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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

СЫНАҚ

Ойталқы МҰҒАЛІМДЕР СЫНАҒЫ ҚАЛАЙ ӨТТІ?

Білім және ғылым 
министрлігінің 
мә лі метіне сай, 

биыл елімізде 60 мың
ға тарта мұғалім бі
лік тілік тестін тапсы
ру ға тілек білдірген. 
Олар дың дені бүгінгі 
күні аталған сынақта 
бақтарын сынап та 
үл герді. Аталған тес
тілеудің қажеттілігі 
қандай? Ұстаздар не 
дейді?
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Асхат ЖҮСІПОВ, Қарағанды облысы Әділет департаментінің басшысы:

«PRO BONO ИНСТИТУТЫ — 
ТЕГІН ЗАҢ КӨМЕГІН АЛУДЫҢ КЕПІЛІ»
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ҚҰЗЫРЛЫ ОРГАНДАР ӘКІМШІЛІК 
ҚАДАҒАЛАУ ЖАСАУҒА ҚҰЛЫҚСЫЗ

Жиында алдымен қаралған «Әкімшілік 
қадағалау туралы заңнаманы сот тә жірибесінде 
қолдану туралы» нормативтік қаулы жөнінде 
Жоғарғы Сот төрағасы Жақып Асанов қысқаша 
түсінік берді. Бас судьяның айтуынша, жалпы 
қылмыстық жазасын толық өтеп, бостандыққа 
шыққан сотталушылар арасында күнделікті 

өмірде қатардағы азаматтарға тән құқықтарды 
иелене алмайтын жеке тұлғалар бар. Олар 
ауыр, аса ауыр қылмыс жасап, сонымен қатар 
колонияларда өзінің мінез-құлқымен әлі 
де қоғамға қауіптілігін көрсетіп, толықтай 
түзелгеніне күмән тудыратын азаматтар. 
Әкімшілік қадағалау туралы заң бойынша ішкі 

ТАЯУДА ЖОҒАРҒЫ СОТ ТӨРАҒАСЫ ЖАҚЫП АСАНОВ ЖОҒАРҒЫ СОТ ОРГАНЫНЫҢ КЕЗЕКТІ ЖАЛПЫ 
ОТЫРЫСЫН ӨТКІЗДІ. ОНДА ӘКІМШІЛІК ҚАДАҒАЛАУ ЗАҢЫ, ЖОҒАЛҒАН АДАМДАРДЫ ІЗ-ТҮССІЗ КЕТКЕН-
ДЕР НЕМЕСЕ ҚАЙТЫС БОЛҒАНДАР РЕТІНДЕ ТАНУ ТУРАЛЫ ЗАҢНАМА ТАЛАБЫН ҚОЛДАНУҒА ҚАТЫСТЫ 
НОРМАТИВТІК ҚАУЛЫ ЖОБАЛАРЫ ҚАРАЛДЫ. СОНДАЙ-АҚ, «СОТ ШЕШІМДЕРІ ТУРАЛЫ», «СУДЬЯЛАР-
ДЫҢ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚБҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ КОДЕКСТІҢ ЖАЛПЫ БӨЛІМІ НОРМАЛАРЫН ҚОЛДА-
НУЫНЫҢ БІРҚАТАР МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ», «ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚБҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ КОДЕКСТІҢ 
НЕГІЗГІ БӨЛІМІНІҢ НОРМАЛАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ БІРҚАТАР МӘСЕЛЕЛЕРІ  ТУРАЛЫ» НОРМАТИВТІК ҚАУ-
ЛЫЛАРҒА ТҮЗЕТУЛЕР ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕЛЕР ТАЛҚЫЛАНДЫ. ОҒАН СОТ АЛҚАЛАРЫ ТӨРАҒАЛАРЫ 
МЕН ЖОҒАРҒЫ СОТТЫҢ СУДЬЯЛАРЫ, ҒЫЛЫМИ-КОНСУЛЬТАВТИВТІК КЕҢЕС МҮШЕЛЕРІ, КОНСТИТУ-
ЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСТІҢ, БАС ПРОКУРАТУРАНЫҢ, ӘДІЛЕТ, ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ, МЕМЛЕКЕТТІК 
ТАБЫС ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТІНІҢ ӨКІЛДЕРІ ҚАТЫСТЫ.

Кенжегүл САҒЫМБЕКОВА, Алматы облысы Қарасай ауданы 
Көксай ауылындағы М.Мәметова атындағы орта мектептің мұғалімі:

– Өткен жексенбіде Алматыдағы Нархоз университетінің ғимара-
тында төрт жүзге жуық мұғалім тест тапсырдық. Бір аудиторияда 
80 мұғалім отырды. Өзімізді ҰБТ тапсырған оқушылардай сезіндік. 
Жан-жақтан қаумалаған жап-жас қыз-жігіттер қыбыр еткен қимылы-
мызды бақылап, қыдың-қыдың еткенде, ұстаздардың қадірі осынша 
түсіп кеткеніне қынжылдым.

Сынаққа 3,5 сағат уақыт берілді. 100 сұрақтың 75-сі пән бойынша, 
25-сі педагогикалық әдістемеліктен келді. Пән бойынша берілген 
сұрақтар мектеп бағдарламасынан ауытқып кеткен. Мысалы, қазақ 
мектептерінде орыс тілі мен әдебиетінен сабақ беретін ұстаздар-
дың сұрағында Көне өсиет, Жаңа өсиет, Библия туралы сұрақтар бар. 

Жалпы, бұл тестілеу бір жағынан тиісті ЖОО лайықты педа-
гог-маман дайындай алмай отырғанын аңғартады. 

Куан АЙТБАЕВ, Алматы облысы Талғар ауданы Гүлдала ауылындағы 
№21 орта мектептің директоры:  

– Мұғалімдерді тестілеу бұл қолында дипломы бар адамның алған біліміне 
күдікпен қарау, оның кәсіби біліктілігіне сенімсіздік таныту деген сөз. Онсыз да 
ұстаздардың мәртебесін қайтсек көтереміз деп жүргенімізде, олардан мектеп 
оқушысы сияқты тест алу ешкімге абырой әпермейді. Жеме-жемге келгенде, 
бұл жемқорлыққа жол ашады. 

Мұғалімдерді біліктілік санаты бойынша аттестациялау бұрын да болған. 
Қазіргі жаңа формадағы тестілеу дегеннің атауы жаңарғаны болмаса, ал-
дыңғыдан айырмашылығы шамалы. «Педагог шебер», «педагог модератор», 
тағы басқа да заманауи атауынан басқа өзгешелікті байқамадым. Мысалы, мен 
15 жылдан бері мектеп басшылығында қызметтемін. Оқу бағдарламаларының 
жаңаруына байланысты ұстаздарымыз түрлі оқу курстарын оқып келеді. Осы 
мақсатқа мемлекет қыруар қаржы жұмсайды. Бірақ, осындай оқыту шарала-
рынан біліктілігі артып, басқалардан оқ бойы озып жатқандары шамалы.

ҰСТАЗДАР ДА 
ТЕСТ ТАПСЫРЫП 

ЖАТЫР
Ұстаздар да тест тапсырып, біліктілік деңгейін дәлел

деулері керек. Бұл туралы жуырда Қазақстан Республи
касы Білім және ғылым министрлігі Ұлттық тестілеу 
орталығының директоры Рамазан Әлімқұлов мәлімдеді. 
Жалпы, елімізде ұстаздарды аттестациядан өткізу ша
расы 2010 жылдары қолға алынып, өткен жылдан бері 
аталған науқанға біраз өзгеріс еніпті. Мысалы, ұстаздар
дың біліктілік деңгейін салмақтап қана қоймай, біліміне 
сай жалақысын да шамалап беретін бұл сынақ былтыр
дан бері жылына екі рет өтеді. 

РӘМІЗДЕР КҮНІН 
МЕМЛЕКЕТТІК МЕРЕКЕ 

ЕТУГЕ НЕ КЕДЕРГІ?!

істер органдары осы сотталушыларға қатысты 
сотқа ұсыныс беріп, оның кейбір құқықтарын 
шектеуді сұрайды. Ол шектеу аталмыш 
адамдардың тұратын жерінен ешқайда кетпеуі, 
қоғамдық орындарға баруына тыйым салу 
шаралары болуы мүмкін. 

АСАНОВТЫҢ 
15ҮНДЕУІ

Жақып Асанов әріптестеріне арнаған кезекті 
үндеуінде Елбасы алға қойған үш басым міндет: 
судьялардың кадрлық құрамын жақсарту, сот 
процестерін ақылға қонымды етіп жүргізу, 
судьяларды керексіз жүктемелерден босату туралы 
хабардар етті.

Осы мақсатпен 15 заң қабылданды: оның ішінде 
6 заң қазір қолданылуда, 3-еуі Парламентте, 6 заң 
жобасы Мәжіліске енгізілетін болады.

Қабілет-қарымы мол заңгерлер осы уақытқа 
дейін судья болуды қаламай келді. Олар осы 
орайда іріктеудің ашық жүргізілмейтінін, мансаптық 
өсу кезінде жеке пікірдің басым болатынын, жүк-
теменің шамадан тыс көптігін және әлеуметтік 
қолдаудың талапқа сай еместігін алға тартқан еді. 
Осы түйткілдердің бәрі бүгінгі таңда шешілді.

«Судьялыққа кандидаттарды бұл күнде қатаң 
іріктеу күтіп тұр. Олар кейстік міндеттерді шешеді, 
сондай-ақ, эссе жазады, Жоғарғы Сот судьялары-
ның алдында әңгімеден өтеді, психологиялық тестті 
тапсырады және басқа да талаптарды орындайды. 
Осының нәтижесінде егер бұрын конкурста әрбір 
төртінші үміткер жеңсе, енді әрбір жиырмасыншы 
адам өтеді. Осылайша өздерін көрсете алмайтын 
әлсіз адамдардың жолына тосқауыл қойылды. Енді 
конкурстар мемлекеттік органдар мен бизнестің 
заңгерлерін күтеді», – деп есептейді Ж.Асанов.   

Осы және өзге де шаралар судьялар корпу-
сындағы кадрлардың тұрақсыздығын тоқтатты. 
Егер осы уақытқа дейін өз еріктерімен судьялық 
қызметтен кететіндер көп болса, енді судья болып 
жұмыс істегісі келетін адамдардың саны көбейді. 
Судьялардың жеке жауапкершіліктері артты. Бұған 
дейін жыл сайын түрлі себептермен жылына 6-7 
судья жұмыстан шығарылса, 5 айдың ішінде ғана 
20 судья жұмыстан босатылды.

Бұрын бір жылдың ішінде судьяларға қатысты 
бір немесе әрі кеткенде екі қылмыстық іс қозғалса, 
осы жылдың өткен 5 айы ішінде 7 судьяға қатысты 
қылмыстық іс қозғалды.

«Мамыр айында құрылған Сапа жөніндегі 
комиссия «жоғарылағысы» келетін адамдардың 
кәсіби және әдептік жағын «сүзгіден өткізіп» 
қарайтын болды. Комиссия әрбір бесінші судьяға 
жаңа талап бойынша баға беретін болады. 
Жұмысында кемшіліктерге жол беретін судьялар-
дың енді осы тексеруден өтуі екіталай. Олар, сөз 
жоқ, жұмыстан шығарылатын болады», – деп 
жазылған үндеуде.

Үндеудің толық мәтінімен Жоғарғы Соттың 
сайтынан танысуға болады.

Жоғарғы Соттың 
баспасөз қызметі

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы туралы», «Қазақстан Республикасының Елтаңбасы туралы» және «Қазақстан Рес
публикасы Мемлекеттік Әнұранының музыкалық редакциясы туралы» заңдардың қабылданғанына 27 жыл толды.

Тестілеу орталығы басшы-
сының айтуынша, биыл еліміз-
де 60 мыңға тарта мұғалім өз 
білімдерін дәлелдеуге бел буған. 
Дәлірек айтқанда, 26 мамыр мен 
5 маусым аралығында өтетін тес-
тілеуде «педагог-сарапшы» кате-

гориясы бойынша 22 125 мұғалім 
өтініш берсе, «педагог-зерттеу-
шіге» 18 327, «педагог-модера-
торға» 17 846, «педагог-шебер» 
санаты бойынша 1990 ұстаздан 
өтініш түскен. 
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ЖОҒАРҒЫ СОТ

Шара 

ЖОЛДАУДАН ТУЫНДАЙТЫН МІНДЕТТЕР КӨП

Қызылорда облысы бойынша Соттар әкімшісі 
басшысының орынбасары, әдеп жөніндегі уәкіл 
Мөлдір Асанова бастаған, құрамында Қызыл
орда облыстық Соттар әкімшісінің ақпараттық 
технологияларды және ақпараттық ресурстарды 
қорғау бөлімінің басшысы Шыңғыс Аманқұлов 
пен «Бітім» медиация орталығының директоры 
Ләззат Бақтыбаева бар жұмыс тобы іссапармен 
Арал аудандық сотында болды. Мұндағы мақсат 
Тұңғыш Президенттің «Қазақстандықтардың 
әлауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 
арттыру» атты Жолдауының сот жүйесін одан 
әрі жетілдіру бойынша берілген тапсырмаларды 
талқылау.

Жұмыс тобымен өткізілген шараға Арал 

аудандық сотының төрағасы міндетін атқарушы 
Н.Бекетаев, аудан әкімінің орынбасары М.Мейір
беков, аудандық сот судьялары мен қызмет
керлері, аудандық прокуратура, полиция бөлімі 
басшылары мен өкілдері, сот орындаушылары, 
адвокаттар, нотариустар, медиаторлар және ау
дандық Билер кеңесінің мүшелері қатысты.

Жиын барысында М.Асанова  сот жүйесіндегі 
жаңашылдықтар мен Елбасы Жолдауы аясын
да сот жүйесін одан әрі жетілдіру бағытында 
атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталып, «Сот 
төрелігінің жеті түйіні» бағдарламасы шеңберінде 
іске асырылып жатқан жобалардан хабардар етті.

Арал аудандық сотының төрағасы міндетін 
атқарушы Н.Бекетаев меншік құқығын қорғауды 

күшейту, төрелік, сот жүктемесін оңтайландыру 
және қылмыстық заңнаманы одан әрі ізгілендіру 
мәселелері бойынша заңнамаларға енгізілген 
толықтыруларға байланысты баяндама жасап, 

құқықты қолдануда туындауы мүмкін мәселе
лерді түсіндіріп өтті. Бұдан әрі, ақпараттық тех
нологияларды және ақпараттық ресурстарды 
қорғау бөлімінің басшысы Ш.Аманқұловтың сот 
жүйесіне енгізілген ақпараттық технологиялар 
және «Бітім» медиация орталығының директоры 
Л.Бақтыбаеваның медиацияны дамыту мәселе
лері жайындағы баяндамалары тыңдалды.

Сондайақ, шара барысында аталмыш Жол
дау аясында сот жүйесін одан әрі жетілдіру 
бағыты мен сот жүйесіндегі цифрландыру, яғни 
қолданыстағы заманауи технологияларды пай
далану тәртіптері талқыланып, заңнамаларға ен
гізілген түзетулер бойынша құқықтық түсіндірме 
жұмыстары жүргізілді.

Арал аудандық сотының баспасөз қызметі
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

ҚҰЗЫРЛЫ ОРГАНДАР ӘКІМШІЛІК 
ҚАДАҒАЛАУ ЖАСАУҒА ҚҰЛЫҚСЫЗ

Жылына еліміздің соттарында осын
дай сипаттағы 1500 іс қаралады. Осы 
үрдіс барысында судьялар тиісті заңна
маны әртүрлі қолданады. Онда жіберіле
тін кемшіліктер де баршылық. Осы олқы
лықтардың алдын алып, судьяларға бағыт 
беріп, бірыңғай тәжірибе қалыптастыру 
үшін Жоғарғы Соттың судьялары мүдделі 
мемлекеттік органдар өкілдерімен бірге 
арнайы нормативтік қаулының жобасын 
әзірлепті. Бұл жөнінде Жоғарғы Сот су
дьясы Серік Әбнасыров кеңірек баяндап 
берді.

Серік Қазбекұлының сөзінен түй
геніміз, жалпы, әкімшілік қадағалау жа
засын өтеген сотталушылардың белгілі 
санатына, оның ішінде түзелу жолына 
түспегендерге немесе бас бостандығынан 
айыру орнынан шыққаннан кейін жү
йелі түрде қоғамдық тәртіпті бұзатын
дарға міндеттер мен шектеулер бекітулер 
арқылы жасалатын бақылауды білдіреді. 
Мұндағы басты мақсат – рецидивтік қыл
мыстың алдын алу және басқа да құқық 
бұзушылықтарға тосқауыл қою. Олар  
белгілі бір уақыт аясында тұрғын үйінен 
шығуға, нақты айқындалған орындарға 
баруға, алкогольдік ішімдікті қолдануға 
және басқаларға шектеу қою шараларын 
қамтиды. Жалпы, әкімшілік қадағалау 
мәжбүрлеу шарасы болғандықтан, оны 
ішкі істер органдары орындайды. 

Сот тәжірибесі ішкі істер органдары
ның әкімшілік қадағалау жасауға үнемі 
ынталы бола бермейтінін көрсетеді. Бұл 
кейде ауыр зардаптарға соқтырып жатады. 
Мұның нақты мысалы ретінде Әбнасыров 
мырза 2009 жылы қарақшылық жасағаны 
үшін 7 жылға бас бостандығынан айы
рылған Омарбеков деген сотталушының 
әрекетіне назар аудартты. Өзіне кесілген 
мерзімді толықтай өтеген бұл азамат 
2016 жылы бостандыққа шыққан соң 
да түзелмеген. Еркіндікте жүріп, екі рет 
қоғамдық тәртіпті және азаматтар құқын 
бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке 
тартылады. Алайда, осындай негіздер 
бола тұра ішкі істер органы самарқаулық 
танытып, оған әкімшілік қадағалау шара
сын қолдануға ынта білдірмеген. Бұған 
әбден есірген Омарбеков 2017 жылдың 
7 қыркүйегінде тағы да қарақшылыққа 
барады. Онда қылмыскер бір үйге түсіп, 
оның иесі қарт әйелді басы жарылып, миы 
шайқалғанға дейін аяусыз ұрып, бағалы 
мүліктерін ұрлап кетеді. Ал, соққыға 
жығылған зардап шегуші жазылмайтын 
дертке шалдыққан. Екібастұз қалалық 
соты бұл іс бойынша қылмыскерді жеті 

жылға бас бостандығынан айырды. Істің 
нәтижесі бойынша шығарылған қаулыда 
ауыр қылмыстың жасалуына ішкі істер 
органдарының әкімшілік қадағалау ту
ралы заң талабын орындамауы себеп 
болды деп көрсетілді. Расында, дер кезін
де әкімшілік қадағалау тағайындалған 
жағдайда Омарбековтың мұндай қауіпті   
қылмысына тосқауыл қоюға болар еді. 
Осы секілді жағдайларды зерделеу нәти
жесінде аталмыш нормативтік қаулы жо
басында әкімшілік қадағалауды  жазасын 
өтеп шықса да түзелмеген сотталғандар 
тарапынан жасалатын қастандықтың дер 
кезінде алдын алу үшін тағайындау тала
бы дәйектелді. 

Жалпы, «Әкімшілік қадағалау тура
лы» заң 1996 жылы қабылданған. Жиыр
ма баптан тұратын бұл құжатқа 23 жыл 
ішінде 16 рет түзету енгізілген. Сонымен 
қатар, Әкімшілік құқықбұзушылық ко
дексінің жаңа редакциясы қабылданды. 
Мұндай өзгерістер оларды тәжірибеде 
қолдануда елеулі қиындық тудырады. 
Талқыланып отырған құжаттың жобасы 
құқық қорғау органдары мен судьяларға 
заңнаманы бірізді қолдануға көмекші 
құрал бола алады. Өйткені, ол тұтас тай 
Әкімшілік қадағалау туралы заң нор масы 
бас бостандығынан айыру орын дарынан 
шыққандарға қолдану норма ларына негіз
делген. Бұл ретте аталмыш құжатта құқық 
қорғау органдарына, судьяларға әкімшілік 
қадағалаудың тәртібі мен мерзімі тура
лы нақты түсінік беріліпті. Сондайақ, 
әкімшілік қадағалау тағайындалатын 
нысандар белгіленіп, оны тоқтатудың 
және ұзартудың амалдары дәйектелген. 
Сотталғандарды адвокаттармен қамтама
сыз етудің, сот актілеріне шағымданудың 
тәртібі де көрсетілді.

Жоба бойынша, мәселен, сотталушы
ның қоғамдық тәртіпті жүйелі түрде 
бұзуына байланысты әкімшілік қадаға
лауды белгілеу кезінде қандай құқық 
бұзушылық жасағанын, қоғамдық тәртіпті, 
азаматтар құқын бұзғанын айқындау 
маңызды. Жол қозғалысы ережесін бұзған 
рецидивтерге әкімшілік қадағалау қол
данылмайды. Бұл да құқық бұзушылық 
болғанымен, әкімшілік қадағалауға жата
тын әрекеттерге қатысы жоқ. 

2015 жылдан бері жаңа Қылмыстық 
кодекс қолданысқа енгені белгілі. Ондағы 
431бап әкімшілік қадағалаудан бұлтаруға 
қатысты қылмыстық жауапкершілікті 
дәйектейді. Бұл норма бүгінде әкімшілік 
қадағалауға алынғандарды қылмыстық 
жауапкершілікке тарту мүмкіндігін шек
теп отыр. Талапты орындау әкімшілік 
қадағалаудан бұлтарған сотталушылар

дың санын азайтқанымен, оның қалай 
қолданылатынын түсіндірудің болмауы 
әкімшілік қадағалауға алынғандардың не
гізсіз сотталуына алып келді. Сондықтан, 
қаулы жобасында аталмыш 431бап бо
йынша қылмыстық жауапкершілік бұл 
әрекет әкімшілік қадағалаудан бұлтару 
мақсатында жасалғанда ғана қолданыла
тыны көрсетілді. Бұл тәжірибе де аталмыш 
норманы ішкі істер органдарының қолда
нуына орай туындаған жағдай. Мәселен, 
биыл мамырда Жоғарғы Сот Ақмола 
облысының Жарқайың аудандық соты 
шығарған Байбұловқа қатысты үкімнің 
күшін жойды. Ол аталмыш бап бойынша 
сотталғанды. Қылмыстық жауапкер
шілікті учаскелік инспектор таға йындаған. 
Бұл заңға қайшы. Нормативтік қаулыда 
осындай заңсыздыққа тосқауыл қою үшін 

әрекетіне сай шара қолдануға мүмкіндік 
беретініне тоқталды. Ал, Жоғарғы Соттың 
судьясы  Өміртай Ыбыраевтың айтуынша, 
«Әкімшілік  қадағалауды қолданудың сот 
тәжірибесі» туралы нормативтік қаулы 
ішкі істер органдарына және аудандық 
соттарға әкімшілік қадағалау, қылмыстық 
атқару туралы заңнамалар нормаларын  
қолдану кезінде практикалық көмек көр
сетеді және әкімшілік қадағалау институ
тын қолдануда туындайтын проблемалық 
мәселелерге байланысты белгілі бір түсі
нік сіз жайттарды шешіп береді.

Жалпы отырыста келесі кезекте қарал
ған «Жоғалған адамдарды ізтүссіз кет
кен дер немесе қайтыс болғандар ретін де 
тану істері бойынша сот тәжірибесі 
тура лы» нормативтік қаулы да сот төрелі
гінде азаматтар құқын тиімді қорғауға 

түрде байланысты үзіп, жасырынатындар 
аз емес. Бұлардың қайсысының болсын 
ұзақ уақытқа созылуы басқа адамдар
дың, соның ішінде балашағаларының 
құқына кері ықпалын тигізеді. Мәселен, 
отбасылық мәртебе бойынша кәмелет
ке толмаған балаларға жәрдемақы алу, 
жоғалған адамның мүліктік құқығы, оның 
сақталуы мәселелері туады. Сот олардың 
қайда екені белгісіздігін немесе қайтыс 
болғанын танып және оларды солай жари
ялауы оның өзіне де, оған мүдделі адамға 
да заңнамалық салдарын тигізеді. 

Жоғарғы Сот осы сипаттағы істерді 
зерделеу барысында заңнаманың жеке
леген нормаларының дұрыс түсіндіріл
мейтінін анықтады. Оның үстіне қолда
ныстағы нормативтік қаулы 1968 жылы 
қабылданғандықтан, бүгінгі күннің шын
дығына жауап бермейді. Өйткені, қазіргі 
таңда көшіқон үрдісінің аясы кең. Бүгін
де азаматтар мемлекеттің іші бойынша 
да, дүниежүзі бойынша да еркін жүреді. 
Екіншіден, жаңа технологияның пайда 
болуы, олардың дамуы, ғаламтордың 
енгізілуі жоғалған адамдарды іздеудің, 
олар туралы мәлімет алудың мүмкіндігін 
арттырып отыр. Жобада осы факторларға 
сай аталған мәселе бойынша сотқа арыз 
қалай рәсімделу керек, қандай дәйек
темелер ұсынылу қажет, істі дайындау 
барысында судья қандай юридикцияны 
жүзеге асыруы тиіс, кім арыз бере алады, 
оның барысында  азамат қандай талаптар 
қоя алады деген сауалдарға толық жауап 
табуға болады. Қуанышбаева ханымның 
айтуынша, көбіне мұндай сипаттағы 
арыздар ізтүссіз жоғалып кеткендердің 
балаларына өтемақы тағайындау үшін 
беріледі. Алайда, олардың бәрі қанағат
тандырыла бермейді. Соның бір мысалы 
ретінде Сирияға кеткен азаматтың әйелі 
берген арыз айтылды. Өйткені, оның қайда 
екенін әйелі біледі. Бұл – алаяқтық. Жал
пы, судья мұндай істі қарауға қабылдаған 
кезде өтініштің қандай мақсатта беріл
генін, азаматтың шынымен жоғалғанын, 
оның жүрген жерін анықтау үшін барлық 
ақпарат көздері толықтай пайдаланғанын 
анықтау керек. Осы ретте сот тарапынан 
белгілі мерзімдік басылымдарда жария
ланымдардың орналастырылуы, олардың 
мәтіні, шығу уақыты қамтамасыз етілуі 
тиіс. Нормативтік қаулыны талқылауға қа
тысқандар оның бір ауыздан бүгінгі уақыт 
шындығына жауап беретін құжат екенін 
атап көрсетті. Бірқатар ұсыныстарын қоса 
келе, қабылдануын құптады. 

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

(Соңы. Басы 1-бетте)

құқықтық шектеу шарасын тек сот қана 
тағайындай алатыны нақты дәйектелді. 

Жиынға қатысқан судьялардың сауа
лына жауап беру барысында Әбнасыров 
мырза бұл шара халықаралық талап
тарға сай сотталғандардың еңбек, сайлау, 
қоғамдық және басқа да құқықтарын 
шектемейтінін айтты. Ал, әкімшілік қа
дағалауды тағайындау, ұзарту, тоқтатуға 
прокурордың қаншалықты құзыретті 
екендігі жөніндегі сұраққа оның тек 
сотталушы сырқатына, басқа да қоғамға 
қауіпсіз себептерге байланысты сотқа 
жүгіне алмайтын жағдайда ұсыныс бере 
алатынын атап көрсетті. Әбнасыров мыр
за бұл шараның қолданылу қажеттігіне 
тек ішкі істер органдары басшысы ғана 
бастамашылық ете алатынын айтты. 

Жиында сөз алған Астана қалалық 
сотының судьясы Кенже Ақтайлақов көп
теген елдің сот жүйесінде қолданылатын 
бұл тәжірибенің заң нормаларын дұрыс 
түсініп, әрбір құқықбұзушыға жасаған 

бағытталған. Оның маңызын Жақып Аса
нов жоғалған адамның артында қалған 
отбасы, балашағасына тиесілі мемле
кеттік көмекті алу үшін, ол айналысқан 
бизнес тің, иелігінде болған мүліктің 
тағдырын шешіп, мұрагерді анықтау 
қажеттігімен байланыстырды.  Жалпы, 
жыл сайын осындай сипаттағы 500ге 
жуық іс қаралады екен. Аталмыш құжат 
олар бойынша сот тәжірибесін зерделеп, 
жіберілген қателіктерді анықтау нәти
жесінде дүниеге келіпті. Жиында оны 
Жоғарғы Сот судьясы Разия Қуанышбаева 
таныстырды. Қуаныш баева ханымның 
пікірінше, елімізде жыл сайын жоғалатын 
адамдар саны қанша көп болса, бұған 
себеп болатын жағдайлар да әртүрлі. 
Солардың ішінде кең тарап отырғаны 
адамдардың туысқандарымен араздасуы, 
басқа елден жақсы өмір іздеуі, денсаулық 
жағдайы немесе жазатайым қиындыққа 
ұшырауы және тағы басқалар. Құқықтық 
жауапкершіліктен бұлтарып, саналы 

Ә КІМШІЛІК ҚАДАҒАЛАУ ТУРАЛЫ ЗАҢ НОР
МАСЫ БАС БО СТАНДЫҒЫНАН АЙЫРУ 
ОРЫН ДАРЫНАН ШЫҚҚАНДАРҒА ҚОЛДА

НУ НОРМА ЛАРЫНА НЕГІЗДЕЛГЕН. БҰЛ РЕТТЕ 
АТАЛМЫШ ҚҰЖАТТА ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДА
РЫНА, СУДЬЯЛАРҒА ӘКІМШІЛІК ҚАДАҒАЛАУДЫҢ 
ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМІ ТУРАЛЫ НАҚТЫ ТҮСІНІК 
БЕРІЛІПТІ. СОНДАЙАҚ, ӘКІМШІЛІК ҚАДАҒАЛАУ 
ТАҒАЙЫНДАЛАТЫН НЫСАНДАР БЕЛГІЛЕНІП, 
ОНЫ ТОҚТАТУДЫҢ ЖӘНЕ ҰЗАРТУДЫҢ АМАЛДА
РЫ ДӘЙЕКТЕЛГЕН. 
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Ойталқы

Кенжегүл САҒЫМБЕКОВА, Алматы облысы Қарасай 
ауданы Көксай ауылындағы М.Мәметова атындағы 
орта мектептің мұғалімі:

Куан АЙТБАЕВ, Алматы облысы Талғар ауданы Гүлдала 
ауылындағы №21 орта мектептің директоры:  

МҰҒАЛІМДЕР СЫНАҒЫ ҚАЛАЙ ӨТТІ?

Яғни, ЖОО болашақ педагогтарға заман талабына сай 
білім бере алмаса, онда тестілеуді сол мүйізі қарағайдай оқу 
орындарының ұстаздарынан бастау керек. 

Бар мәселе осы тестілеумен шешілсе, бір жөн. Енді өзіміздің 
«мықты мұғалім» екенімізді дәлелдеу үшін қат-қат папка 
жинауымыз қажет. Ол папкада республикалық, облыс тық, 
аудандық, мектепішілік деңгейде алған пәленбай алғыс хат, 
мадақтама, медаль, төсбелгі секілді марапаттарымыз болуы 

шарт. Мұның сыртында ақпарат құралдарына жарияланған мақалалар, түрлі ашық са-
бақтардың жоспарлары және басқа қағаздар болуы керек. Сонда біз аз ғана уақытымызды 
оқушыларға білім беруге жұмсаудың орына марапат, атақ-даңқ қуумен өткізуіміз керек 
пе?! Ұстаздардың мәртебесін түсіріп, жігерін жасытатын сынақтардың қажеті жоқ.

Мұғалімдердің ЖОО-да бес жыл бойы алған білімін тексеруге еш-
кімнің қақысы жоқ. Мен пән мұғалімдерінен тест алып, білімін бағалау 
дегенді түсінбеймін. Негізі мұғалімдерді аттестациялау әдістемелік, 
психологиялық тұрғыдан ғана жүргізілуі керек. Сондай-ақ, ұстаздар-
дың еңбегін белгілі бір жылдар аралығында жеткен жетістіктері бой-
ынша бағалауға болады. Ал, маман ретінде оған қайта-қайта тест 
тапсырту дұрыс емес. Ұстаздар онсыз да үнемі ізденісте жүреді. 
Білімімді жетілдірем деген адамға қазір бар жағдай жасалған. Бір ғана 
ғаламтордың көмегімен қаншама білім алуға болады. Ол жағынан 
қазіргі ұстаздар ешкімнен кем емес. Ұстаздарға ең керегі – уақыт. Сондықтан, оларды басы 
артық қағазбастылықтан құтқарып, барынша өз беттерімен ізденіп білімдерін жетілдіріп, 
басқаларға білім беруіне мүмкіндік туғызуымыз керек.

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

РӘМІЗДЕР КҮНІН 
МЕМЛЕКЕТТІК МЕРЕКЕ 

ЕТУГЕ НЕ КЕДЕРГІ?!
1992 жылы дәл осы күні Алматыдағы 

ҚР Президенті резиденциясы мен Қа-
зақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі 
ғимаратының алдына Мемлекеттік ту 
тігіліп, елтаңба ілінген болатын. Ал, 
мемлекеттік рәміздер туралы ереже 
1996 жылғы 24 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік рәміздері 
туралы» ҚР Президентінің конституци-
ялық заң күші бар арнайы Жарлығымен 
бекітілді. Араға 11 жыл салып, 2007 жыл-
дың 4 маусымында арнайы «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік рәміздері 
туралы»  ҚР №258 конституциялық заңы 
қабылданды. Бұл халықтың отаншылдық 
рухын күшейту мақсатында жасалған 
іс-шараның бірі деуге болады. Өйткені, 
ҚР Мемлекеттік рәміздерінің ерекшелі-
гін, құндылығын өзге тұрмақ, өз елімізде 
жетік білмейтін адамдар аз болған жоқ. 
Кейбір  мекемелерде түсі оңып, жыр-
тылған Мемлекеттік Тудың ілініп тұруы 
ғана емес, тазалық сақтау мекемелерінің 
кейбір қызметкерлері теріс мақсатта 
пайдаланып жүргені бұқаралық ақпарат 
құралдарында жиі талқыланатын.

Сондай-ақ, түрлі мерекелік, спорттық 
және өзге де жиындарда Мемлекеттік ту 
көтеріліп, Мемлекеттік Әнұран ойналған 
кезде назарын басқа жаққа аударып не-
месе сағыз шайнап тұратын адамдарды 
да жиі байқап қалатынбыз. Сондықтан, 

ҚР Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың: «Қазақстанның аспан 
түстес Туының бетінде алтынға айналған 
бүркіт қанат керген. Осынау келіскен 
мазмұнды да мағыналы нысанның бо-
йында табиғат та, тіршілік те, тарих та 
тоғысып жатыр», «Отаныңа деген сезім 
мен мақтаныш оның рәміздеріне деген 
құрметтен басталады», «Тәуелсіздіктің 
туын қолда берік ұстау әрбір қазақтың, 
Қазақстанды өз отаным деп санайтын 
әр адамның ең басты борышы, ең биік 
мақсаты». «Өз мемлекетіміз үшін мақта-
ныш сезіміне бөленіп, біртұтас отбасы 
сезімін түсінуге, қазір бүкіл дүниежүзіне 
атағы әйгілі Қазақстан Республикасы-
ның Туын, Елтаңбасын, Әнұранын ар-
дақтап, көздің қарашығындай құрметтеп 
сақтауымыз керек». «Біреу үшін қасиетті 
көрінетін нәрсе екінші біреу үшін әзіл- 
оспақ пен мазақтың тақырыбы болмауы 
тиіс. Бұл өзара ренішке бастайтын төте 
жол» деп бұл мәселеге қоғам назарын 
аударды. Сондай-ақ, ресми түрде мем-
лекеттік рәміз саналмағанымен, елдің 
қоғамдық-саяси және экономикалық 
тыныс-тіршілігінде ерекше маңызы бар 
ұлттық валюта туралы да «Теңге – ел 
тұрақтылығы мен тәуелсіздігінің бел-
гісі» дегенді айтты. 

Өкінішке қарай, кейде «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік рәміз-
дері туралы» заңды қарапайым халық 
тұрмақ, мемлекеттік органдардың кей 
өкілдері де әлі толық білмейтіні жасы-

рын емес. Өз үйінің балконына мемле-
кеттік туды ілгені үшін айыппұл төлету 
сияқты оқиғалар соның нақты көрінісі. 
Мұндай жағдайлар кейде мемлекеттік 
рәміздерді жас ұрпақтың бойына отан-
шылдық рухты сіңіруде тиімді пайдала-
нуға кері әсерін тигізеді. АҚШ, Түркия 
сияқты елдерде Мемлекеттік ту әрбір 
отбасының төрінде ғана емес, ауласын-
да, шатырында, балконында да ілініп 
тұрады. Ал, бізде әлі де болса полиция 
келіп, айыппұл төлетіп жүрмей ме деген 
күдік пен қорқыныш басым. Мемлекет-
тік мерекелер тізіміне кірмегендіктен, 
демалыс болып саналмайтын, кәсіби 
мереке ретінде ғана атап өтілетін Мем-
лекеттік рәміздер күнінде көбіне-көп 
олардың тарихы ғана айтылып, тәуел-
сіздікті нығайтудағы маңызы мен рөлі 
аса ескеріле бермейді. Егер білім беру 
мекемелеріндегі кездесулерде, дөңгелек 
үстел жиындары мен конференцияларда 
және өзге де мәдени шараларда мемле-
кеттік рәміздерді пайдалану тәртібі мен 
оған қатысты әлемдегі өзге де қызықты 
мәліметтер жиі айтылып, түсіндіру 
жұмыстары жүргізілетін болса отан-
шылдық рухтың көрінісін еңбектеген 
баладан еңкейген кәріге дейінгі барлық 
адамның бойынан күндіз де, түнде де 
көріп, өзіміз де, өзгелер де көзайым бо-
лып жүрері күмәнсіз.

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»

Өйткені, ҚР Экономика министр-
лігі Статистика комитетінің мәліметі 
бо йынша, елімізде жоғары біліммен 
қамтудың көрсеткіші 2000-2017 жылдары 
37,76-дан 54,29 пайызға дейін өскен. Бұл 
көрсеткіш әйелдер арасында 41,29-дан 
60,29 пайызға, ерлер арасында 34,32-
ден 48,55 пайызға дейін ұлғайған. Яғни, 
жоғары білім алушылар саны жағынан 
Қазақстан әлемнің ең білімді елдерімен 
иық тірестіре алғанымен, оны тиімді 
пайдалану көрсеткіші жағынан айтар-
лықтай артта қалып келе жатыр. Оның 
басты себебі  білімді болашақты қалып-
тастырудың құралы емес, тек мәртебе 
көретін адамдардың қатары бізде азаймай 
тұр. Бұл жоғары оқу орындарында оқып 
жатқан студенттер мен жалпы білім беру 
мекемелеріндегі оқушылар арасында 
жүргізілетін мамандық таңдауға қатысты 
түрлі әлеуметтік сауалнамалар кезінде ай-
қын аңғарылды. Мысалы,  «Атажұрт» ха-
лықаралық қоғамдық қорының «Кәсіптік 
бағдарлау» жобасы кезінде оқушылардың 
70 пайызы мамандықты дұрыс таңдау 
жолын білмейтін болып шықты. 90 пайы-
зының техникалық және кәсіптік білімге 
деген қызығушылығы төмен. Сондай-ақ, 
78 пайызы мектепте алған білім өмірде 
қажетсіз деп санайды. Бұл жағдай елдегі 
кәсіптік бағдар берудің 1990 жылдардан 
кейінгі кезеңде ұмыт болып, бұл саладағы 
зерттеу жұмыстарының аяқсыз қалуының 
салдары. Егер әлемде 80 мыңдай маман-
дық болса, Қазақстанда оның 8 мыңы 
ғана бар көрінеді. Осыған қарамастан 
кейбір мамандықтардың атауы ғана емес, 
мазмұны да күн санап жаңарып, түрленіп 
келе жатыр. 

Өкінішке қарай, оқу орындары көп 
жағдайда нарық сұранысын анықтап, 
оның талабына бейімделуге асығар емес. 
Тіпті, бұл саладағы мемлекеттік тапсы-
рыстың қалай жасалатыны көпшілік үшін 
жұмбақ. Себебі, мемлекеттік грант бо-
йынша оқуға түсіп, оны бітіріп шыққан 
жас мамандардың өз мамандығы бой-
ынша жұмысқа орналасуы әлі толық 
шешілмеген. Сондықтан, аймақтар тұр-
мақ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент 
сияқты республикалық маңызы бар ірі 
қалалардың өзінде бірқатар мекемелерде 
кадр тапшылығы бар. Сол себепті, өн-
дірістің кейбір салалары көршілес Өзбек-
стан, Қыр ғызстан, Ресейден бөлек басқа 
да алыс-жақын шетелдерден жоғары 
білімділерді ғана емес, қарапайым техни-
калық және өзге де орта кәсіп иелерін жұ-

мысқа шақыруға мәжбүр. Сонымен бірге, 
еліміздегі жалақының төмендігінен көрші 
Ресейге ғана емес, АҚШ, Оңтүстік Корея 
және Еуропа елдерінен жұмыс іздеушілер 
саны да жыл өткен сайын өспесе, кемитін 
емес. Нарықтық экономика жағдайында 
бұл қалыпты құбылыс саналғанымен, 
жері кең, халқы аз, жұмыс күші тапшы 
Қазақстан үшін оның ұлттық қауіпсіздікке 
тигізер әсері басым.  

Статистикаға көз жүгіртетін болсақ, 
2000-2019 жылдары техникалық және 
кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру ұйымдарының саны 29-дан 769-ға, 
бітірушілер саны 43 695-тен 144 080-
ге, қабылданғандар саны 77 784-тен 
165 857-ге артқан. Жалпы білім беретін 
мектептер саны 8353-тен 7393-ке азай-
ды. Оның қаладағысы 2051-ден 2055-ке 
өскенімен, ауылдық жердегілері 6258-ден 
5338-ге дейін кеміді. 11 жылдық орта 
мектепті бітірушілер саны 2008/2009 оқу 
жылында 152 199 болса, 2018/2019 оқу 
жылында 143 089-ға кеміді. Ал, 9 жыл-
дық мектепті бітірушілер саны 2008/2009 
жылы 285 095 болса, 2018/2019 жылы 
235 404-ке азай ды. Егер оларға кәсіптік 
бағдар беріп, мамандық таңдауына қолдау 
көрсетпейтін болсақ, алдағы онжылдықта 
жұмыс күшіне деген тапшылық айқын 
сезіле бастауы мүмкін. Өйткені, қазірдің 
өзінде ішкі нарықта тек көршілес өзбек 
елінің 1 млн-ға жуық еңбек мигрантта-
ры құрылыс пен ауыл шаруашылығы 
салаларында өз орнын тауып үлгерді. 
Ал, Алматы қаласының іргесіндегі елді 
мекендердің бірінде үлкен жылыжай ке-
шенін салған кәсіпкердің бірі жылыжай 
жұмысынан хабары бар агроном таппай, 
оларды Ресей мен Украинадан жұмысқа 
шақырып отыр ғанын айтты. Алматыдағы 
Қазақ Ұлт тық аграрлық университетімен 
байланыс жа сап, бітірушілерін жұмысқа 
жіберуді сұраған көрінеді. Қысқа уақыт-
тың ішінде мұнда жұмысқа келген 50 
адамның бір де біреуі өз мамандығына 
сай болмай шыққан. Бұл да кәсіп таңдау-
дағы түйткілді мәселенің бірі. Кейбір оқу 
орындары нарықтың сұранысына бейім-
деліп, теория  мен тәжірибені ұштасты-
руға жеткілікті деңгейде мән бермей, тек 
сан қуып, маман дайындауды бизнестің 
бір көзіне айналдырып алған. Олардың 
халықаралық деңгейде мойындалған оқу 
бағдарламалары жетіспегендіктен онда 
білім алатын шетелдіктер саны да өте аз. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»

Ал, аталған сынақтың салмағына келер бол-
сақ, өз білімін таразы басына салған ұстаздар кемі 
50 пайыздан 80 пайызға дейін оң нәтиже көрсету-
лері тиіс екен. Мәселен, «педагог-модератор» ка-
тегориясын таңдағандар үшін 50 пайыз жеткілікті 
болса, «педагог-шеберлер» 80 пайыз нәтиже 
көрсетулері керек. Сонымен қатар, ұстаздар әрбір 
блок бойынша шекті деңгейді бағындыруы тиіс. 
Бұлай болмаған жағдайда олар аталған сынақты 
алдағы қараша айында қайта тапсырады. 

Тағы бір тоқтала кетерлік жәйт, биыл тест 
тапсырушы мұғалімдер сынақтың жаңа форматы-
на сай бақ сынамақ. Бұл туралы Ұлттық тестілеу 
орталығының басшысы Р.Әлімқұлов «Мұғалімдердің тесті-
леуден өтуі бұрыннан келе жатыр. 2010 жылдан бастап 2017 
жылға дейінгі мерзімде аттестациядан өтуге ниет білдірген 140 
мың мұғалім біліктілік тестілеуіне қатысты. Тестілеудің ескі 
форматы 3 блоктан тұрған: Қазақстан Республикасының заңна-
масын, педагогика мен психология негіздерін, пәндік білім 
негіздерін білу. «Қазақстан Республикасының заңнамасын 
білу» блогы Ұлттық біліктілік тестілеудің жаңа форматынан 
алынып тасталды. Енді тестілеу екі блоктан тұрады: «Оқу 
пәнінің мазмұны» және «Педагогика, оқыту әдістемесі». Ұлт-
тық біліктілік тестілеу, сонымен қатар, 100 тест тапсырмасынан 
тұрса, оның ішінде, «Оқу пәнінің мазмұнына» 70-і, «Педагоги-
ка, оқыту әдістемесіне» 30-ы тиесілі. Тест тапсырмаларының 
мазмұны дұрыс жауапты таңдаудан тұратын тестілерден, сон-
дай-ақ мәтінді оқып, мағынасын түсініп, тапсырмаларға жауап 
беретін мәтіндік тапсырмалардан тұрады», – дей келе, бұл 
сынақ ұстаздардың мәртебесін арттыруға да қатысты екенін 
баса айтып өткен болатын.

Естеріңізге сала кетсек, өткен жылы Елбасы Нұрсұлтан 
Назар баев кезекті Жолдауында елімізде педагогтардың мәр-

ҰСТАЗДАР ДА ТЕСТ ТАПСЫРЫП 
ЖАТЫР

(Соңы. Басы 1-бетте)

СЫНАҚ

(Соңы. Басы 1-бетте)

НАРЫҚ

ДАМЫҒАН ЕЛДЕРГЕ КӨЗ ЖҮГІРТЕР БОЛСАҚ, ХАЛЫҚТЫҢ 
ОРТА, КӘСІПТІК ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІММЕН ҚАМТЫЛУ ДЕҢ-
ГЕЙІ ӘРҚИЛЫ ЕКЕНІН АҢҒАРУҒА БОЛАДЫ. ЯҒНИ, ЖОҒАРЫ 
БІЛІМГЕ ҚОЛЖЕТІМДІЛІК НЕҒҰРЛЫМ ЖОҒАРЫ БОЛСА, ОЛ 
ЕЛДІҢ ДАМУ МҮМКІНДІГІ СОҒҰРЛЫМ АРТЫҚ ДЕГЕН ҰҒЫМ 
ШЫНДЫҚҚА ОНША ЖАНАСА БЕРМЕЙДІ. МӘСЕЛЕН, ЭКОНОМИ-
КАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ЖӘНЕ ДАМУ ҰЙЫМЫ 2018 ЖЫЛЫ 
25 ПЕН 64 ЖАС АРАЛЫҒЫНДАҒЫ СТУДЕНТТЕР САНЫ БОЙЫН-
ША ӘЛЕМДЕГІ ЕҢ БІЛІМДІ 10 ЕЛДІ АНЫҚТАДЫ. ОЛАР КАНАДА, 
ЖАПОНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ОҢТҮСТІК КОРЕЯ,  ҰЛЫБРИТАНИЯ, АҚШ, 
АВСТРАЛИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НОРВЕГИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ. ХАЛҚЫ-
НЫҢ БАСЫМ БӨЛІГІ ЖОҒАРЫ БІЛІМДІ БҰЛ МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ 
ДАМУ ДЕҢГЕЙІН ҚАЗАҚСТАНМЕН САЛЫСТЫРУ ҚИЫН. 

ЖҰМЫС БАР, 
МАМАН ЖОҚ

тебесін көтеруге бағытталған жаңа заң қабылдауды, білім 
берудің жаңартылған мазмұнына көшкен ұстаздардың лау-
азымдық жалақысын 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 30 
пайызға көбейтуді тапсыр ған-ды. Осылайша, жоғары жалақы 
алғысы келетін ұстаздар үшін тестілеудің жаңа форматы 
енгізілді. 

Сондай-ақ, Елбасы категориялар арасындағы алшақтықты 
арттырып, мұғалімдер үшін біліктілік деңгейін ескеретін кате-
гориялардың жаңа кес тесін енгізуді міндеттеп, категорияларды 
әлемде қолданылып жүрген ұлттық біліктілік тесті арқылы 
беру керектігін айтқан. «Бұл педагогтарды өздерін ұдайы 
жетілдіруге ынталандыратын болады. Нәтижесінде, мұғалім-
дердің жалақысы біліктілігінің расталуына байланысты тұтас-
тай ал ғанда 30 пайыздан 50 пайызға дейін өседі», – деп уәде 
еткен-ді. 

Нәтижесінде, өткен жылдан бері аталған сынаққа қатысуға 
тілек білдіруші ұстаздардың қатары да күрт өскен.    

Камила ӘКІМБЕКҚЫЗЫ,
«Заң газеті» 



4 №41 (3166) 4 маусым 2019
zangazet@mail.ruТАРАЗЫ

Кездесу

Атырау облыстық сотының аза-
маттық істер жөніндегі сот алқасының 
төрағасы Манат Көміршинов ЕҚЫҰ-
ның Демократиялық институттар және 
адам құқықтары бойынша Бюро Мис-
сиясының сайлау алдындағы бақы-
лаушылары Машу Поульсенмен және 
Эмиль Шакирулумен кездесті.

Ұзақ мерзімді бақылаушы Эмиль 
ШакирУулу сапардың мақсаты туралы 
ақпарат бере келіп, ДИАҚБ/ЕҚЫҰ-
ның қажеттіліктерді бағалау жөнін-
дегі Миссиясы бақылаушыларының, 
әдетте, елге сайлау басталғанға дейін 

бірнеше ай бұрын сайлау алдындағы 
ахуалды және сайлауға дайындықты 
бағалау мақсатында, сайлаумен бай-
ланысты іс-шараларды өткізудің қи-
сындығы туралы ұсынымдар әзірлеу 
үшін жіберілетінін атап өтті.

Кездесу барысында кезектен тыс 
президенттік сайлау өткізу мәселелері 
талқыланды. Бақылаушылар сайлау-
шылар шағымдары мен арыздарының 
өңір соттарында қаралуының барысын 
бақылап көрді.

М. Көміршинов қонақтардың сұ-
рақтарына жауап бере отырып, «Сай-

лау туралы» заңмен байланысты іс-
тердің процестік және материалдық 
қаралуының негізгі кезеңдерін түсін-
діріп, дауларды дер уақытында шешу 
жөнінде қабылданып отырған шаралар 
туралы айтып берді. Сондай-ақ жүр-
гізіліп жатқан реформалармен және 
сот жүйесін жетілдіру шеңберінде іске 
асырылған пилоттың жобалармен та-
ныстырды.

Атырау облыстық сотының
 баспасөз қызметі

БАҚЫЛАУШЫЛАР ІС БАРЫСЫМЕН ТАНЫСТЫ

АЗАМАТТАР 
«ТҮНГІ СОТТЫҢ» 

ТИІМДІЛІГІНЕ 
КӨЗ ЖЕТКІЗДІ

КӨЗҚАРАС КИЕ

«Тосылған судың тұнығы бол-
майды» деп бабаларымыз айтқан-
дай, бір сарынды жұмыс істеп, бір 
қалыптан шықпайтын саладан ай-
тарлықтай өзгеріс  күту қате. Осы-
ны ескергендіктен болар, Жоғарғы 
Сотта өзге елдердегі әріптестер-
мен байланысты нығайтып, тә
жірибе алмасуға ерекше ден қо
йылған. Сол үрдіспен төрелік 
алаңында жоғары жетістіктерге 
жеткен елдердің сот жұмысымен 
танысып, тиімділерін өз тәжіри-
бемізде пайдалануға күш салынып 
келеді. «Түнгі сот» жобасының 
тамыры да сонау Сингапур елінен 
бастау алады. Сыбайлас жемқор-
лықты жеңген елдердің бірі ретін-
де Сингапур мемлекетіне деген 
құрмет ерекше. Жемқорлыққа 
қарсы мықты иммунитет қалып-
тастыра білген бұл ел кеселге 
тосқауыл қоюдың тетігі ретінде 
ашықтық пен жариялылықты, 
жеделдік пен қарапайымдылықты 
атайды. Дамыған ел қызмет алу 
шарттары қолдан қиындатылып, 
уақытты ұрлаған кезде адамдар 
амалсыз жемқорлыққа барады 
дегенді үнемі назарда ұстайды. 
Міне, сондықтан да олар «Түн-
гі сот» жобасын енгізе отырып, 
азаматтардың өз ісін жұмыстан 
тыс кезде шешуіне мүмкіндік 
туғызған сияқты. «Түнгі сот» құру 
тәжірибиесі Сингапурден бөлек, 
АҚШта да бар. Енді міне озық 
елдерде оң қорытындыға ие бо-
лып, халықтың көңілінен шыққан 
бұл жоба Қазақстанда да алғашқы 
қадамдарын жасап жатыр.

 «Түнгі сот» жобасы енгізілмес 
бұрын бастаманың мақсаты, мәні, 
күтілетін нәтиже жұртшылыққа 
жанжақты таныстырылды. Іс 
жүргізудің қарапайымдылығы, 
уақыт жағынан ыңғайлылығы 
барынша насихатталды. Алайда, 
жүз рет естігеннен бір рет көрген 
артық емес пе? Бүгінде «түнгі сот-
та» мәселесі шешілген азаматтар 
да, осы істі рәсімдеген құзырлы 
орындар да жобаның тиімділігі 
зор екенін мойындап отыр. Мәсе-
лен, бұрын әкімшілік соттарда жиі 

ӘР ЕЛДІҢ МЕМЛЕКЕТТІК 
ТІЛІ БАСТЫ БАЙЛЫҒЫ, ЖАУ
ҺАРЫ, ҰЛТТЫҚ ҰЖДАНЫ. ҚА
ЗАҚТЫҢ ШҰРАЙЛЫ, КӨРКЕМ 
ТІЛІНІҢ ДЕ ҰЛТПЕН БІРГЕ ЖА
САСЫП КЕЛЕ ЖАТҚАНЫНА 
ҒАСЫРЛАР ӨТТІ. ҚАЗАҚ ТІЛІ – 
ХАЛЫҚТЫ БІРБІРІНЕ ЖАҚЫН 
ЕТКЕН, ҚАРЫМҚАТЫНАСЫ
НЫҢ НЕГІЗГІ ҚҰРАЛЫ БОЛҒАН 
ТІЛ. 

Бүгінде біз тәу еткен, үлгі тұтқан билер 
де осы бір ауыз сөздің құдыретін біліп, тілді 
еркін меңгергенінің арқасында ел арасындағы 
дауды басқан, екі тарапты бітімге келтірген. 
Қазіргі судьялар – сол билердің ізбасарлары. 
Ендеше, қара қылды қақ жарған би бабалары-
мыздың туралығы ғана емес, бізге олардың 
сөздің қадірін білетін, тілдің мәйегін орынды 
пайдалана білетін даналығы да үлгі болуы 
тиіс. Сөздің құдыретін ұғынған халықтың 
ұрпағы болғандықтан, тәуелсіздік алғаннан 
кейін де мемлекеттік тілдің мерейін өсіруге 
барынша жағдай жасалып келеді. Өйткені, 

істердің атқарылуына мұрындық 
болды. 

«Цифрлы Қазақстан» бағ
дарламасының аясында сот са-
ласында қолға алынған шаралар 
ауыз толтырып айтарлық. Бір 
ғана мысал, «Сот төрелігінің 
жеті түйіні» шеңберінде жүзеге 
асып жатқан «Смарт сот» жобасы 
азаматтардың сот процестеріне 
ғаламтор желісі арқылы онлайн 
түрде қатысуын қамтамасыз ету-
де. Бұл шара өз кезегінде уақыт-
ты тиімді пайдаланумен қатар, 
шығындарды азайтуға мүмкін-
дік берді. Қазіргі күні азамат-
тар «TrueConf» мобильдік бей-
неконференц байланыс арқылы 
әлемнің кез келген бұрышынан 
сот отырысына қатысуда. Ол 
үшін аталған бағдарлама қосым-
ша смартфонға жүктелуі тиіс. 
Сот отырысының хатшысы логин 
және құпия сөз бергеннен кейін, 
сотқа қатысушы бағдарламаға 
кіріп, ұялы бейнеконференц-
байланыс жазбасын растайтын 
сұранысты қабылдайды. Мұның 
барлығы азаматтар үшін қолай-
лылық тудырып отыр. Тараптарға 
сот актілері электронды түрде 
судьяның сандық қолтаңбасымен 
жолданады.

Сот жүйесін цифрландыру 
көптеген жаңашылдықтар мен оң 
өзгерістерге әкеліп, келеңсіздік-
тер мен мәселелердің дер кезін-
де оң шешімін табуына ықпал 
етуде. Сонымен бірге, сыбайлас 
жемқорлық фактілері азайып, сот 
қызметкерлерінің қызмет көр-
сету сапасы одан әрі жақсарды. 
Сот саласындағы мақсаттар мен 
талаптарға жетуде цифрландыру-
дың берері мол. Бұл бағдарлама 
сот мәжілісінің созбалаңға салы-
нуының алдын алумен бірге сот 
жұмысын жеңілдетуде. Бүгінде 
Қазақстандағы соттар жүз пайыз 
ғаламторға қосылған.  Шағымда-
нушы мен жауап беруші сот за-
лына келмейақ іс жүргізіледі. 
Цифрландыру тұтастай алғанда 
соттардың ашықтығын, жария
лылығын, мөлдірлігін көрсетуді 
мақсат тұтады. Жалпы алғанда, 
жоба қоғамның соттарға деген 
сенімін арттыру міндетін көз-
дейді. 

Цифрландыру экономикалық 
тұрғыдан да тиімді. 

Серік МАХАМБЕТОВ,
Ырғыз аудандық сотының 

судьясы
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ СОТ ӨЗІН ЖАҢАШЫЛ РЕФОР-
МАЛАРДЫҢ БАСТАМАШЫСЫ РЕТІНДЕ ӘЛДЕҚА-
ШАН МОЙЫНДАТЫП ҮЛГЕРДІ. ТӘУЕКЕЛГЕ БӘС 
ТІГЕ ОТЫРЫП ЕНГІЗІЛГЕН ЖАҢАЛЫҚТАРДЫҢ 
ҚОҒАМНАН ЛАЙЫҚТЫ ОРНЫН ТАПҚАНЫ ЖАЛ-
ПЫ САЛА ҮШІН ҮЛКЕН ЖЕТІСТІК. БҰЛ ҮШІНШІ 
БИЛІКТІҢ АЛДАҒЫ УАҚЫТТА ДА ӨЗГЕ ЕЛДЕРДІҢ 
ОЗЫҚ ТӘЖІРИБЕЛЕРІН БАТЫЛ ЕНГІЗІП, ЖҰМЫ-
СЫН ЖАНДАНДЫРУЫНА СЕПТІГІН ТИГІЗЕДІ. СОТ 
САЛАСЫНА ЕНГІЗІЛГЕН ЖАҢА ЖОБАЛАРДЫҢ 
ІШІНДЕ ЖҰРТШЫЛЫҚТЫҢ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН 
ТУҒЫЗҒАН, КӨҢІЛІНЕН ШЫҚҚАНЫ «ТҮНГІ СОТ» 
ПИЛОТТЫҚ ЖОБАСЫ ЕКЕНІ БЕЛГІЛІ.

ТІЛ МЕРЕЙІ – ЕЛ МЕРЕЙІ

ОҢ ҚАДАМ

САЛАНЫ ЦИФРЛАНДЫРУДЫҢ 
БЕРЕРІ МОЛ

Лаура АЛИБЕКОВА,
Қармақшы аудандық сотының 

судьясы

мемлекеттік тілдің мерейі – барша елдің 
мерейі.

 Қазақстан Республикасының Конститу-
циясында қазақ тілі мемлекеттік тіл болып 
бекітілді. Содан бері мемлекеттік қызметтегі 
кірісшығыс құжаттары толықтай мемлекет-
тік тілге көшірілді. Бұл үрдістен қазақстандық 
сот та қалыс қалған жоқ. Жалпы, мемлекеттік 
тілге деген құрметті айғайлап, аттандаумен 
қалыптастырамыз деу қате түсінік. Мұндай 
ортақ іске әрбір азамат, әрбір мемлекеттік 
орган өзінше үлес қосқаны жөн. Соның 
ішінде жұртшылық отандық сотты жаңашыл 
бастамаларды енгізудің көшбасшысы деп 
қана емес, мемлекеттік тілде халыққа түсінік-
ті ақпарат таратудың да үздігі деп біледі. 
Өйткені, қазір Жоғарғы Соттың ресми сай-
ты үздіксіз жұмыс істеп, құқықтық кеңес
терінің маңыздылығы, мемлекеттік тілдегі 
мәліметтерінің молдығы, ақпарат ұсынудағы 
жеделдігі жөнінен басқа мемлекеттік орган 
сайттарынан оқ бойы озық тұр. Сайттағы 
мемлекеттік тілдегі хабарламалар барынша 
қарапайым, ұғынықты. Әлеуметтік желілер-
де мемлекеттік тілде заңдарды түсіндіру, 
құқықтық кеңестер беру мәселесі лайықты 
шешімін тапқан. Сол арқылы біз қазақ тілінің 
заңдағы, сот ісіндегі қолданысын барынша 
тиімді етуге қадам жасап отырмыз.

Сонымен бірге, Тұңғыш Президентіміз 
Н.Назарбаевтың әр жолдауында мемлекеттік 
тілге басымдық беріп, көңіл бөлуі өзге ұлт 
өкілдерінің де мемлекеттік тілді үйренуге 
деген ықыласын оятқанын аңғарып жүрміз. 
Бүгінде қазақша сөйлеген басқа ұлт өкіл-
дерін көру таңсық болмай қалды. Қазақ ба-
лабақшаларына барып, қазақша хат таныған 
мұндай балалардың мемлекеттік тілге деген 
құрметі бізден бір елі де кем емес. Мұндай 
жақсы үрдістің қалыптасуына мемлекеттік 
мекемелер тарапынан өткізілетін байқау, 
шаралардың ықпалы зор. Әсіресе, мем-
лекетттік қызметтегі өзге ұлт өкілдерінің 
қатысуымен өтетін қазақ тілін дәріптеуге ар-
налған конкурстарды ұйымдастыру дәстүрге 
айналғаны қуантады. Осы байқауларда 
қазақша мақалмәтел айтудан жарысып, қа-

зақтың қара домбырасын күмбірлеткен басқа 
ұлттардың талабына қарап мемлекетімізге 
деген мақтаныштың оянатыны күмәнсіз. 
Оның үстіне, соңғы статистикалық деректер 
мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршін-
дердің 87 пайызы қазақтілді білім ордаларын 
таңдайтынын көрсетіп отыр. Бұл да қазақ 
тілінің біртіндеп қажет тілге айналып келе 
жатқанының жарқын дәлелі.

Мемлекеттік тілдің қолданыс аясын 
кеңейтуді көздеген шаралар тек Ата Заңның 
тетіктерімен шектелмейді. Тілге деген оң 
көзқарасты нығайту мақсатында Тұңғыш 
президент Жарлығымен «Қазақстан Респуб
ликасының тіл саясаты тұжырымдамасы» 
мақұлданғаны белгілі. Осы құжатта көрсетіл-
ген басымдықтардың нәтижесінде ғылым
білім, мәдениет, техника, құқықтық салалар-
ды мемлекеттік тілге көшіру басталды. Бұдан 
бөлек Қазақстан Республикасының «Тіл 
туралы» заңының қабылдануы тілдің маңы-
зын арттыратын құжаттардың өмірге келіп, 
басылымдардың жарыққа шығуына әсерін 
тигізді. Сонымен бірге, көпұлтты республи-
кадағы өзге халықтың тілдерін дамытуға, 
өзгелердің құндылығына құрметпен қарауға 
пәрмен берді.

Расында, біздің елімізде қазақ тілінің мем-
лекеттік тіл ретіндегі орны бөлек. Сонымен 
бірге, өзге халықтардың өз тілін ұмытып 
қалмауы, аз ұлттардың салтдәстүрінен қол 
үзбеуі үшін барлық жағдай жасалған. Тұңғыш 
Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың ба-
стамасымен құрылған Қазақстан халықтары 
Ассамблеясы бұл істердің кешенді жүргізілуі-
не, кемшіліксіз жүзеге асуына мұрындық 
болып отыр. Қазақ топырағында өсіпөніп, өз 
тілінде білім алып жатқан төл басылымдарын 
шығарып, ұлттық театрлары іркіліссіз жұмыс 
істеп тұрған кәріс, неміс, украин, ұйғыр, орыс 
халқының ұрпақтары тамырынан қол үзбеуіне 
қамқорлық танытқан қазақ халқының дархан-
дығына бек риза. Олардың арасында қазақша 
үйренуге деген талаптың өсуіне осы жергілік-
ті халыққа деген құрметтің жатқаны анық.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ 

ЕЛІМІЗДІҢ СОТ ЖҮЙЕСІН ЖАҢҒЫРТУ 
МАҚСАТЫНДА ЭЛЕКТРОНДЫҚ ТЕХНОЛО
ГИЯЛАР КЕҢІНЕН ҚОЛДАНЫЛУДА. ОНЫҢ 
НӘТИЖЕСІ ДЕ ЖАМАН ЕМЕС. МЫСАЛЫ,  ҚАҒАЗ
БАСТЫЛЫҚТАН АРЫЛЫП, ҚЫЛМЫС ЖӘНЕ ЗАҢ 
БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ АНЫҚТАЛУ ДЕҢГЕЙІ 
ЖОҒАРЫЛАДЫ.

Сот саласын дамытуда Жо
ғарғы Соттың бастамасымен 
енгізілген «Сот төрелігінің жеті 
түйіні» жобасының маңызы 
зор. «Мінсіз судья», «Үлгілі 

сот», «Әділ процесс», «ЕСОТ», 
«Оңтайлы орта», «Сапалы нә
тиже», «Сотсыз татуласу орта-
лығы» бағыттарын қамтыған 
бұл жоба бүгінге дейін талай игі 

қаралатын жолкөлік 
оқиғасы, көшіқон және 
отбасылықтұр мыс
тық саладағы әкімшілік 
құқық бұзушылықтар, 
ұсақ бұзақылық сияқ
ты істер  көп қолды 
бай лайтын. Мұндай іс
тер де құпия болмайды. 
Бәрі тасқа басылған-
дай апанық. Сондық
тан, оны күнделікті сот 
тәртібімен біраз мер

зімге созу соттың жұмысын да 
ақсатады, тараптардың да қолын 
байлайды. Ал «түнгі соттың» 
тәртібіне сәйкес жоғарыдағы істер 
өте ықшам уақытта қаралады. 
Азаматтар жұмыстан сұранып, 
басшылықтың көзіне де түспейді.  

Істің жеделдігінен бөлек, та-
раптар сақтандыру ақысының тез 
қолға тиетініне ризашылық біл-
дірген. Өйткені, бұрын жол көлік 
апатынан кейін сақтандыру сома-
сын орташа алғанда 100 күндей 
күтуге тура келсе, енді 15 күннің 
ішінде қажетті соманы алуға мүм-
кіндік бар. Осының бәрі халыққа 
қолайлы жағдай туғызу мақсатын-
да жүзеге асырылып отыр.

«Түнгі сот» жобасының тәр
тібіне сай істер кешкі 18.30 бен 
22.00 аралығында таразылана-
ды. Қолданысқа енгізілгеніне 
көп уақыт болмаса да бұл жо-
баның бірталай артықшылығы 
бары байқалып үлгерді. Ерекше 
атап өтерлігі түнде қаралатын 
істердің есебінен судьялардың 
күндізгі жүктемесі айтарлықтай 
азайды. Соның арқасында қа-
зылар күрделі істерге тереңірек 
назар аударуға мүмкіндік алды. 
Бұл апелляциялық шағымдардың 
азаюына әсерін тигізгенін де айта 
кеткеніміз жөн. Кешке көбінесе 
жол ережесін бұзуға, ел заңнама-
сын бұзған шетелдіктерге, ұсақ 
бұзақылықтарға қатысты істер 
таразы басына салынатындықтан, 
мазмұндас материалдарды қарау 
да көп қиындық тудырмайды. 
Сонымен қатар, істердің жедел 
саралануы азаматтардың сот жүй-
есіне деген сенімін нығайтты. 
Осының бәрі айналып келген-
де отандық сот жұмысының бір 
арнаға түсіп, беделінің бекуіне, 
халықтың үшінші билікке деген 
құрметінің артуына алып келді.

Эльмира АЛДАБЕРГЕНОВА,
Талдықорған 

мамандандырылған 
ауданаралық әкімшілік 

сотының төрағасы
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ 
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Асхат ЖҮСІПОВ, Қарағанды облысы Әділет департаментінің басшысы:

«PRO BONO ИНСТИТУТЫ – 
ТЕГІН ЗАҢ КӨМЕГІН 

АЛУДЫҢ КЕПІЛІ»
Адвокат ордерлері алып тасталды. Неге? Себебі, 

олар іс жүзінде тиімсіз еді әрі осы ордер үшін адво-
каттар алқа басшылығына тәуелді болатын. Бүгінгі 
таңда адвокаттың нақты істі жүргізу өкілеттілігі оның 
куәлігі және адвокаттың өзі ресімдейтін қорғау 
(өкілдігі) туралы жазбаша хабарламасымен ғана 
расталады. Сонымен қатар, құрамына отставкадағы 
судьялар мен қоғам өкілдері кіретін екі деңгейлі 
тәртіптік комиссиялар құрылған. Енді азаматтардың 
арыздары бойынша тәртіптік өндірістер одан да жан-
жақты әрі әділ қаралатын болады. 

– Асхат Нұрғазыұлы, әділет 
органдары көптеген ауқымды  мін-
деттерді шешеді. Соның ішінде, 
халыққа құқықтық көмек көр-
сету, заңды тұлғаларды тіркеу, 
атқару өндірісі, зияткерлік мен-
шік құқықтарын қорғауға қатыс
ты мәселелерге жауапты. Одан 
бөлек, биліктің жергілікті өкілетті 
және атқару органдарының норма-
тивтік құқықтық актілерін тіркеу 
де осы салаға тиесілі. Жақында 
нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеуге қатысты 
заңнамаға өзгерістер енгізілгенінен 
хабардармыз. Ол қандай жаңашыл-
дықтар әкеледі?

– Азаматтардың құқықтарын, бос
тандықтары мен заңды мүдделерін жүзеге 
асыру және қорғау мақсатында Әділет 
министрлігі мен оның аумақтық орган
дары Қазақстан Республикасының заңна
масында көзделген жағдайларда орталық 
мемлекеттік органдар, жергілікті өкілетті 
және атқару органдарының нормативтік 
құқықтық актілеріне мемлекеттік тіркеу 
жасауда. Мемлекеттік тіркеудің маңы
здылығы мен мәні тек нормалардың 
заңдылығын бақылап қоюмен шектел
мейді. Мемлекеттік тіркеу нормативтік 
құқықтық актілердің күшіне енуіне қа
жетті шарт болып табылады. 

ҚР Үкіметі 2018 жылдың 24 шіл
десінде қаулы қабылдап, нормативтік 
құқықтық актілерді ресімдеу, келісу, 
мемлекеттік тіркеу және олардың күшін 
жою тәртібіне өзгертулер енгізген бо
латын. Соның шеңберінде нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
жұмысы электрондық түрге көшірілді. 
Енді қағаз нұсқасында тапсырылатын 
«қызметтік пайдалану үшін» белгісі бар 
нормативтік құқықтық актілерден басқа  
мемлекеттік органдардың нормативтік 
құқықтық актілері Мемлекеттік органдар
дың интернет порталы (МОИП) арқылы 
электрондық түрде келіп түсетін болды. 
Әділет органдары нормативтік құқықтық 
актілер жобаларын келісу барысында 
заңнамалық сараптама өткізеді. Соның 
нәтижесінде әзірлеуші мемлекеттік ор
ганның нормативтік құқықтық актілерді 
қайта қабылдауы қажет болмай қалды. 
Мәселен, статистикалық мәліметтерге 
сәйкес, 2019 жылдың бірінші тоқсанында 
электрондық тіркеуге 132 нормативтік 
құқықтық акт келіп түсті, оның 122сі 
тіркелді, 4 НҚАны әзірлеуші мемлекеттік 
органның өзі жойып, ретке келтірілген 
актіні қабылдау үшін кері қайтарып алды. 
Жалпы нормативтік құқықтық актілерді 
электрондық түрде тіркеуге көшу уақыт 
талабына негізделген.

– Мемлекет соңғы жылдары сот 
және құқық қорғау жүйелерін мо-
дернизациялау шеңберінде халыққа 

құқықтық көмек көрсету сапасын 
көтеруге ерекше ден қойып отыр. 
Осы бағытта қандай жұмыстар 
атқарылып жатыр және күтілетін 
нәтижесі қандай болмақ?

– 2018 жылдың 5 шілдесінде қол 
қойылған  «Адвокаттық қызмет және заң 
көмегі туралы» заң әлеуметтік тұрғыдан 
осал топтарға, өмірлік қиын жағдайда 
жүрген адамдарға білікті заң көмегін 
алудың жанжақты тетіктерін қамтама
сыз етті. Соның нәтижесінде Адвокаттар 
алқасына кіру жарнасы алынып тастал
ды. Мұндай жарнаның болуы қорғаушы 
болғысы келгендердің қолын байлайтын. 
Заң қабылданғаннан бергі 10 ай ішінде об
лыстық адвокаттар алқасының қатарына 
35 адам кірді және қазіргі уақытта облыс 
бойынша 566 адвокат қызмет етуде.

Адвокат ордерлері алынып тасталды. 
Неге? Себебі, олар іс жүзінде тиімсіз 
еді әрі осы ордер үшін адвокаттар алқа 
бас шылығына тәуелді болатын. Бүгінгі 
таңда адвокаттың нақты істі жүргізу 
өкілеттілігі оның куәлігі және адвокаттың 
өзі ресімдейтін қорғау (өкілдігі) туралы 
жазбаша хабарламасымен ғана расталады. 
Сонымен қатар, құрамына отставкадағы 
судьялар мен қоғам өкілдері кіретін екі 
деңгейлі тәртіптік комиссиялар құрылған. 
Енді азаматтардың арыздары бойынша 
тәртіптік өндірістер одан да жанжақты 
әрі әділ қаралатын болады. 

Заң көмегін көрсету сапасын арттыру 
мақсатында адвокаттарды аттестаттау 
және біліктілігін арттыру тәртібі бе кі
тілді. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бас
тап заң бойынша адвокаттар мен заң 
кеңесшілерінің кәсіби жауапкершілігін 
міндетті сақтандыру институты іске 
қосылады. Соған орай, адвокаттар мен 
заң кеңесшілері енді өздерінің кәсіби 
жауапкершілігін сақтандыруға міндетті. 
Сақтандырылған тұлға (адвокат немесе 
заң консультанты) заң көмегін көрсету 
барысында кәсіби қате жіберген жағдайда 
клиентке сақтандыру төлемі беріледі.  

Заң кеңесшілерінің қызметі реттелген. 
Біздің облысымызда 3 заң кеңесшісі па
латасы құрылып, өз жұмысын атқаруда. 
Олардың қатарына биылғы жылдың 23 

жүйесін әрі қарай модернизациялауға 
баса назар аударды. Жолдауды жүзеге 
асыру аясында «Қазақстан Республикасы
ның кейбір заңнамалық актілеріне меншік 
құқығын қорғауды күшейту, төрелік, сот 
жүктемесін оңтайландыру және қылмы
стық заңнаманы одан әрі ізгілендіру мәсе
лелері бойынша өзгерістер мен толықты
рулар енгізу туралы» заңға қол қойылды. 
Аталған заңға сәйкес, «Нотариат туралы» 
заңға да түзетулер енгізілді. Соған орай, 
осыған дейін сот қарастырып келген 9 
даусыз талап атқарушылық жазба жасау 
тәртібінде шешу үшін нотариустарға 
берілді. Атап айтатын болсақ, жалақыны 
өндіріп алу, коммуналдық қызметтер, 
жалдау төлемдері және т.б. берешектер 
бойынша қойылатын талаптар енді но
тариустардың араласуымен қаралады. 
Енді өндіріп алушыға көрсетілген та
лаптар бойынша сот орындарына барып 
шағымдануының қажеті жоқ. Мәселені 
шешу үшін соттан тыс тәртіп бойынша 
нотариусқа жүгінсе жеткілікті. Нотари
усқа төленетін шығындар берешектің 
есебінен төленеді.

2019 жылдың І тоқсанында нотариу
стар жалпы 1323 атқарушылық жазба жа
саған, өткен жылдың осындай кезеңінде 
жасалған жазбаның жалпы саны – 292. 
Нотариустың атқарушылық жазбасы 
негізінде өндіріп алу ресімі енді одан да 
қолжетімді әрі тез жасалатын болады. 

– Сот актілерін орындау – әділет 
органдары атқаратын қызмет 
түрінің бірі. Сот орындаушыла-
рының жұмысына берілетін баға 
әртүрлі. Көбінесе бұл институт 
сын тезіне жиі ілігіп жатады. Ал 
осы сыннан нәтиже шығарып, сот 
орындаушылары жұмысын жандан-
дыру үшін не істеліп жатыр?

– Сот актілерін сапалы орындау сот 
жүйесі жұмысындағы тиімділіктің негізгі 
критерийлерінің бірі болып табылады. 
Сондықтан, бұл іс үнемі назарда. Ұлт 
жоспарының 27қадамына сәйкес, бо
рышкер тарапы мемлекет болған не оның 
үлесі бар атқару құжаттарынан басқа сот 
актілерін орындау жекеменшік сот орын

тын болсақ, үстіміздегі жылдың І тоқса
нында мемлекеттік сот орындаушылар
дың өндірісіндегі 2581 атқару құжаттың 
563 атқару өндірісі аяқталды, іс жүзінде 
405і орындалды. 2019 жылдың 1 сәуіріне 
қалған атқарылған құжаттар саны – 2018, 
оның 976сы – алимент өндіріп алумен 
байланысты. 

Қарағанды облысы бойынша барлығы 
180 жеке сот орындаушы тіркеліп, жұ
мыс істеуде, яғни, бұл мемлекеттік сот 
орындаушыларға қарағанда 67 есеге көп. 
Жеке сот орындаушылардың орындауын
да 197 725 құжат қаралып, 26 707 атқару  
өндірісі аяқталды, іс жүзінде 16 234 құ
жат орындалды. Осы жылдың 1 сәуіріне 
қарай 171 018 атқару өндірісінің 18 894 
құжаты – алимент өндіріп алуға қатысты 
болды, бұл келіп түскен құжаттың оннан 
бір бөлігін құрайды. Департамент дәл осы 
құжаттарды,  сондайақ, басқа да әлеумет
тік маңызы бар өндірістер мен мемлекет 
кірісіне өндіріп алу өндірістерін толық әрі 
шын мәнінде  орындауды қамтамасыз ету 
үшін жанжақты ісшаралар қолдануда. 

– Ал зияткерлік меншік құқығын 
қорғау жағы қалай жүргізілуде?

– Мемлекеттік бақылау жүргізілетін 
кәсіпкерлік субъектілер қызметінің бір 
саласы – тауар, қызмет көрсету белгісін, 
тауардың немесе фирмалық атауы пайда 
болған орынның атауын қолданудағы заң
сыздықтарды жоюға бағытталған. Әділет 
органдары дәл осы бақылауды жүзеге 
асыруда. 

Осы жылдың бірінші тоқсанында өн
дірістік меншік құқығын қорғау саласын
да 4 тексеру жұмысы өткізілді. Тексеру 
нәтижелері бойынша 3 құқықбұзушылық 
анықталып, Қазақстан Республикасы 
Әкімшілік құқықбұзушылық туралы 
кодексінің 158бабы бойынша 3 әкім
шілік іс қозғалды. Заңсыз айналымнан 
жалпы құны 57818 теңге («Қазақстан» 
конъягінің 51 бірлігі және «Калгон» 
ұнтағының 9 бірлігін (қорабы) құрай
тын контрафактілі өнімнің 60 бірлігі) 
алынды. Кінәлі тұлғалар әкімшілік 
жауапкершілікке тартылып, айыппұл 
төледі. Мемлекет кірісіне санкция түрін
де 154025 теңге айыппұл өндірілді. «Ба
хус», «Калгон» тауар белгілері иелерінің 
құқықтары қорғалды.  

– Асхат Нұрғазыұлы, Сіз Әділет 
департаментін қоғамдық жұ -
мыспен қатар басқарып келесіз, 
дәлірек айтқанда, Қазақстан Заң-
герлер одағының облыстық фили-
алына төрағалық етудесіз. Осы 
одақтың міндеттері қандай және 
оның дәл қазіргі кездегі қызметін 
қалай сипаттар едіңіз?

– 2012 жылдың мамыр айында заң
герлердің съезінде Қазақстан Республи

касының Тұңғыш президенті Н.Назарба
евтың қолдауымен Қазақстан Заңгерлер 
одағы республикалық қоғамдық бірлестігі 
құрылған болатын. Одақтың құрылтай
шылар құрамына Республикалық нота
риаттық палата, Қазақстан прокурорлар 
қауымдастығы, Адвокаттар алқасы, ҚР 
Судьялар одағы кірді. Қазіргі кезде рес
публикалық қоғамдық бірлестіктердің 
бірі болып отырған Қазақстан Заңгерлер 
одағының әділет органдарында тіркелген 
барлық облыс орталықтарында, НұрСұл
тан, Алматы және Шымкент қалаларын
дағы филиалдары, соның ішінде, Қараған
ды облысындағы да филиалы белсенді 
жұмыс жасауда. 

Қазақстанның барлық заңгерлерінің 
басын қосқан ұйымның негізгі міндеті 
– заңдылық пен елдің мемлекеттігін 
нығайту, Қазақстан Республикасы азамат
тарының құқықтары мен бостандығын 
қорғауды қамтамасыз ету, кәсіби жік
тілігіне қарамастан, барлық заңгерлерді 
біріктіру, құқық саласында туындаған 
өзекті мәселелерді тиімді шешу, норма
лық шығармашылық пен құқық қолдану 
тәжірибесін жетілдіруге көмек көрсету.

Қазақстан Заңгерлер одағы өткен 
7 жыл ішінде азаматтарға мемлекеттің 
құқықтық стратегиясын түсіндіру, «100 
нақты қадам» Ұлт жоспарын атқаруда 
ұлттық заңнаманы жетілдіру бойынша 
ұйымдастырылған ісшараларға қомақты 
үлесін қосты. Қауымдастықтың құқық 
қолданудағы өзекті мәселелерді шешуде 
рөлі зор. Республиканың заңгерлер қа
уымдастығы Қылмыстық, Қылмыстық 
процестік, Әкімшілік құқықбұзушылық, 
Азаматтық процестік кодекстерін және 
басқа да заң жобаларын талқылып, оған 
ұсыныстар мен ұсынымдар енгізуге қа
тысқан болатын. Мәселен, одақтың өңір
лік филиалы Қазақстандағы құқықтық 
көмек көрсету жүйесін жетілдіру мәсе
лелерін талқылауға ерекше мән беріп, 
ҚР «Адвокаттық қызмет және заң көмегі 
туралы» жаңа заңын түсіндіруге белсене 
қатысты. 

Одақтың Қарағандыдағы филиалы 
білікті заңгерлерді сапалы даярлау  мәсе
лесіне үлкен мән береді. Осы бағытта 
Одақтың облыстағы филиалы өңірдің 
жоғары оқу орындарымен бірлесіп жұмыс 
жүргізуде, академик Е.Бөкетов атындағы 
ҚарМУ, Қазтұтынуодағы Қарағанды 
эко номикалық университеті, Қарағанды 
Болашақ университеті сияқты облыстағы 
ірі білім ордаларымен ынтымақтастық 
туралы меморандумдарға екіжақты қол 
қойды. Филиал ғылымипрактикалық 
конференциялардың ұйымдастырылуы 
мен өтуіне атсалысып, ЖОО және кол
ледждердегі заң мамандығы бойынша 
білім алып жүрген студенттердің ара
сында құқықты түсіндіру жұмыстарын 
жүргізеді. Атап айтқанда, наурыз айында 
Қазақстан Заңгерлер одағы РҚБның 
Қарағанды филиалы Қазтұтынуодағы Қа
рағанды экономикалық университетімен 
бірлесе отырып заң мамандығы бойынша 
білім алып жүрген студенттер арасында 
Қазақстан Республикасының азаматтық 
құқығы пәні бойынша өңірлік олимпиада 
өткізді. Олимпиадаға Қарағанды және 
НұрСұлтан қалаларының жоғары оқу 
орындарынан 15 команда қатысты. Заң
герлік мамандықтың мерейін арттыруға, 
заңгерлерді қазақстандық патриотизм 
бағытында тәрбиелеуге, заң ережелері 
және кәсіби әдеп нормаларының мүл
тіксіз сақталуына көмек көрсету одақтың 
маңыз ды міндеттерінің бірі болып табы
лады.

Өткен жылдың желтоқсан айында По
лиция департаментімен бірігіп Қараған
ды облысының полиция қызметкерлері 
арасында «Мамандығы бойынша үздік» 
байқауы өткізілді. Байқаудың мақсаты – 
полиция қызметкерінің беделі мен мере
йін арттыру, қоғам ішінде мамандықтың 
маңыздылығы мен имиджін нығайту, 
үздік өкілдерді анықтау және көтерме
леу. Байқаудың қорытындысы бойынша 
жеңімпаздар Қазақстан заңгерлер одағы
ның құрмет грамоталарымен марапаттал
ды. Алдағы уақытта «Үздік нотариус» 
конкурсын өткізу жоспарда бар. 

Заңдылықты нығайту және адамның 
құқықтары мен бостандығын сақтауды 
қамтамасыз етудегі заңгерлік қауымдас
тықтың бірігіп нығаюын басты мақсат 
еткен Заңгерлер одағы өзінің қалыптасу 
кезеңі ішінде өзін нақты  қоғамдықкәсіби 
институт ретінде көрсете білгенін атап 
өткім келеді. Заңгерлер одағы қандай да 
бір проблеманы шешуге атсалысып қана 
қоймай, заңның ұлықтылығын қамтама
сыз етті. 

Сұхбатымыздың соңында әділет қыз
метіне қатысты заңнамадағы соңғы өз
герістер туралы айтпай кетсем болмас. 
Осы өзгерістер нәтижесінде Үкіметтің 
шешімімен жылжымайтын мүлікке, заң
ды тұлғаларға құқықты тіркеу қызметі 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекет
тік корпорациясы» ҰАҚ құзырына беріл
ді. Ал әділет органдары осы қызметке 
бақылау жүргізіп, жұмысын үйлестіретін 
болады. 

– Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
Нұрлан ШЫНТАЕВ

шілдесінен бастап азаматтық сот өнді
рістерінде жеке және заңды тұлғалардың 
мүдделерін білдіретін заңгерлер міндетті 
түрде болуы керек. Қазіргі уақытта заң 
кеңесшілеріпалата мүшелерінің саны 191 
адамды құрап отыр.

Осы жылдың екінші жартысының 
өзінде адвокаттар мен заң кеңесшілері 
«Езаң көмегі» ақпараттық жүйесінде 
жұмыс істеу мүмкіндігіне ие болады. 
Бұл жүйенің Әділет министрлігінің және 
басқа да мемлекеттік органдардың ақпа
раттық жүйелерімен бірлесіп жұмыс 
атқаруы кәсіби қауымдастықтың қызметін 
барынша автоматтандыруға және оңтай
ландыруға мүмкіндік береді. 

2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап заң 
бойынша әлеуметтік және қаржы жағынан 
қиын жағдайға ұшыраған азаматтар үшін  
pro bono институты енгізілген, яғни, 
аталған тұлғалар адвокатқа немесе заң 
кеңесшілерінің заңгерлік көмегіне жүгін
ген сәттен бастап іс бойынша қорытынды 
құқықтық шешім қабылданғанға дейін 
тегін кешенді әлеуметтік заң көмегін ала 
алады. Рro bono шеңберінде облыс бо
йынша заң көмегін көрсету жұмыстары 
көрсетіліп жатыр.

Сонымен қатар, нотариат институ
тында да реформа жүргізілді. Еліміздің 
тұңғыш Президенті Н.Назарбаев «Қа
зақстандықтардың әлауқатының өсуі: 
табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты 
Жолдауында уақыт пен ресурстардың 
орынсыз шығынын талап ететін артық 
рәсімдерді қысқартуға негізделген сот 

даушылары құзырына берілді. Осылайша 
мемлекеттік сот орындаушылар саны 
қысқарып, өзінөзі жұмыспен қамтып, 
сот орындау ісінде бәсекелес орта қалып
тастыруға ықпал ететін жеке сот орын
даушылар институты өмірге келді.  

Биылғы жылдың 23 сәуірінде Азамат
тық процестік кодекске, «Атқарушылық 
iс жүргiзу және сот орындаушыларының 
мәртебесi туралы», «Прокуратура тура
лы» заңдарға және өзге де заңнамалық 
актілерге жасалған түзетулер өз күшіне 
енді. Бұған дейін сот орындаушыларының 
атқару ісәрекеттері тек сотпен ғана санк
цияланған еді. Енді олардың бір бөлігі 
прокуратураның құзырына берілді, атап 
айтқанда, берешектің банктік есеп шоты
ның барлығы туралы ақпаратты сұратып 
алу, жылжымайтын мүлікті иеліктен алу, 
құқық белгілейтін құжаттар туралы, бе
решектің жылжымалы мүлкін өндіріп алу 
туралы ісәрекеттер. Ал, берешегі бар
лардың Қазақстан Республикасынан тыс 
жерге шығуына уақытша шектеу қоюды, 
осы шектеуді тоқтата тұру және мәжбүр
леп келтіруді санкциялау бұрынғыдай 
соттың құзырына қалдырылды. Сонымен 
бірге, сот орындаушыларының қаулыла
рын санкциялау рәсімдерінің мерзімі де 
бір тәуліктен бастап үш жұмыс күніне 
дейін ұзартылды. Осындай өзгертулер 
атқару құжаттарымен жүргізілетін жұмыс 
сапасын жақсартуға, өндіріске мүдделі қа
тысушылардың құқықтары мен пайдасын 
қорғауға бағытталған. 

Атқарылған жұмыстар туралы айта
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БІЛІКТІ МАМАНДАРМЕН БИІКТІ 
БАҒЫНДЫРУ ОҢАЙ

Семинар 

ЖОБАЛЫҚ КЕҢСЕ ӨЗ ЖҰМЫСЫН 
БАСТАДЫ

Қазіргі таңда сот жүйесін дамыту бағытында жасалып 
жатқан шаралар аз емес. Саладағы бастамалардың барлығы 
сот төрелігінің сапасын арттыруға бағытталған және ол баста-
маларды әр өңір соттары табысты жүзеге асырып келеді. 

Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты ұсынған «Сот 
жүйесінің 7 түйіні» жобасын жүзеге асыру шеңберінде Батыс 
Қазақстан облысы Орал қаласының №2 сотында жобалық кеңсе 
ашылды. Іс-шараның ашылу салтанатына облыстық соттың 
төрағасы Бек Әметов, сот алқаларының төрағалары мен судья-
лар, облыстық Соттар әкімшісінің басшысы мен қызметкерлері 
қатысты. 

Кеңсенің таныстыру рәсімін Соттар әкімшісінің басшысы 
Нұрлан Қажғанов жүргізді. Оның сөзінше, Жобалық кеңсе ашық 

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ 

кеңістік принципі бойынша құрылып отыр. Соның негізінде аза-
маттық заңнама бойынша (талдаулар, қорытулар), сондай-ақ, сот 
төрелігі мен сот қызметтеріне қол жеткізуді қамтамасыз ету бойын-
ша жаңа идеялар мен ұсыныстар дайындалады. Сонымен қатар, 

бұл жерде жобалар бойынша талқылаулар, сот судьялары мен 
мамандарына арналған семинар-тренингтер өткізілетін болады. 

Жобалық кеңсе бағдарламалық мақсаттар мен жоспарлар-
ды жүзеге асыруға септігін тигізеді деген сенім бар. Сонымен 
қатар, жобалық кеңсе базасында сот қызметкерлерінің біліктілік 
деңгейін арттыру бойынша оқыту өткізу қарастырылған.

Кеңсе жиһаздармен, қажетті техникамен, стационарлық 
қосымшасы бар теледидармен және телефон желісімен жаб-
дықталған.

Шара соңында облыстық сот төрағасы Бек Әметов қызмет-
керлерге Жобалық кеңсе аясында сот төрелігін жүзеге асыру-
дағы жұмыстарына сәттілік тіледі. 

Нұргүл ҚАНАТБАЕВА,
Батыс Қазақстан облысы бойынша 

Соттар әкімшісінің ақпараттық қамтамасыз ету 
бөлімінің бас маманы

АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ СОТЫНА – 50 ЖЫЛ!

–  2018 жылдан бастап сот жүйесінде 
әдеп жөніндегі уәкіл қызметі енгізілгені 
белгілі. Аталмыш қызметті енгізудегі 
мақсат не, оның міндеттері қандай? 

– Әдеп жөніндегі уәкіл – қызметтік 
әдеп нормаларының сақталуын және 
мемлекеттік қызмет, сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнама 
мен Қазақстан Республикасы мемле-
кеттік қызметшілерінің Әдеп кодексін 
бұзушылықтардың алдын алуды қамта-
масыз ету қызметін жүзеге асырады. Сон-
дай-ақ, ол өз функциялары шегінде мем-
лекеттік қызметшілер мен азаматтарға 
кеңес беретін мемлекеттік қызметші.

Жүктелген міндеттерге сәйкес, әдеп 
жөніндегі уәкіл ретінде мен жоспар жа-
сап, жұмыс жүргіземін. Сондай-ақ, бай-
ланыс деректерімен бірге мемлекеттік 
қызметшілерді және басқа да азаматтар-
ды қабылдаудың жылдық кестесі бекітіл-
ді. Бұл ақпараттар Ақмола облыстық 
сотының сайтында және «Facebook» 
әлеуметтік желісіндегі парақшада жария-
ланды. 

Аудандық және оған теңестірілген 
соттардың кеңсе меңгерушілерімен және 
мамандарымен, Ақмола облысы бо йынша 
Соттар әкімшісінің басшы, маманда-
рымен алдын алу және түсіндіру іс-шара-
лары тұрақты негізде жүргізіледі. 

– Әдеп жөніндегі уәкіл ретінде өзіңіз 
атқарған жұмыстар туралы не айта-
сыз?

2019 жылдың бірінші тоқсанында 
бір мемлекеттік қызметші жеке қабыл-
дауымда болды. Сонымен бірге, Зеренді 
аудандық сотында жеке әңгімелесулер-
мен бірге құрылымдық бөлімшелердің 
басшыларымен екі жедел кеңес басшы 
мамандармен, аудандық және оларға 
теңестірілген соттардың кеңсе мең-
герушілерімен «дөңгелек үстелдер» 
өткізілді. Бейнеконференц байланыс 

Соңғы жылдары еліміздің соттары 
сұранысқа сай жаңғырып, сот қызметі 
халыққа барынша қолжетімді болып ке-
леді. Елбасы тапсырмасына сай, саланы 
цифрландыруға көңіл бөлініп, замана-
уи технологиялармен жабдықтау қолға 
алынды. «Елу жылда ел жаңа» дегендей, 
биыл құрылғанына 50 жыл толып оты-
рған Алматы қалалық сотының мұндай 
жаңашылдықтарға сақадай сай дайын 
болуы заңдылық та шығар. Өйткені, қа-
зақстандық соттарға үлгі болған, тәжірибе 
ретінде ұсынылған қанатқақты жобалар 
сәтті жүзеге асатын құрылымдардың көш 
басында Алматы қаласының соттары тұр.

Осы орайда, Алматы қаласы Медеу 
аудандық сотының тарихы өткен ғасыр-
дың 30-шы жылдарынан бастау алады. 
Ол уақытта Фрунзе ауданы 5-учаскесінің 
халық соты деп аталған. Содан ке-
йін ол Фрунзе ауданы 12-учаскесінің, 
14-учаскесінің халық соты деген атауға 
ие болды. 1940–1980 жылдар аралығында 
ол халық соты немесе кейінірек Фрун-
зе ауданының сот учаскесі деп аталды. 
1995 жылдың 12 желтоқсанында Алматы 
қалалық Мәслихатының сегізінші сессия-
сының және Алматы облысы әкімінің бір-
лескен шешімімен Алматы қаласы Медеу 
аудандық соты болып құрылды.

Сот ғимаратының құрылысы Нүсіп-
беков көшесіндегі 34-үйде басталып, ол 
1983 жылы пайдалануға берілді. 1983–
1991 жылдар аралығында сот ұжымын 
Б.Шостак басқарған. Медеу аудандық 
сотының келесі төрағалары С.Жәкішев, 
М.Сабырбаев, Б.Нұрашева, Қ.Досымбет, 
Е.Тотыбай болды. Алматы қаласы Медеу 
аудандық соты 2015 жылға дейін қыл-
мыстық және азаматтық істерді қарауға 
мамандандырылған болатын. Тұрғындары 
тығыз орналасқан бұл ауданда халықтың 
сотқа жүгінуі көбейгендіктен, Қазақстан 
Республикасы Президентінің 17 наурыз 
2015 жылғы №1024 Жарлығымен 2015 
жылдың 26 наурызында Алматы қаласы 
Медеу ауданының №2 соты құрылды. 
Атап айта кетер жайт, осы жылдар ішін-

де бұл сотта қаншама судья шеберлігін 
шыңдады, өз мамандығының мақта-
нышына айналды. Төрелік іздеген қан-
шама халық сот шешіміне риза болып, 
әділдікке қолы жетті. Сондықтан, бұл 
сот құрылымының уақыт талабы мен 
халық сұранысына сай өзгеріп отыруы 
заңдылық та еді.

Одан бергі уақытта қаланың үлкеюіне, 
халықтың көбеюіне орай құрылған жаңа 
аудандық соттар да өзгерістерге бейімделіп 
үлгеруде. Қала бойынша ең жас сот аз ғана 
уақыт ішінде біршама жетістікке жетті.

Соттың қарауына қаланың жоғары 
бөлігінде орналасқан аймақ, атап айтқан-
да «Таулы қырат», «Көктөбе», «Көлсай», 
«Сұлусай», «Бутаковка», «Тау-Сама-
лы», «Самал – 1, 2, 3», «Думан-1, 2», 
«Атырау – 1, 2, 3», «КИРГ» Эдельвейс, 
Ақтөбе, Аққайың, «Ремизовка», «Ме-
деу», «Тұйық су», «Сарқырама», «Шым-
бұлақ» тау-шаңғы кешені және тағы басқа 
ықшам аудандар жатады. 

Медеу ауданының №2 соты 2016 
жылдың наурыз айынан бастап Алматы 
қаласы Қарасай батыр көшесі 85-үйде 
орналасқан ғимаратқа көшті. Құрылған 
кезінен бастап қылмыстық істерді қарауға 
мамандандырылған сот осы жылдар ішін-
де сот төрелігін тиімді жүзеге асыруға 
және сот істерін сапалы қарауға ықпал 
етіп келеді десек қателес пейміз. 

Сот құрамына келсек, ауданымызда 
6 судья жұмыс атқарады. Төраға мен әр 
судьяға сот мәжілісі залдары бекітілген, 
барлық залдар сот талқылауларын 100 
пайыз дыбыс-бейне жазба арқылы жүр-
гізуге қажетті құралдармен жабдықталған 
және сот төрелігін кедергісіз атқаруға 
барлық жағдай жасалған. Сотта 13 сот ма-

маны қызмет атқарады. Қазіргі таңда жыл 
сайын сотпен қаралатын істер саны артып 
келеді және мұны, өз кезегінде, сапалы 
және дер кезінде әділ сот шешімдерін 
шығаруға деген үлкен жауапкершілік деп 
түсіну қажет. Ауданымызда тәжірибе мен 
біліктілікке ие қызметкерлер де жетерлік. 
Сот ұжымы Жоғарғы Сот тарапынан 
қолға алынған жобалардың қоғамнан 
ла йықты орын алуына насихат жағынан 
да, іске асыру тұрғысынан да белсенді 
қолдау көрсетеді. Сот қызметкерлері 
аудан халқын құқықтық тұрғыдан сау-
аттандыруға белсене атсалысуда. Аудан 
әкімшілігімен түрлі құқықтық шараларға 

белсене қатысып, мектептерде арнайы 
жиындар өткізу де біз үшін дәстүрге 
айналған.

Бүгінгі күні Медеу аудандық №2 
соты ҚР Жоғарғы Сотының «Мінсіз сот» 
пилоттық жобасы аясында халыққа сот 
ісінің барынша қолжетімді болуы, аза-
маттар құқығының қорғалуы бағытында 
көптеген жұмыстар атқарды. Call-center 
қызметі, іс-құжаттарымен танысу каби-
неті, сот актілері мен басқа да құжаттар-
ды беру терезесі құрылды. Әлеуметтік 
желілерде соттың арнайы парақшасы 
ашылып, халыққа қызмет көрсету мақ-
сатында ыңғайлы жағдай туғызылды. 

Бұл орайда Елбасымыздың еліміздегі сот 
саласына барынша көңіл бөліп, азаматтар 
құқығы өз деңгейінде қорғалуы үшін 
түрлі жаңашылдықтар енгізуге баса көңіл 
бөліп отырғанын атап өтуіміз керек. 

Мәселен,  бұдан былай азамат-
тарымыз ға сот процесіне қатысу үшін 
сот залына келудің қажеті жоқ. Цифрлан-
дыру бағдарламасы арқылы сот процесі-
не әлемнің кез келген түкпірінен онлайн 
қосылуға болады. Бұл жүйе арқылы 
азаматтар ең алдымен өзінің уақытын 
үнемдейді. Ісі қаралып жатқан кез кел-
ген тарап бұл мүмкіндікті пайдалана 
алады. Бүгінде Алматы қаласындағы 156 
кабинетте виртуал дық процесс өткізуге 
мүмкіндік бар. Ал, қашықтықтан байла-
нысқа шығар уақытта интернет желісінде 
мәселе туындаса, өзіне жақын аумақтағы 
сот залына баруы тиіс. Кез келген аза-
мат өзі қатысқан процестің көшірмесін 
бір жылдың көлемінде ала алады. Бұл 
еліміздің сот саласына енгізілген көп 
жаңашылдықтың бірі ғана. 

Елбасымыз жыл сайын Жолдаула-
рында, халыққа арнаған үндеулерінде сот 
саласына серпінді өзгерістер керек екенін 
үнемі айтып келеді. Осындай реформа-
лар нәтижесінде еліміздің сот саласы 
ең үздік шетел тәжірибесі мен әлемдік 
стандарттарды игеріп, сапалы, жаңа кел-
бетке ие бола бастады. Жаңа өзгерістерге 
бейімделіп, халыққа сапалы қызмет етіп 
отырған аудандық сот алдағы уақытта да 
талапқа сай қызмет ете бермек. 

Дәурен МАУКЕЕВ,
Медеу аудандық №2 

сотының төрағасы
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

Сайра ШУАҚПАЕВА, Ақмола облыстық Соттар әкімшісі басшысының орынбасары, әдеп жөніндегі уәкіл:

«ӘДЕПТІЛІК – МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ 
БАСТЫ ҰСТАНЫМЫ»

арқылы аудандық соттардың кеңсе мең-
герушілері және мамандарымен екі семи-
нар сабақ ұйымдастырдық.  

Әдеп жөніндегі уәкіл ретінде мемле-
кеттік қызметшілердің зиялы қауым  өкіл-
дерімен, спортшылармен, аймақтың құр-
метті азаматтарымен «development day», 
«ой-талқы» нысандарында мемлекеттегі 
және қоғамдағы өзекті мәселелерді, 
трендтерді талқылауға арналған кезде-
сулерді тұрақты негізде ұйымдастырып, 
өткізіп тұрамын. 

Осындай кездесулердің біріне Мем-
лекеттік қызмет істері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
Ақмола облысы бойынша департаменті 
басшысының орынбасары, әдеп жөніндегі 
кеңес хатшылығының меңгерушісі Д.Хай-
руллин шақырылды. 

– Қарапайым халыққа қызмет көр-
сетуі тиіс мемлекеттік қызметшілердің 
арасында әдепке жатпайтын әрекеттер 
жасайтындар кездесіп жатады. Бұның 
себебі неде және ондайға жол бермеу 
үшін не істеу қажет деп ойлайсыз? 

– Мемлекеттік қызметші бола ма, 
басқа салада еңбек ете ме, кез келген 
адам айналасымен дұрыс қарым-қаты-

наста болуы тиіс. Қазақ «Жылы-жылы 
сөйлесең, жылан інінен шығады» демей 
ме. Яғни, инабаттылық, сабырлылық, 
кішіпейілділік қажет. Осындай қасиетті 
бойына ұялатқан адам айналасындағы-
лармен ешқашан кикілжіңге бармайды. 
Ал, ондай қасиеттер өздігінен орныға 
салмайды. Ол үшін мақсатты жұмыстар 
жүргізу қажет. Өз жұмыс жоспарымда 
осы бағыттағы жұмыстарға жете көңіл 
бөлемін. 

Мемлекеттік қызметшілермен елдің, 
аймақтың киелі жерлерін, тарихи-мәде-
ни мұра ескерткіштерін көріп, танысуға 
арналған шаралар тұрақты ұйымдасты-
рылады. Мемлекеттік қызметшілерді 
мәдени-қоғамдық өмірге, соның ішінде 
республикалық, облыстық және аудан-
дық деңгейдегі спорттық іс-шараларға 
тарту бағытында да жоспарлы жұмыстар 
жүргізіледі. 

Қаңтар-ақпан айларында соттар әкім-
шісінің құрылымдық бөлімшелерінің 

басшылары және мамандары, аудандық 
және оған теңестірілген соттардың кеңсе 
меңгерушілері мен мамандары Көкшетау 
қаласындағы Мәлік Ғабдуллин атындағы 
және Ақмола облыстық тарихи-өлкета-
ну мұражайларында болып, өлкеміздің 
тарихымен, мәдениетімен жан-жақты 
танысты. 

Жастар жылы аясында 2019 жылдың 
ақпанында сот жүйесінің мамандары 
және олардың отбасылары үшін қысқы 
спартакиада өткізілді. Биылғы наурызда 
Соттар әкімшісінің мамандары, аудандық 
және оған теңестірілген соттардың ма-

мандары ұйымдасқан түрде Үкілі Ыбырай 
атындағы Ақмола облыстық филармо-
ниясына концертке барды. 24 нау рызда 
Соттар әкімшісі бөлімдерінің басшы-
лары, мамандары мен  аудандық және 
оған теңестірілген соттардың кеңсе мең-
герушілері, мамандары «Cinema Alem» 
кинотеатрында болған «Қазақ хандығы 
– Алтын тақ» фильмінің тұсаукесерін та-
машалады. Осы аталған шаралардың бәрі 
қызметшілеріміздің бойындағы мәдениет-
тілік пен ізеттілікті қалыптастыруға игі 
ықпалын тигізетіні анық.

Қызметтік әдеп нормаларын сақтау, 
сонымен қатар ұжымда моральдық-пси-
хологиялық ахуалдың жай-күйіне мони-
торинг жүргізу мақсатындағы жасырын 
сауалнама арқылы ішкі әлеуметтік зерттеу 
тоқсан сайын жүргізіледі. 

Жалпы, Соттар әкімшісімен Ақ-
мола облысының аудандық және оған 
теңестірілген соттарындағы мемлекет-
тік органның мемлекеттік қызметшілері-

нің жүргізілген әлеуметтік зерттеуінің 
нәти желері ұжымда моральдық-психо-
логиялық ахуалдың жай-күйі қанағатта-
нарлық деңгейде екенін көрсетіп отыр. 
Дегенмен, бұл бағыттағы жұмыстарды 
жүргізуде босаңсуға болмайды. Өйткені, 
әдептілік – мемлекеттік қызметшінің 
басты ұстанымы болуы тиіс.  

– Әңгімеңізге рақмет. 
 

Сұхбаттасқан Қалкөз ЖҮСІП,
«Заң газеті»
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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

ЖАРНАМА

ТАРАТУ

ІССАПАР

АГЕНТТІК ТӨРАҒАСЫ АҚМОЛАДА

/

/

8. «Тұрар Рысқұлов ауданы, Құлан ауылдық округіндегі «Жау қазын» 
бөбекжай-бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазы налық кәсіпорыны, 
БСН 070840010246, өзінің таратылғаны туралы хабарлайды. Жамбыл 
облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Құлан ауылы, Достық көшесі, №1а үй. 

9. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Элита» кредиттік серік-
тестігі», БСН 120340012335, өзінің таратылатындығы туралы хабар-
лайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 
2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Батыс Қазақстан 
облысы, Казталов ауданы, Қараоба ауылдық округі, Қараоба ауылы, 
И.Тайманов көшесі, 3/1 үй, тел.: 87051249084. 

11. «РАН СЫРЫМ» Кредиттік серіктестігі» жауапкершілігі шек-
теулі серіктестігі, БСН 120340018146, өз жұмысын тоқта татын дығын 
хабарлайды. Шағымдар болған жағдайда хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 2 (екі) ай көлемінде төмендегі мекенжай бойынша 
қабылданады: Батыс Қазақстан облысы, Сырым ауданы, Бұлдырты 
ауылы, Ж.Жабаев көшесі, №18/2 үй. 

2. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ
«ВТОРМА» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «ВТОРМА» АҚ) тарату комиссиясының төрағасы, 

мына мекенжайда орналасқан: Қазақстан Республикасы, 050050, Алматы қ., Жетісу ауданы, 
К.Қазыбаев к., 44 үй, «ВТОРМА» АҚ акционерлерінің Жылдық Жалпы жиналысын (бұдан әрі – 
акцио нерлердің Жалпы жиналысы), ірі акционердің талабы бойынша шақырылып отырған, өткізетіні 
туралы хабарлайды. Акционерлердің Жалпы жиналысы 2019 жылғы «05» шілде күні 11 сағат 30 
минутта мына мекенжайда өтеді: Қазақстан Республикасы, 050050, Алматы қ., Жетісу ауданы, 
К.Қазыбаев к., 44 үй. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2019 жылғы «05» 
шілде күні 9 сағат 30 минуттан 11 сағат 00 минутқа дейін жүргізіледі.

Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысушы ретінде тіркелу үшін акционерлер өздерімен 
бірге жеке куәліктерін немесе жеке басын куәландыратын басқа да құжат ала келулері қажет. 
Акционерлердің – жеке тұлғалардың өкілдері белгіленген тәртіппен толтырылған сенімхатты және 
өкілдің тұлғасын куәландыратын құжатты ұсынулары тиіс. Акционерлердің – заңды тұлғалардың 
өкілдері акционер болып табылатын заңды тұлғаның мөрімен расталған сенімхатты және өкілдің 
тұлғасын куәландыратын құжатты ұсынуға тиіс. 

Егер акционерлердің – заңды тұлғалардың атынан акционерлердің Жалпы жиналысына осы 
тұлғалардың жеке дара атқарушы органдары (директор, бас директор, президент) қатысқан жағдайда, 
олар тіркеу кезінде өздерін сол лауазымдарға сайлағандықтары немесе тағайындағандықтары 
жөніндегі тиісті құжаттарды, сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуға міндетті. 

Қазақстан Республикасының заңына және келісімшарттарға сәйкес акционердің атынан сенім-
хатсыз әрекет ету немесе оның мүдделерін ұсыну құқығы бар тұлғаларға қарастырылатын мәселелер 
бойынша акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауысқа салуға қатысу үшін сенімхат 
талап етілмейді. 

Егер акционерлердің тізімі жасалып болғаннан кейін, акционерлердің Жалпы жиналысына және 
дауысқа салуға қатысу құқығы бар, осы тізімге енгізілген тұлға «ВТОРМА» АҚ-ның өзіне тиесілі 
дауысқа салушы акцияларды иеліктен шығаруды жүргізсе, онда акционерлердің Жалпы жиналысына 
қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Сонымен қатар акционер акцияларға иелік ету құқығын 
растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс. 

Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімі  2019 жылғы «05» 
шілдедегі жағдай бойынша жасалады. 

Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі:
«ВТОРМА» АҚ-ның 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін жасалған жылдық 

қаржылық есептілігін бекіту туралы;
Қоғамның есепті қаржылық жыл ішіндегі таза кірісін бөлу тәртібін бекіту жөнінде, қарапайым 

акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір қарапайым 
акциясына есептегендегі дивидент мөлшерін бекіту;

Акционерлердің қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштері 
жөніндегі мәселелерді қарастыру және оларды қарастырудың қорытындылары туралы.

Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдармен 
2019 жылғы «05» маусымнан бастап 9:30-дан 17:00-ге дейін, демалыс күндерінен басқа күндері, мына 
мекенжай бойынша танысуға болады: Қазақстан Республикасы, 050050, Алматы қ., Жетісу ауданы, 
К.Қазыбаев к., 44 үй.

Материалдар бойынша, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу жөнінде туындаған 
сұрақтарға жауаптарды мына телефондар бойынша алуға болады: +7 (727) 313-27-78; ішкі: 103; 
+7 777 222234.

Кворум болмай қалған жағдайда қайтадан өтетін жиналыс 2019 жылғы «08» шілде күні 11 сағат 
30 минутта жоғарыда көрсетілген мекенжайда өтеді. 

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2019 жылғы «08» шілде күні 9 сағат 
30 минуттан 11 сағат 00 минутқа дейін жүргізіледі. 

3. «Grand Telecom» ЖШС, БСН 140840004455, тіркелген мекенжайы: Қазақстан 
Республикасы, Алматы қ., Жароков к., 272Б, бөліну жолымен «Grand Telecom» 
ЖШС-нен, орналасатын мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Жароков 
к., 272Б, жаңадан «NewGTech» ЖШС-нің бөлініп, өзінің қайта құрылатыны туралы 
хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, Алматы қ., Жароков к., 272Б. 

6. «Қазақстан-Зираат Халықаралық Банкі» Еншілес Банкі» АҚ-ның уәкілетті тұлғасы 
кепілді мүлікті соттан тыс сату бойынша сауда-саттық жүргізілетінін хабарлайды: 

№1 Лот: Алматы обл., Іле ауданы, Энергетик ауылдық округі, Өтеген батыр ауылы, Титов 
қ., 100 «А» орналасқан 0,4041 га жер телімі, кадастр нөмірі: 03:046:155:249.

Бастапқы бағасы: 33 909 794 теңге.
Cауда-саттық әдісі: Aғылшын әдісі.
Сауда-саттық басталу уақыты: 2019 жылдың 14 маусымда Нұр-Сұлтан қаласы уақытымен 

сағат 10:00-де.
Сауда-саттық өтетін мекенжай: Алматы обл., Іле ауданы, Энергетик ауылдық округі, Өтеген 

батыр ауылы, Титов к., 100 «А» орналасқан жер телімінде.
№2 Лот: Алматы қ., Медеу ауданы, Затаевич к, 64-үйде орналасқан, жалпы ауданы – 

390,80 ш.м., тұратын кеңістік – 110,90 ш.м, жеке үй мен 0,056 га жер телімі, кадастр нөмірі: 
20:315:028:182:64/А, 20:315:028:182.

Бастапқы бағасы: 211 380 590 теңге.
Cауда-саттық әдісі: Aғылшын әдісі.
Сауда-саттық басталу уақыты: 2019 жылдың 14 маусымда Нұр-Сұлтан қаласы уақытымен 

сағат 14:00-де.
Сауда-саттық өтетін мекенжай: «ҚЗХ Банкі «ЕБ» ғимаратында, Алматы қ., Клочков қ., 132.
Уәкілетті тұлға: Ақтойкенова Айша Рафикқызы, Алматы қ., Клочков к., 132, тел.: 2444-000 

(1113).
Кепілдік жарна қарастырылмаған. Сатып алу бағасын төлеу өтінім түскен күннен 

бастап 2 күн ішінде жасалады. Уәкілетті тұлғасының банктік деректемелері: «ҚЗХ Банкі 
«ЕБ» Акционерлік қоғамының Орталық филиалы, шот: №KZ20885102204LGVKL00, БСК: 
KZIBKZKA, ЖСН: 130241026190, КБЕ 14.

7. «Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО» қоғамдық бірлестігі 
(бұдан әрі – қоғамдық бірлестік), ЖСН 090440019299, мекенжай бойынша орналасқан 
жері: Қазақстан Республикасы, 050043, Алматы қ., Хан Тенгри к., 18. «Казахстанская 
Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО» қоғамдық қорға айналу арқылы алдағы 
қайта ұйымдастырылатыны туралы хабарлайды. Барлық талаптар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
Қазақстан Республикасы, 050046, Алматы қ., Абай даңғылы, 159. 

10. Павлодар облысы Баянауыл ауданының «Кәсіпкерлік және ауыл-
шаруа шылық бөлімі» ММ (БСН 940540000489), бірігу жолымен Баянауыл 
ауданының «Ветеринария бөлімі» ММ-не қосылып, өзінің «Баянауыл кәсіпкерлік, 
ауылшаруашылық және ветеринария бөлімі» ММ болып қайта құрылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай 
мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Баянауыл ауылы, Сатпаев 
көшесі, 49-үй. 

4. «Ақтоғай ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі «Ақтоғай ауданының мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне 
қосылу жолымен қайта құрылуы туралы хабарлайды. Талап-арыздар  
хабарландыру жарияланған күнінен бастап екі ай бойы келесі мекенжай 
бойынша қабылданады: 140200, Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, 
Ақтоғай ауылы, Қ.Алин көш., 97 тел.: 8(71841) 21320.

5. Жугембаев Р.К ЖК тиесілі, ЖСН 641002300234, ОКА 102 Ф зауыт 
№116082, 2003 ж.ш., тауар чегі кітабы, қолма-қол ақшаны тіркеу кітабы, 
тіркеу карточкасы, ККМ паспорты, жарамсыз деп танылсын.   

12. Жоғалған ККМ жарамсыз деп танылсын: «Равиль и сыновья» 
ЖШС-не тиесілі, БСН 000340006336, Меркурий 115 Ф», зауыт нөмірі 
00709643, 2005 жылы шыққан, сондай-ақ қолма-қол ақшаны тіркеу 
кітабы, тауар чегі кітабы.

«Казахстанская Агро Инновацион-
ная Корпорация» серіктестігі Беларусь 
мемлекетінің трактор шығаратын компа-
ниясымен бірлесіп, бірқатар ауылшаруа-
шылық техникаларын құрастырады. 
Аталған кәсіпорынға Қазақстан Респуб-
ликасы Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің Ақмола облысы бойынша де-
партаменті «Бизнес пен инвесторларды 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы сүйемел-
деу» жобасы шеңберінде қолдау көрсетіп 
отырғанын атап өткен жөн. Кәсіпорын 
Ақмола облысында тіркемелі және аспа-
лы жабдықтар өндірісін жүзеге асырып, 
бұл өз кезегінде өңірдегі экономиканы 
дамытуға зор үлес қосуда. 

Кәсіпорынның еңбек ұжымымен 
кездесу барысында Алик Шпекбаев 
кәсіпкерлерден бизнесті адал жүргізудің 
талап етілетіндігін айтып өтті. Екіжақты 
еркін пікір алысу түрінде өткен кездесу-
де кәсіпорын өкілдері бұрынырақта жол 
беріліп келген түрлі бюрократтық кедер-
гілердің соңғы жылдары азайғанын, оған 
қызмет көрсетудің электронды форматы-
на көшудің тигізіп отырған ықпалын атап 
өтті. Бүгінгі таңда көптеген мәселелер 

БАР ЖАҚСЫЛЫҚ 
БАЛАЛАРҒА

Балаларды қорғау күніне орай 
Маңғыстау облыстық сотының төраға-
сы Ержан Дәулиевтің бастамасымен 
қайырымдылық акциясы ұйымдасты-
рылды. Ізгілікке бағытталған шараға 
кәсіпкерлер мен еріктілер тобы да атса-
лысты. Екі күндік іс-шараға мүмкіндігі 
шектеулі және аз қамтылған, көпбалалы 
отбасынан шыққан, барлығы 50-ге 
жуық бала қатысты. 

Аталған акция барысында балаларға 
сайқымазақтар мен танымал мультфильм-
дер кейіпкерлерін сомдаған аниматорлар-
дың қатысуымен көңілді шоу көрсетілді.

Маңғыстау облыстық сотының судья-
сы Г.Бақытжанова балаларды мерекемен 
құттықтап, мемлекетте жасалатын барлық 
игілік, бар жақсылық балаларға бағытта-
латынын атап өтті. Сондықтан, балаларды 
қуанту бүгінмен шектелмей, олардың әр 
күнін бақытқа толтыру қажеттігіне тоқтал-
ды. Одан әрі балалар мерекелік дастарқан-
нан дәм татып, ән шырқап, би билеп, түрлі 
ойын ойнап жарысты. 

Іс-шара соңында балаларға оқу құрал-
дарынан тұратын жиынтық табыс етілді. 

Гаухар НҰРХАНОВА,
Маңғыстау облыстық сотының 

баспасөз қызметі

Қазақстан Республика-
сы Мемлекеттік қыз мет 
істері және сыбай лас жем-
қорлыққа қар сы іс-қи-
мыл агенттігі нің төрағасы 
Алик Шпекбаев Ақмола 
облысына жұмыс сапа-
ры барысында Көк шетау 
қаласындағы «Казах -
станская Агро Инноваци-
онная Корпорация» серік-
тестігінің ұжымымен және 
Бұланды ауданындағы 
Алтынды ауылының тұр-
ғындарымен жүздес ті, 
сондай-ақ, Ақкөл қа ла-
сын дағы ақылды қала 
жо ба сымен танысты. 

фронт-офиске өтініш білдіргеннен кейін 
бірнеше сағат ішінде жедел шешіледі. 
Аталған өзара әрекеттестік формасы өз 
тиімділігін көрсетіп отыр. 

Шалғайдағы ауылдар мен аудандарда 
қордаланған өзекті мәселелерді анықтау, 
тұрғындармен кездесу және оларды 
толғандыратын маңызды мәселелердің 
шешімін қарастыру мақсатында агенттік 
төрағасы Бұланды ауданындағы Ал-
тынды ауылында болды. Алтынды орта 
мектебінің қабырғасында ауыл тұрғын-
дарымен кездесу барысында ауылды 
әлеуметтік-экономикалық дамытудың 
мәселелері, оның ішінде, жол құрылысы 
жайы талқыланды. 

«Жолдарды жөндеуге мемлекет қо-
мақты қаражат бөлуде. Бүгінгі таңда әр-
бір азамат бұл жұмысқа бақылау жүргізе 
алады. Егер азаматтар жолдарды жөндеу 
жұмыстарының сапасыздығына көз жет-
кізсе, ол туралы уәкілетті органдарға ха-
барлауына құқығы бар» – деп мәлімдеді 
Алик Шпекбаев.

Жол мәселесімен қатар ауызсумен 
қамтамасыз ету жайы да көтерілді. 
Кездесу соңында Алик Шпекбаев өңір 
басшылығын әлеуметтік-экономикалық 

мәселелерді шешуге, соның ішінде, жол 
жөндеу жұмыстарының сапасын артты-
руға шақырды.

«Мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің цифрлы форматын кеңінен дамы-
ту, электрондық Үкіметпен жұмыс істеу 
дағдыларына үйрету басым бағыттардың 
бірі болып қала береді» – деді агенттік 
төрағасы. 

Одан әрі  Шпекбаев Ақкөл ауданы-
ның белсенділерімен кездесу өткізіп, 
онда көрсетілетін мемлекеттік қызмет-
тердің сапасы жөнінде мәселе қозғалды. 
Ақмола облысында көрсетілетін мем-
лекеттік қызметтерді электронды түрде 
алудың көрсеткіші ҚР Мемлекеттік қыз-
мет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің Ақмола 
облысы бойынша департаментінің бас-
шысы Берген Беспалиновтың айтуынша, 
бүгінгі таңда  84,6 пайызға жеткен. Қыз-
мет көрсету саласын цифрландыру көр-
сеткіші уақыт өткен сайын өсіп келеді 
дейді департамент басшысы.

Бүгінгі таңда ақмолалықтар «Цифр-
лық агент» ұялы бағдарламасын белсен-
ді қолданып, осы уақытқа дейін 1048 
өтініш келіп түскен. Оған қоса өтініш 

білдірушілердің 98 пайызы мемлекеттік 
қызметтерді көрсетумен айналысатын 
мемлекеттік органдардың қызметін «өте 
жақсы» деп бағалаған. Ақмола облы-
сындағы арнайы мониторингтік топтың 
жұмыс нәтижелері мен жоспарлары 
туралы топтың басшысы әрі қоғам өкілі 
Владислав Шуль баяндап берді. 

Кездесу соңында «Цифрлы Қазақ-
стан» бағдарламасы 2022 жылға дейін 
жүзеге асырылады. Бірақ біз бұл бағыт-
тағы жұмысты жылдамдатуға тиіспіз. 
2020 жылға дейін көрсетілетін қызмет-
тердің 90 пайызы электронды форматқа 
ауыстырылуы қажет. Бұл қазіргі дамыған 
елдердегі халықаралық стандарттардың 
деңгейі» – деді Алик Шпекбаев.

Сапар барысында агенттік төраға-
сының назарына тұрмыстық-комму-
налдық шаруашылықты қашықтықтан 
басқару, қаланың өмір-тіршілігін қамта-
масыз ету, жол қозғалысын басқару 

және үйлестіру, экологиялық жағдайды 
қадағалау технологиялары ұсынылды. 
Ақкөлде ТМД елдерінде баламасы 
жоқ бірегей технологиялық шешімдер 
қолданылғанын атап өту керек. Ақкөл 
коммуналдық қызметтердің барлық 
тұтынушысы толықтай цифрланған 
Қазақстандағы ең алғашқы қала болып 
табылады. Жасанды зерде жүйесіне не-
гізделген платформаның аналитикалық 
мүмкіндіктері ауа райы жағдайларына 
тәуелділікті, атмосфералық ауаның 
нашарлауын, үйдегі, пәтердегі темпера-
тураның төмендеуін, ауруханаларға ба-
рушылар санын, мектептегі үлгерімді, 
қалалық қазандықтың жұмыс сапасын 
анықтауға септігін тигізеді.

Оған қоса, Алик Шпекбаев мемле-
кеттік қызметтерді көрсету үдерістерін 
Smart city арқылы интеграциялауға да 
назар аудару қажеттігін атап өтті. Оның 
айтуынша, бұл  көрсетілетін қызметтерді 
электронды форматқа ауыстыру үдерісін 
жылдамдатып, олардың сапасын артты-
рады.

Қ.ЖҮСІП
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

АКЦИЯ

Маңғыстау облыстық сотының судьялар қауымдастығы Маңғыстау 
облысының жеке сот орындаушыларының өңірлік палатасының 
төрағасы қызметін атқарған 

Кемелханов Жаңабай Шаңдыбайұлының 
қайтыс болуына байланысты оның отбасы мен туған-туыстарына көңіл 
айтады.
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ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА

2017 жылдың желтоқсан айы. Алма-
ты қаласының Жетісу ауданына қарасты 
жер үйлердің бірінен қанға бөккен екі 
адамның мәйіті табылды. Олар осы 
үйдің иелері, әпкелі-сіңлілі Анна мен 
Лэра Тимофеевалар еді. Марқұмдардың 
өз шаңырағында тыр жалаңаш күйін-
де табылуы – жыныстық зорлықтың 
құрбаны болуы мүмкін деген ойға 
жетелейді. Қылмыскердің қатыгездігі 
талайды көрген із кесушілердің өзін 
тітіркенткен. Мәселен, Аннаның тек 
кеуде тұсына ғана 18 мәрте пышақ 
сұғылған. Ал мәйітті аударып, арқа 
тұсын көрген криминалистер тіпті жа-
рақаттың санынан жаңылды. Шамасы 
көзіне қан толған қаныпезер кеудесінен 
жаны шыққанша қыздарды өткір затпен 
оңды-солды кескілей берген тәрізді. 

Түнгі өрт
Жедел тергеу тобы оқиға орнынан 

із суытқан қылмыскердің кім болуы 
мүмкін екені жайында алғашқы бол-
жамдар жасады. Дегенмен, бір қиындық 
бар еді. Айлалы қылмыскер қанды ізін 
жасыру үшін үйге от қойып кетіпті. 
Төрт бөлмелі шағын үй жартылай өр-
тенген. Абырой болғанда, көршілерінің 
дабыл қағуымен өрт түн жарымында 
сөндірілген екен. Бөгде адамға бай-
қала бермейтін талай дүние білікті 
тергеу шінің назарын аударды. Ол күйік 
шалғаны болмаса, жалынға оранбаған 
терезелерді бір шолып өтті. Иә, терезеге 
зақым келмеген. Енді үйдің кіреберіс 
есігіне зер салды. Ілгіші сау. Демек... 
демек қылмыскер үйге баса-көктеп 
кірмеген. Ол үй иелерімен таныс болуы 
әбден мүмкін.

Осы ойға бекіген тергеуші қылмыс-
керді жәбірленушілердің төңірегі-
нен іздеу керек деген тоқтамға келді. 
Учаскелік полицейге «Үйге соңғы бір 
ай шамасында қандай адамдардың 
келгенін анықта, көршілерімен сөй-
лес!» деген тапсырма жүктеді. Алайда, 
бұл жұмыстар нәтиже бере қоймады. 
Есесіне көшедегі үйлердің бірінің бей-
небақылау камерасына түсіп қалған 
адам аса күдікті көрінген-ді. Ол қыл-
мыс болған үйден өрт сөндірушілер 
кеткенде ғана шыққан екен. Әрі еш 
қорықпастан, алшаң басып кетіп бара 
жатыр. Бейнебақылау камерасына қай-
та-қайта үңілген тергеушінің іздегені 
нақ осы адам екеніне еш күмәні қалма-
ды. Өйткені, ол қылмыстан кейін келген 
кісі болса, зәре-құты қалмай, хабар бе-
руге асығар еді. Ал бұған бәрібір, тіпті 
өрт сөндіру көлігіне де мойын бұрып 
қарамаған. Не мас, не нашақор болуы 
мүмкін. Балағындағы дақтың қан болуы 
да ғажап емес. 

Айналасы бірер сағаттың ішінде 
күдікті тұлғаның кім екені анықталды. 
Заман Палтаев 1983 жылы туған екен. 
9 сыныптан кейін білім алмаған. Үй-
ленгенімен, дәм-тұзы жараспай, ажыра-
сыпты. Тұрақты жұмысы да жоқ. Соңғы 
кездері қаладағы серіктестіктердің 
бірінде жүк тасушы болып еңбек ет-
кенге ұқсайды.  Тергеушінің түйсігінде 
«нақ осы адам» деген ой тағы бір мәрте 
жүгіріп өтті. 

Күдікті
Күдіктінің кім екені анықталға-

нымен, оны қолға түсіру оңай болған 
жоқ. Алматының тәртіп сақшылары 
аяғынан тік тұрса да, қатыгез қарақшы-
ны ұстай алмады. Ізім-ғайым жоғалған 
Заман Палтаев жер жұтқандай ғайып 
болды. Таныстары мен туыстарының 
үйлерін тегіс адақтаған полицейлер қол 
қусырып, құры қайтты. Іздеу жұмыс-
тары бір сәтке де тоқтаған жоқ. Бірақ, 
оның ешбірі нәтиже бермеді. 

Арада бес күн өткен. Алматы жұр-
тын дүрліктірген тағы бір сұмдық 
қылмыс орын алды. Бөкейханов кө-
шесіндегі жылу жүйесі жүргізілген 
жерасты магистралынан әбден жәбір-
ленген жас қыздың денесі табылды. 

Қарақшының қатыгездігі сондай, өткір 
затпен жәбірленушінің бірнеше жерінен 
ауыр жарақат салып, соңында бауыздап 
кеткен. Сосын бойжеткеннің мобильді 
телефоны мен сөмкесіндегі азын-аулақ 
ақшасын алып, оқиға орнынан тайып 
тұрған. Тергеуші бұл оқиғадан да ұстат-
пай бұғып жүрген күдікті Палтаевтың 
қолтаңбасын жазбай таныды. Оны қа-
лай да қолға түсірмесе, құрбандар саны 
көбейе беретіні кім-кімге де белгілі еді. 

Кезекті құрбан
Тергеуші жерасты магистралына 

түскенде ащы иіс қолқаны қапты. Ай-
наланың бәрі қоқыс. Босаған бөтелке, 
темекі қорабы, тамақ қалдықтары, 
целлофан түйіншіктер... шамасы бұл 
жерді қаңғыбастар мекен ететін тәрізді. 
Бұрыш-бұрышын өрмекшінің торы 
басқан магистралмен жүріп отырып, 
мәйіт жатқан жерге жеткенде тергеу-
шінің денесі мұздап қоя берді. Обал-ай, 
жап-жас қыз екен! Бейкүнә қыздың 
қор болған жерін қарашы! Құжаты 
мен бейджигі денесінен бірер метрдей 
аулақта, қолтығы қақыраған күртеше-
сінің қасында жатыр. Мойнынан аққан 
қою қанға қолаң шашы жартылай батып 
қапты. Киімдері жыртылған және әр 
жерде шашылған күйі қалған. Аты Анар 
екен. Ірі компанияда тәп-тәуір қызмет 
атқарыпты...

Оқиға орнындағы әрбір зат түгел 
тексеріліп, тегіс сараптамаға жөнел-
тілгеннен кейін ғана сыртқа шыққан 
тергеуші темекі тұтатқан. Осы сәтте 
телефоны безілдеп қоя берді. «Сейфул-
лин көшесіне тездетіп келіңіз, полиция 
қызметкерлері Палтаевқа ұқсас адамды 
ұстады» деді тұтқаның арғы бетіндегі 
әріптесі. 

Бұл келгенде күдіктіге тінту жұмыс-
тары жүргізіліп жатыр екен. Үсті-ба-
сы кір-қожалақ, сақал-мұрты өскен, 
аузынан арақтың иісі мүңкіген бұл 
міскін шынымен де Заман Палтаев еді. 
Оның полицейлерді адастырмақ болған 
пиғылы жүзеге асқан жоқ. Бұлтартпас 
айғақтар тығырыққа тіреген қылмыс-
кер ендігі жерде түлкібұлаңға салудың 
қажетсіз екенін түсініп,  әр сұраққа 
шынайы жауап беруге көшті. Бірақ, 

әдетте әккі қылмыскерлердің бүгінгі 
айтқанына келесі күнгі сөзі ұқсамай 
жататыны жасырын емес. Сондықтан, 
полицейлер күдіктіге тінту жүргізіп, 
қалтасынан шыққан әр затты бөлек 
қапшықтарға салып, дәйек ретінде 
жинақтады. Оның арасында Анардың 
ұялы телефоны да бар еді. Алматы 
қалалық қылмыстық істер жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық соты-
ның мұрағатында сақталған  тергеуші 
мен қылмыскер арасындағы сұрақ-жау-
аптың дәл осы сәттегі үзіндісін тыңда-
саңыз, құйқа-тамырыңыз шымырлап 
кетеді:

– Мына телефон сіздікі ме?
– Жоқ, менікі емес.
– Кімдікі? 
– Қыздікі.
– Қай қыздікі?
– Бөкейханов көшесіндегі.
– Сіз оны танушы ма едіңіз?
– Жоқ.
– Ол қыз қайда қазір?
– Өліп қалды.
– Қалай өлді?
– Мен өлтірдім.
– Немен?
– Әйнекпен.
Қатыгез қылмыскер өз әрекетін то-

лық мойындады. Дегенмен, Алматының 
тәртіп сақшылары оны неге дер кезінде 
құрықтай алмады деген заңды сұрақ ту-
ады. Қаскөйдің әпкелі-сіңлілі екі әйелді 
өлтіруіне не себеп болғаны да қылмы-
скер қолға түскенше жұмбақ еді.

Жалған намыс
Иә, басынан бастайықшы. Палта-

евтың қанды жолы қай оқиғадан өр-
біді? Тергеу деректеріне қарағанда, ол 
марқұм Аннамен екі апта бұрын ғана 
танысқан екен. Бірер мәрте кездесіп, 
көңіл көтерген. Ал қанды қылмыс 
болатын күні жаңа танысының үйіне 
ішімдік ішіп келеді. Оны жатырқамай 
қарсы алған әйелдер қонақты дастарқан 
басына шақырып, тағы да тойлатқан. 
Ал тойдың соңы қанды қырғынға ұла-
сады. Оған түрткі болған себептің сиқы 
мынадай: ішімдікке сылқия тойған 
Палтаевтың Аннамен төсек қатынасына 
түспек болған ойы жүзеге аспай қалған. 

Негізі келіншек оның пиғылына қарсы 
болмағанға ұқсайды. Керісінше, еркек 
қауқарсыздық танытқан. Масаң күй-
лерінде махаббат айдынында жүзгісі 
келгендердің құшағы осылайша көңіл-
сіз ажыраған екен. Палтаев үстел басы-
на келіп, ішімдікке қайта бас қояды. Бұл 
сәтте Анна әпкесімен балконда темекі 
шегіп тұрса керек. Онсыз да ұятты бо-
лып, басы салбырап отырған еркектің 
құлағына осы сәтте Анна мен әпкесінің 
сыбырласа сөйлесіп жатқандары естіліп 
қалған-мыс. Екі қыз қосыла күледі. 
Шын-өтірігін кім білген, бірақ Палтаев 
«Анна менің осалдық танытқанымды 
әпкесіне айтқанын анық естідім» дейді. 
Міне, осыдан кейін ол бір қолына пы-
шақ, екінші қолына босаған бөтелкені 
ұстап, екеуін ішке кіруін күткен. Бал-
конның есігі жабылғанда, бұл бөтелкені 
Лэраның басына ұрып жарады. Сынған 
шишаның қолында қалған бөлігін де 
қару ретінде пайдаланады. Екі қызды 
ұрып-соғып, қанға бөккен төсекте жы-
ныстық зорлық сипатындағы әрекеттер 
жасайды. Сұмдығы сол, олардың өліп 
қалғанын бұл қыздар қимылсыз қалған-
да ғана бір-ақ білген екен. 

Үйді өртегенімен, күдіктің өзіне 
ауарын сезген Палтаев Алматыдан 
алыстап кетуге тырысады. Сөйтіп, 
«Сайран» автовокзалында екі сағаттай 
жүріпті. Бірақ, қайда барарын, қай 
бағытқа бет аларын шеше алмаған. 
Тек «Таразға баратын кім бар? Бір 
орын қалды. Жүреміз, жүреміз!» деп 
айқайлаған жүргізушінің сөзін есті-
генде, автобуска секіріп мінген екен. 
Осылайша, Алматының полицейлері 
табандарынан таусылып іздеп жүрген-
де, бұл Жамбыл облысының аумағына 
өтіп кетеді. 

Дегенмен, Палтаев Таразда бір күн 
ғана болады. Барған күні жуынатын 
бөлмесі, не дәретханасы жоқ, ең ар-
зан қонақүйлердің біріне жайғасады. 
Әдетінше, бірер сағат қаланы аралайды. 
Сосын дүкеннен бір бөтелке арақ пен 
бір бөлке нан алып, кері оралады. Ертесі 
күні автовокзалға барып, Шымкентке 
жүретін автобусқа отырады. Шымкент-
ке бір түнеп, ары қарай Қарағандыға 
жол тартады. Дегенмен, бұл жүрісінің 
ұзаққа созылмасын іші сезген сыңайлы. 
Өйткені, ақшасы таусылуға таяп қалған 

еді. Басқа түгілі, темекі мен нан алудың 
өзі мұңға айналған. 

Әлде сақтығы, әлде орайы солай 
болды, қылмыскер кері оралғанда 
барған бағытына жуымаған. Алдымен 
Қарағандыдан Шуға дейін келеді. Онда 
да автобуспен емес, жолда қол кө-
теріп, кім алса, соған жармасқан. Бұл 
кезде оның жолға төлейтін де ақшасы 
қалмаған еді. Қақаған қыста алқам-
салқам киініп, аш жүрген бұған жұрт 
жанашырлықпен қараған секілді. Өйт-
кені, көпшілігі тегін жеткізгені өз ал-
дына, қолына тиын-тебен ұстатыпты. 
Мәселен, Алматыға жеткізген «Камаз» 
жүргізушісі бұған екі мың теңге берген 
екен. Міне, солардың әрқайсысы қаста-
рында нағыз қанішер қылмыскер келе 
жатқанын әрине, білген жоқ. 

Қатыгез
2017 жылдың 6 желтоқсаны. Пал-

таев Алматыға келгенде тура өз үйіне 
кіргендей әсер алған-ау шамасы. Әлде 
қашып жүрген күндердің қиындығы 
шаршатты ма екен, әйтеуір өзін еркін 
сезінген сықпыты бар. Ал Палтаевтың 
өзін еркін сезінсе, не істейтіні белгілі. 
Дүкенге кірген де, өзіне ұнаған арағын 
алып, ұнамды-ұнамсыз өмір жолын 
ой елегінен өткізбекке бекінген. Арақ 
буын-буынына түсіп, елірте бастағанда, 
өзінің әлдебір бойжеткеннің артынан 
ілесіп бара жатқанын байқаған. Бірақ, 
бұл кезде өзін тежеуге шамасы мүлде 
жоқ еді. Көзіне қан толған қылмыскер 
жиырмадан жаңа асқан бойжеткенге ел 
көзінен таса жерде күш көрсетіп, оны 
қорқытып, жетектеп әкетеді. Жер асты-
на түсетін магистралға келгенде қыз 
шыңғырып, қарсылық танытса керек. 
Ал бұл қауқарсыз бойжеткенді темір 
баспалдақтан төмен қарай итеріп жі-
берген. 3-4 метрдей биіктіктен құлап,та-
лып қалған жәбірленуші есін жия сала 
жансауғалап, қарсылық көрсетеді. Дәл 
осы сәтті тергеушіге берген жауабында 
қылмыскер былай суреттейді.

Ол қарсыласып, шамасы жетпей-
тінін білген соң жалына бастады маған.

– Қай тілде айтты?
– Қазақ тілінде.
– Нақты не деді? 
– Маған тиіспеңізші, телефонымды 

алыңыз. Полицияға хабарламаймын. 
Арыз да жазбаймын. Оған сөз берем, 
деді.

Бірақ, қаніпезер Палтаев шырыл-
даған қыздың жанайқайына құлақ 
аспаған. Ойына келгенін істеген. Бө-
телкенің сынығын қару ретінде пайда-
ланып, аяусыз кескілеген. Сосын оқиға 
орнынан із суытқан. 

Үкім
Дені сау адам мұндай қатыгездікке 

қалай баруы мүмкін? Әлде ол пси-
хикалық аурумен сырқаттанған ба?  
Шындығы сол, түрлі сараптама қоры-
тындылары Палтаевтың ақыл-есінде 
ешқандай ауытқу болмағанын, қылмы-
сының бәрін саналы түрде жасағанын 
көрсетіп берді. Сол себептен, Қылмыс-
тық істер жөніндегі мамандандырылған 
ауданаралық сот Заман Палтаевты 
қарақшылық шабуыл жасады, адам 
тонады, кісі өлтірді және әйел зорлады 
деген сынды бірнеше бап бойынша 
айыпты деп танып, 25 жылға бас бос-
тандығынан айырды. Ол жазасын Қыл-
мыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі 
барынша жоғары мекемесінде өтейтін 
болады. 

Осылайша Заман Палтаев өзінің 
бейбіт өмірін тәрк етіп,  тозаққа жол-
дама алды. Ол үш бірдей адамның ғұ-
мырын қиғанын біледі, бірақ, олардың 
қаншама туыстарын қан құстырып, 
қайғы жамылдырып кеткенін ұғынбаған 
секілді. Дегенмен, оның әр әрекетін 
сараптауға, әр қадамы туралы ойлануға 
ширек ғасыр уақыты бар. Әрине, оған 
ғұмыры жетсе!

Сансызбай ӨКЕНҰЛЫ


