеліңді бір күнге жібер» 
деп әпкесін алдап сұрап алып келіпті. 
Сол күні Астанаға қыдырып кеткен 
Маша да анасына телефон соғып, «Мен 
енді үйге қайтпаймын, әкемнен қорқа-
мын, ол үнемі түнде келіп Дашаны 
зорлап кетеді» деген еді. Апалы-сіңлілі 
екі әйелдің күңкіл-сүңкілінен күдік-
тенді ме, сол күні түнде енесінің үйіне 
телефон соққан Намаджан әйеліне 
«тез қайт» деп бұйырды. Әккі неменің 

бұл айқайы тегін емес екенін сезген 
әйелі дереу полицияға келіп, болған 
оқиғаны жайып салды. Бірақ, бәрі 
кеш еді...күйеуінің қолына темір бұғау 
салынып темір торға тағы барар. Үй-
ренген жері емес пе, қайта салқын үй, 
салулы төсек, оның несі кетер дейсің. 
Бірнеше рет үстінен түссе де арам 
ой ойламаған благодатшыл әйелдің 
кішкентай қызын айуанның азабынан 
арашалай алмағаны өмір бойы жанын 
жейтін шығар.

Сот іс қарады

Аталған оқиғаға қатысты өткен 
сотқа куәгерлермен бірге Дашаның 
сыныптастары, сынып жетекшісі және 
«Интизар» дағдарыс орталығының 
өкілдері де қатысты. Сотқа төрағалық 
еткен судьяның аузынан Намаджан 
Бабахуновтың кәмелетке толмаған өз 
қызымен тоғыз рет нәсіпқұмарлық 
сипатта күш қолданып әртүрлі табиғи 
емес қатынастар жасаса, бір рет табиғи 
түрде зорлағанын естіген ел жағасын 
ұстады.

Жәбірленушінің бауыры: Әкеміз 
арақты жиі ішеді, мас болғанда одан 
бәріміз де қорқамыз. Болмашы нәрсе 
үшін бізді де, анамды да аямай соққыға 
жығады. 2010 жылдың сәуірінде оның 
тыр жалаңаш Дашаның бөлмесінен 
шыққанын көрдім, ал маусым айында 
мен Дашаның төсегінде ұйықтаған-
мын, сол түні келіп ол мені сипалап 
жатқанда оянып кеттім. Дашаның ор-
нында менің жатқанымды білген соң 
кетіп қалды.

Сыныптасы: Мен бірінші сыныптан 
бері Дашамен бірге оқимын. Ол өте 
көңілді қыз болатын. Сабақ үлгерімі 
де жақсы еді. Алтыншы сыныптан соң 
ашушаң болып кетті. Әсіресе, 7-ші сы-
ныпта тіптен өзгерді.

Сынып жетекшісі: Даша оқитын сы-
ныпқа 2007 жылдан бастап жетекшілік 
етемін. Ол басында жап-жақсы бола-
тын, соңғы жылдары оның бей-берекет 
ашуланатынын, сабақ үлгерімінің күрт 
төмендеп кеткенін байқадым. Өзін ба-
лалардан оқшау ұстайтын болды. 

«Благодать» орталығының өкілі: 
Мен Бабахуновтардың отбасын жақсы 
білемін. Әйелі біздің орталыққа 1996 
жылдан бастап келеді, ал Намаджан 
2003 жылдан бастап келе бастады. 
Соңғы кезде екеуі де келмей кеткен соң, 
үйлеріне барып себебін сұрадым. Басқа 
ештемелерін  білмеймін.

Жәбірленушінің анасы күйеуін 
құқық қорғау органдарының адамдары 
ұстап әкеткен соң оның тергеу изоля-
торынан хат жазғанын жеткізді. Намад-
жан әйеліне жазған хатында істеген ісі-
не өкінетінін айтыпты. Кезінде бір рет 
үлкен қызы Машаны да зорламақшы 
болып, нәпсіқұмарлық әрекетке барға-
нын да жасырмапты. Бірақ тұла бойын 
арсыздық жайлаған әкенің азабын бүл-
діршін қыз кешіре ме? 

 Алматы облыстық қылмыстық істер 
жөніндегі мамандандырылған ауданара-
лық сотының судьясы Е.Садуақасовтың 
төрағалығымен өткен сот Намаджан 
Бабахуновты  Қылмыстық кодекстің 
13-бабы 3 бөлігінің «в» тармақшасы 
бойынша оның бұрын да ауыр қылмыс 
жасап сотталып келгенін ескеріп, аса 
қауіпті рецидив қылмыскер деп таныды 
және ҚК-тің 120-бабы 3- бөлігінің «в» 
тармақшасы бойынша 15 жылға және 
121-баптың 3 бөлігінің «в» тармақ-
шасы бойынша 15 жылға бас бостан-
дығынан айыру жазасын тағайындап, 
қылмыстардың жиынтығы бойынша 
жаза тағайындайтын ҚР ҚК-нің 58-ба-
бының 3 бөлігі негізінде 20 жылға бас 
бостандығынан айыруға  және жазасын 
қатаң режимдегі колонияда өтеуге үкім 
шығарды.

Белгілі себептерге байланысты 
адамдардың аты-жөні өзгертіліп 
алынды.

Гүлнәр МАҒЗҰМОВА

АДАМ 
БЕЙНЕСІНДЕГІ 
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