
Бүгінгінің бас тақырыбы

(Соңы 3-бетте)

ЕЛБАСЫ ЖОЛДАУЫНДАҒЫ СІЗ ЕРЕКШЕ АТАП ӨТЕР МӘСЕЛЕ НЕ?
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ТЕГІН КӨМЕК КӨРСЕТУ
ТЕТІГІН ЖЕТІЛДІРУ ҚАЖЕТ

Мемлекет бас
шысы халық қа 

кезекті һәм дәс
түрлі  Жолдауын 

арнады. Бұл жолғы 
құжаттың мәнмаңызы 

неде, онда көтерілген мәсе
лелердің қайсысын ерекше 
атар едіңіз және олардың 
жүзеге асуы қалай бол
мақ деген са уалдарға 

халық қалаулылары
ның пікірін білген 
едік.

Мұхтар ЖҰМАҒАЗИЕВ, Парламент Сенатының депутаты:
– Еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуының өзекті мәселелеріне және қа-

зақстандықтардың әл-ауқатын одан әрі арттыру міндеттеріне арналған бұл Жолдау-
дың мазмұны елге, халыққа деген шынайы қамқорлықтың айнымас дәлелі болып 
табылады. 

Келер жылдан бастап төменгі еңбекақы бір жарым есе көбеймек. Сол арқылы 
барлық салада, барлық меншік түріндегі кәсіпорындарда жұмыс жасайтын 1,3 
миллион адамның жалақысы ұлғаяды. Мұндағы мақсат – адамдардың қолайлы өмір 
сүруіне тікелей жағдай жасау.

Сондай-ақ, қазір мектеп әкімшілігі және ата-аналармен жұмыс жасап жүрген 
мұғалімдер өзінің тікелей міндетіне көбіне-көп уақыт таба алмай қалады. Ұстаздық 
қызмет – ауыр еңбек. 

Сәрсенбай ЕҢСЕГЕНОВ, Парламент Сенатының депутаты:
– Елбасының биылғы Жолдауы да елдің экономикалық дамуына және халықтың 

тұрмысы мен әл-ауқатының артуына байланысты келелі мәселелерді қамтыды. Соның 
ішінде шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту, әсіресе, ауыл кәсіпкерлігін дамыту мәсе-
лелері бар. Себебі, халқымыздың 40 пайызынан астамы ауылдық жерде тұрады десек, 

соның ішінде ел экономикасының үлкен бір саласы – балық шаруашылығы. Қазіргі 
кезде балық өнімдерін өңдеу шаруашылықтарын дамыту керек. Себебі, балық 

өнімдері экспортқа шығарылады, оған шет елдерде сұраныс жоғары. Сондықтан, 
Жолдауда айтылған бастамалар ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеуге үлкен серпін 

береді деген ойдамын. 
Тағы бір үлкен мәселе – ішкі туризмді дамыту. Елімізде оның мүмкіндіктері зор 

болғанымен, біз оны толық пайдалана алмай отырмыз. 

(Соңы 5-бетте)

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ, Қазақстан Республикасының Президенті:
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ӨТКЕН ЖҰМАДА МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ ТІКЕЛЕЙ ЭФИР АРҚЫЛЫ ХАЛЫҚПЕН 
ЖҮЗДЕСІП, ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРҒА АРНАҒАН ЖОЛДАУЫН ЖАСАДЫ. ТҰТАС ЕЛ НАЗАРЫН БІР СӘТТЕ «КӨК 
ЖӘШІККЕ» АУДАРТҚАН ЕЛБАСЫНЫҢ БҰЛ КҮНГІ ОТАНДАСТАРЫНА АРНАҒАН СӨЗІНІҢ ТАҚЫРЫБЫ БҰҒАН 
ДЕЙІН КӨТЕРІЛГЕН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ҚАМТЫҒАНЫМЕН, ОЛАРДЫҢ КҮН ТӘРТІБІНЕ ҚОЙЫЛУ СИПАТЫ БӨЛЕК 
БОЛДЫ. 

ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТ ҚҰРУ МАҚСАТЫН ҰСТАНҒАН ЕЛІМІЗДЕ БИІК МІНДЕТТЕРДІҢ 
ҚОЙЫЛЫП, ЖҰМЫР ЖОСПАРЛАРДЫҢ ТҰҒЫР ЕТІЛЕТІНІ МӘЛІМ. СОНЫҢ ІШІНДЕ БҮ
ГІНГІ ЖҰМЫСЫМЫЗҒА ЖАЛАУ БОЛҒАН, БЕРЕКЕЛІ ІСІМІЗДІҢ ІРГЕТАСЫНА АЙНАЛҒАН 
ҚҰҚЫҚТЫҚ САЯСАТ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫНЫҢ ОРНЫ БӨЛЕК. 2010–2020 ЖЫЛДАРҒА 
АРНАЛҒАН ТҰЖЫРЫМДАМАДА КҮШТІК ҚҰРЫЛЫМДАР МЕН СОТ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ
ДІҢ, ЗАҢНАМАЛАРДЫ САПАЛАНДЫРУДЫҢ, ҚҰРЫЛЫМДАР ҚЫЗМЕТІН КҮШЕЙТУДІҢ 
ТЕТІКТЕРІ ЖАНЖАҚТЫ КӨРСЕТІЛГЕН. ӘСІРЕСЕ, ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЗАҢДАР
ДЫ ТОЛЫҚТЫРУДА, ЗАМАНҒА САЙ ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУДЕ НӘТИЖЕЛІ ЖҰМЫСТАР ЖА
САЛДЫ. ӘРИНЕ, ҚАРАПАЙЫМ АЗАМАТТАР БАСТАМАЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІНЕ ҚАТЫС ТЫ 
БАҒАСЫН БЕРЕ ЖАТАР. АЛ, БІЗ ӨЗ КЕЗЕГІМІЗДЕ ЖАҢА ЗАҢДАРДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР 
ХАЛЫҚТЫҢ СҰРАНЫСЫНА САЙ МА, ЕЛ МҮДДЕСІН ҚАНШАЛЫҚТЫ ҚОРҒАЙДЫ, НЕН
ДЕЙ ТЕТІКТЕР ЕСКЕРУСІЗ ҚАЛҒАН ДЕГЕН САУАЛДАРДЫ БІЛІКТІ ЗАҢГЕРЛЕРДЕН 
СҰРАП КӨРГЕН ЕДІК. АЛҚАҒА «ҚАЗАҚАМЕРИКА» УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ПРОФЕССОРЫ, 
З.Ғ. ДОКТОРЫ БАУЫРЖАН ЖАНДАРБЕК, «LIEGAL» ТӨРЕЛІГІНІҢ ТӨРАҒАСЫ, ПРОФЕС
СОР ҒАБИДЕН ЖАЙЛИН,  СОНДАЙАҚ, «ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ДОКТОРАНТТАРЫ 
АЙЖАН РЫСАЛДИЕВА, МЕРУЕРТ ДОСАНОВА, ГҮЛАЙНА ОСМАНОВА ЖӘНЕ АҒА ОҚЫ
ТУШЫ САМАТ МУХАМЕТАЛИН ҚАТЫСТЫ.

«ӘЛЕУМЕТТІК 
МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУДЕ 
АЗАМАТТЫҚ БЕЛСЕНДІЛІК 
ТӨМЕН»
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Бағдарлама 

Басқосу 

Дөңгелек үстел

«НҰРЛЫ ЖЕР» 
ЖАЛҒАСЫН ТАБАДЫ 

Көзқарас

СЕНІМНЕН ШЫҒУ — СЕРТ

Құқықтың шектелуіне 
жол берілмейді

Ақтау қаласы мамандандырылған тергеу сотының ұйымдасты-
руымен «Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексін-
дегі тергеу сотына қатысты өзекті мәселелер» тақырыбында дөңгелек 
үстел өткізілді. Жиынға сот төрағалары мен судьялар, облыстық және 
қалалық прокуратура, құқық қорғау органдарының басшылары мен 
өкілдері қатысты.

Дөңгелек үстелді Маңғыстау облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі 
сот алқасының төрағасы Ержан Қарабаев ашып, прокурордың, қылмыстық 
қудалау органдарының әрекеттеріне не әрекетсіздігіне және шешімдеріне 
шағымдарды болдырмау мақсатында, тергеушінің заңды шешім қабылдауы, 
прокурор тарапынан қадағалауды күшейту мәселелеріне тоқталды.

Ақтау қаласы мамандандырылған тергеу сотының төрағасы Бауыржан 
Елемесов пен судья Ғабиден Орахов сотқа жіберілетін құжаттарды сапалы 
және уақытылы электронды құжат айналымымен жолдау, кемшіліктерге жол 
бермеу мәселелеріне назар аударуды ұсынды. Қатысушылар сотқа дейінгі 
іс жүргізу сатыларында тиісті сот бақылауын қамтамасыз ету, қамауға алуға 
негізсіз санкция беруді болдырмау, сондай-ақ, санкциялау бойынша күдік 
туындаған жағдайда оның негізділігін тексеру, материалдарды қарау мерзім-
дерінің бұзылуына жол бермеу мәселелері туралы ұсыныс-пікірлерін ортаға 
салды. Ержан Қарабаев тергеу сотының судьяларына қылмыстық іс жүргізудің 
сотқа дейінгі сатыларында адамның конституциялық құқықтары мен бостан-
дықтарының негізсіз шектелуіне жол берілмеуін қатаң қадағалауды тапсырды. 

Жаңадан ашылған тергеу сотында жұмыс барысы қызу жүргізілуде. Бүгінгі 
күнге дейін осы сотта 141 жадығат, ҚПК-нің 106-бабы талаптары бойынша 
17 шағым қаралды.

Маңғыстау облыстық сотының баспасөз қызметі 

Баспанамен қамту күрмеуі қиын, 
өзекті мәселе болып отыр. Азын-аулақ 
жалақымен жан баққан қарапайым 
отбасыларға үйлі болу қол жетпейтін 
арман сияқты. Осы орайда, мемлекет 
тарапынан қабылданып жатқан бас-
панамен қамтамасыз етуге қатысты 
бағдарламалардың мәселені шешуге 
игі ықпалы тиюде.   

Елімізде 2017 жылдың қаңтарынан 
бастап «Нұрлы Жер» мемлекеттік 
бағдарламасы іске қосылған болатын. 
Бұл тұрғын үй құрылысына қатысты 
бұдан бұрын қабылданған «Қолжетімді 
баспана», «Өңірлерді дамытудың 2020 
жылға дейінгі бағдарламасы», «Нұрлы 
Жол» бағдарламаларын қамтитын ке-
шенді іс-шара.

– Ақмола облысында жаңа бағдар-
ламаның барлық бағыты бойынша 
жұмыс жүргізілуде, – дейді облыстық 
құрылыс басқармасының басшысы 
Мұрат Әубәкіров. – Атап айтқанда, 
ипотекалық несиенің қолжетімділігі, 
жеке құрылыс салушыларды ынталан-
дыру, «Тұрғынүй құрылыс жинақбанкі» 
жүйесі бойынша несиелік тұрғын үй 
құрылысы, әлеуметтік тұрғыдан аз 
қамтылған тұрғындар үшін несиелік 
баспана қорын құру, жеке тұрғын үй 

«Жетістікке жетудің үш ережесі: 
өзгелерден артық білу, өзгелерден көп 
еңбектену, өзгелер күткеннен азға үміт 
ету» деген екен белгілі ағылшын дра-
матургі Уильям Шекспир. Осы ұстаным 
сот саласының да басты формуласы 
секілді. Отандық сотта еңбек етіп жүр-
ген әр судья уақытының тығыздығына 
қарамастан білімін жетілдіруге, тәжіри-
бесін шыңдауға, ізденуге күш салады. 
Қатарынан қалмау үшін, процесте 
өзінің біліктілігін дәлелдеу үшін де су-
дьяларға уақытпен қатар жүру керек. 
Ақпараттан артта қалудың, заңдарды 
тұрақты парақтап отырмаудың сал-
дары ауыр. Дамудың көшіне ілесудің 
жалғыз шарты ізденісте жатыр.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Қазақстанның әл-ауқатының өсуі: та-
быс пен тұрмыс сапасын арттыру» деп 
аталатын биылғы Жолдауында мемле-
кетті мерейлі елдер қатарына қосатын 
мәселелер толықтай шешімін тапқан. 
Соның ішінде сот саласына да жоғары 
талап қойылған. Сот жүйесін одан әрі 
жаңғыртуды жүктеген елбасы: «Соңғы 
жылдары көп жұмыс атқарылды, де-
генмен, басты міндет – соттарға деген 
сенімнің жоғары деңгейін қамтамасыз 
ету шешімін таппай отыр» дей келе, 
үшінші биліктің абыройына нұқсан 
келтіретін кемшіліктерді санамалап 
өтті. Соның ішінде «сот жұмысының за-
манауи форматтарын және озық элек-
тронды сервистерді енгізуді жалғас-
тырған жөн» деген мемлекет басшысы 
өркениетті елдердегі мемлекеттік қыз-

Білім мен ғылым 
саласындағы бірегей байланыс

Д.Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясының ректоры, заң ғылым-
дарының докторы, профессор Өмірәлі Жалаиридің шақыруымен әрі халықара-
лық ынтымақтастық аясында Алматыға құрамында заң Катовице экономика-
лық университетінің проректоры, Зеленогорск университеті заң факультетінің 
Конституциялық құқық кафедрасының меңгерушісі Анджей Биштыга мен 
Катовице қаласындағы KatowiceSchoolofEconomics – Горношланс ка Жоғары 
сауда мектебінің басқару/әкімшілік кафедрасының профессоры Стефан Дыр-
ка бар поляк профессорларының делегациясы келді.

Билер кеңесін ашу 
маңызды

Жуалы аудандық сотында «Дауларды сотқа 
дейін реттеу бойынша пилоттық жобаның іске 
асырылуы. Татуластыру рәсімдері бойынша 
өзекті сұрақтар» тақырыбында жиын өткізілді. 
Аталған іс-шараға сот төрағасы Б.Мүлкібаев 
және аудан медиаторлары А.Дүрәліұлы, С.Тоқ-
бергенов, У.Рахметов, М.Рахметов, М.Нұр-
пеисов, К.Дауренов, А.Катымханов қатысты. 

Іс-шара барысында пилоттық жобаның 
негізгі тұжырымдамалары, мақсаты мен 
міндеттері, оны жүзеге асыру қағидаттары, 
медиацияны қажет ететін дау санаттарының 

аспектілері түсіндірілді. Пилоттық жоба ұй-
ымдастырушылық және ақпараттық бағыттар 
бойынша жүзеге асырылып жатқандығы атап 
өтіліп, жұртшылыққа жобаның маңыздылығын 
түсіндіру, бастаманың мәнін бұқаралық ақпа-
рат құралдарында кең қамту қажет екендігі 
айтылды.

Бүгінгі таңда медиаторлар құқыққорғау 
органдарымен бірлесе отырып, дауларды сотқа 
дейінгі реттеудің арқасында тергеу барысын-
дағы 4 қылмыстық істі тоқтатты. Сонымен қа-
тар, соттың төрағасы медиаторларға аудандық 
орталықтан бітімгершілік орталығын ашуға 
кеңес берді. Аталған орталыққа әр азамат 
өзінің дауларын шешу бойынша сұрақтармен 
жүгіне алатын болады.

Әрі қарай Б.Мүлкібаев ауданда билер 
кеңесін ашу қажеттігін айтып, осы бойынша 
кеңестің мүшелігіне және төбе би болуға 
ақсақалдар арасынан кандидат ұсыну күн 
тәртібінде тұрғанын, соған орай аудандық 
ардагерлер кеңесімен тығыз қарым-қатынаста 
жұмыс істеу керектігін алға тартты. 

Іс-шара соңында медиацияны жүзеге асы-
рудың қосымша міндеттері анықталды және 
қатысушылар тарапынан тиісті ұсынымдар 
берілді.

Жуалы аудандық сотының
 баспасөз қызметі

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ

құрылысын дамыту бағытында жақсы 
жұмыстар атқарылып жатыр. Жыл 
басынан бері тұрғын үй құрылысы 
жоспары 127 пайызға орындалып, 
426 мың шаршы метр баспана пайда-
лануға берілді және 8 шақырымдық 
инженерлік желілер топтамасының 
құрылысы салынды. Алдағы жылдары 
жалдамалы және несиелік бағыттағы 
тұрғын үй құрылыстары «Тұрғынүй 
құрылыс жинақбанкі» жүйесі арқылы 
орындалмақ.

Дерек көзіне сүйенсек, 2018 жылы 
аталмыш бағдарлама аясында 9,7 
млрд теңге қаржы бөлінуі көзделген 
болса, қазіргі күні жоспарланған 91 
жобаның 24-і қаржымен қамтылып 
отыр. Мұның ішінде республикалық 
бюджеттен 6,1 млрд теңге, облыстық 
бюджеттен 2,3 млрд теңге бөлу қарас-
тырылған. Сондай-ақ, мемлекеттік 
құнды қағаздар шығару жолымен 12 
жоба бойынша «Бәйтерек девелоп-
мент» АҚ-ның 1,3 млрд теңге қаржысы 
пайдаланылмақ. Осы шаралардың 
нәтижесінде 29 мың шаршы метрлік 14 
несиелік тұрғын үй, немесе 511 пәтер 
пайдалануға беріледі. Бұл 2017 жылғы 
деңгейден 3 есе артық көрсеткіш.

Бағдарламаның несиелік тұрғын 

үй бағыты бойынша «Бәйтерек де-
велопмент» АҚ  қатысуымен екі 45 
пәтерлік, екі 35 пәтерлік және 160 
пәтерлік көпқабатты үй тұрғызылуда. 
Бұл құрылыс ауқымын 2017 жылға қа-
рағанда 2 есе өсіретін болады.

Облыстық құрылыс басқармасының 
мәліметінше, «Жекеменшіктік тұрғын үй 
құрылысын дамыту» бағыты бойынша 
да серпінді жұмыстар атқарылуда. Бұл 
жүйемен 7 ауданның 14 елді мекенінде 
тиісті жұмыстар жүргізіліп, өңірлерде 
инженерлік инфрақұрылымдағы жер 
телімдері белгіленді. 2018 жылы рес-
публикалық бюджеттен су жүйелері 
және электр қуатымен қамтамасыз ету 
үшін 1,8 млрд теңге бөлінді. Аталған 
істі жүзеге асыру арқылы 2,5 мың жер 
телімі инженерлік инфрақұрылыммен 
қамтамасыз етілмек.

Облыс орталығы мен бірқатар ау-
дандарда жеке компаниялардың қа-
тысуымен көпқабатты үйлер құрылысы 
қарқын алуда. Мұндағы жұмыстарды 
тұрғын үй құрылысы жөніндегі өңірлік 
комиссия үйлестіріп отырады. Өткен 
жылы комиссия 1,2 млрд теңгенің 4 
жобасын субсидиялау мәселесіне қол-
дау көрсетсе, биыл 1,7 млрд теңгенің 5 
жобасы мақұлданды.

«Нұрлы Жер» бағдарламасын жүзе-
ге асыру жұмыстары жақсы жалғасын 
тауып келеді. Басқарманың облыс 
әкімдігімен келісілген инженерлік-ком-
муникациялық құрылыс жүргізудің үш 
жылдық жоспары тиісті министрлік 
тарапынан қолдау тапты. Мұның өзі 
тұрғын үй құрылысын жандандырып, 
азаматтардың баспаналы болу мүмкін-
дігін ұлғайтады.

Мемлекет басшысының «7-20-
25» бағдарламасымен әр отбасының 
тұрғын үйге ие болуын қамтамасыз 
етуге бағытталған кешенді жұмыстар 
да басталып кетті. Облыс тұрғындары 
мұнда қарастырылған жеңілдіктерді 
тиімді пайдаланатыны анық. 

Қалкөз ЖҮСІП,
«Заң газеті»

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ 

Алтын көпір

Профессор Баштыга Д.Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясының 
студенттеріне, магистранттарына, докторанттарына салыстырмалы консти-
туциялық және еуропалық құқық, ал доктор Стефан Дырка ғаламданудың 
ұлттық экономиканы трансформациялау үрдісіне ықпалы және зияткерлік әрі 
адами капиталды қалыптастыру тақырыбына арналған дәрістер оқыды. Бұл 
курстарға оңтүстік астанадағы басқа жоғары оқу орындарының студенттері 
мен магистранттары да қатысты. 

Поляк ғалымдарының Алматыға сапары Қазақстан Республикасы мен По-
ляк Республикасы арасындағы ынтымақтастықтың дамуына, сондай-ақ, екі 
елдің білім және ғылым саласындағы  ынтымақтастығының арта түсуіне ықпал 
етеді. Кездесулер барысында Д.Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясы 
және Зеленогорск Университеті,  KatowiceSchoolofEconomics арасында келісім-
дер жасалды, академия профессорларымен ғылыми және дидактикалық 
байланыс орнатылды.

Д.Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясының 
баспасөз қызметі

меттің сапалы атқарылуына, сыбайлас 
жемқорлыққа тосқауыл қоюда жаңа 
технологиялардың тиімді екенін алға 
тартқан еді. Электрондық қызметтің 
уақыт, қаржы жағынан ұтымды екенін 
қарапайым халық та көріп, біліп отыр. 
Сондықтан, «Сот кабинеті», «Төрелік» 
сынды өзін ақтаған жобалардың санын 
көбейткеннен ұтылмасымыз анық. Сот 
отырыстарының дыбыс-бейнежазба 
құрылғыларымен қамтылуы, соның 
көмегімен қашықтықта тұрған куәгер-
лерден жауап алып, түзеу мекемесінде-
гі айыптылармен тілдесу мүмкіндігінің 
тууы жаңа технология әкелген жетістік-
тің бір парасы. Оған қоса, бейне-кон-
ференц байланыстар арқылы респу-
блика судьяларының бір ортада пікір 
алмасуына жағдай туып отыр. 

Елбасының Жолдауды таныстыру 
барысында тағы бір ескерткені сотта 
қаралатын даудың көптігімен байла-
нысты. «Жыл сайын 4 миллион азама-
тымыз  сотта қаралатын іске қатысады. 
Бұған қаншама күш пен қаражат жұм-
салады!» деген президент сот беделінің 
төмендеуіне мұның да қатысы барын 
жасырмады. Жалпы, даудың көп бо-
луы, азаматтардың соттасумен уақыт 
өткізуі жақсылықтың нышаны емес. 
Дауласушылардың көпшілігі жұмыс 
істейтін, кәсібін дөңгелетіп отырған 
жандар. Яғни, олар нағыз табысын 
еселейтін, қабілетін көрсететін кезде 
дауласумен уақытын өткізіп, жүйкесін 
тоздырып жүр. Осыған орай, Жоғарғы 
Сот тарапынан арнайы жоба қолға 

алынып, «Татуластыру: сотқа дейін, 
сотта» деген атаумен жүзеге асырылып 
келеді. Тәжірибелі, білікті судьялар 
сапынан судья-медиаторлар іріктеліп, 
олар істердің ортақ келісіммен бітуі-
не ықпал етуде. Жалпы, жоба қолға 
алынған кезден бері медиациямен 
аяқталған істер қатарының өскені бай-
қалады. Дегенмен, даукестік деңгейін 
төмендетуге, ымыраласушылар санын 
көбейтуге көмектесетін тәсілдерді әлі 
де көптеп енгізу керек. АҚШ, Сингапур, 
Австралия сынды дамыған елдерде 
бітімге келушілер көп. Бұл елдерде дау-
дың 70-80 пайызына татуласу арқылы 
нүкте қойылады. Осындай нәтиже-
ге жету үшін қазақтың бітімгершілік 
дәстүрін барынша дамытып, құзырлы 
орындар көмегімен шешуге болатын 
істерді сотқа дейін сүйреудің жолын 
кесу керек. 

Сонымен қатар, Жолдауда сот жү-
йесінің сапалы дамуын және кадрла-
рының жаңаруын қамтамасыз етіп, 
үздік заңгерлер судья болуға ұмты-
латындай жағдай жасау керектігі де 
сөз болды. Судьялыққа үміткерлерді 
іріктеудің тетігі, сот құрылымын сапалы 
мамандармен қамтамасыз ету мәселесі 
бұрыннан-ақ өзекті. Елбасы Жолдауы-
нан кейін бұл бағыт бойынша да тия-
нақты жұмыстар жүргізіледі. 

Т.ҮМБЕТОВА,
Глубокое аудандық сотының 

судьясы
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
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ОЙТАЛҚЫ ЕЛБАСЫ ЖОЛДАУЫНДАҒЫ СІЗ ЕРЕКШЕ АТАП ӨТЕР МӘСЕЛЕ НЕ?

Сауалнаманы әзірлеген А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА, «Заң газеті»(С
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Мұхтар ЖҰМАҒАЗИЕВ, Парламент Сенатының депутаты: Сәрсенбай ЕҢСЕГЕНОВ, Парламент Сенатының 
депутаты:Осыған орай, Елбасы алдағы жылы «Ұстаз мәртебесі туралы» заң қабылдап, бұл салада 

біліктілік талаптарын, оқыту әдіснамасын, тәрбиешілер мен балабақшадағы өзге де қыз-
меткерлерге еңбекақы төлеу жүйесін қайта қарау керектігін атап көрсетті.

Елбасы Жолдауда ауыл тұрмысын одан әрі жақсартуды тағы да еске салды. «Нұрлы 
жол» бағдарламасы аясында соңғы үш жылда қалалар мен ауылдарды байланыстыратын 
2400 шақырым автожол салынып, жөндеуден өтті. Ал, 2020 жылға дейін автожол салу 
көлемі одан екі есеге артады. Бүгінге дейін бірқатар елдімекенде ауыз су мәселесі өткір 
күйінде тұр. Сондықтан, ауыл-аймақтағы ауыз-су мәселесін шешу үшін бюджет мөлшері 
100 млрд теңгеге дейін көбейтіледі. 

«Ауыл – ел бесігі» дей отырып, Нұрсұлтан Әбішұлы ауылдағы кәсіпкерлерді жаңа талаптарға сай жаппай 
оқыту жүйесін қолға алу қажеттігін қаперге салды. Осы мақсатқа, соның ішінде ғылымға жыл сайын шамамен 
100 миллиард теңге қарастыру жөнінде Үкіметке тапсырма берілді. Бұл орайда экономиканың инновациялық және 
сервистік секторларын дамытуға ерекше көңіл бөлінбек.

Әрине, «Қазақстан–2050» Стратегиялық бағдарламасына негізделген бүгінгі Жолдаудың қазақстандықтар 
үшін игілікті бағыттары көп. Соның ішінде ауылдың, аграрлық сектордың дамуына соны серпін әкелетін тұстары 
да мол. 

Шетелдіктер еліміздің әр аймағындағы сұлу табиғатта 
демалғысы келеді. Мысалы, тек Атырау облысы Құрманға-
зы ауданының шекарасындағы Еділ өзенінің Каспийге құяр 
сағасына Германия, Франция, Голландиядан аңшылар келеді. 
Неге осыны одан әрі дамытпасқа? Бұл қосымша жұмыс орны, 
мемлекетке қосымша кіріс болар еді. 

Тағы бір үлкен мәселе – бұл әлеуметтік сала. Жолдауда 
Елбасы мемлекеттің, үкіметтің жұмысы негізгі үш бағытта 
жүруі керек, әлеуметтік сала, инфрақұрылым, қауіпсіздік мәселесі деді. Сон-
дықтан, келер жылдан бастап төменгі еңбекақы мөлшерінің 20 пайызға өсуі 
халықтың күтіп жүрген мәселесі. Бір жарым миллионға жуық адамның еңбек-
ақысы келесі жылдан бастап өссе, оның үш жүз мыңға жуығы мемлекеттік 
қызметшілер. Әсіресе, кәсіби өтілі аз, қызметін енді бастаған мамандарға бұл 
өте үлкен қолдау.

Бүгінгінің бас тақырыбы

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ, Қазақстан Республикасының Президенті:

«ХАЛЫҚ СЕНІМІН АҚТАУДАН 
АРТЫҚ МҰРАТ ЖОҚ»

Форматы жағынан жалпы-
халықтық интерактивтік жиынға 
ұқсаған Жолдауда біраз шенеу нік 
сын садағына ілінді. Белгіленген 
міндеттерге кедергілер өз атымен 
айтылып, олардың себеп-сал-
дары көрсетілді. Олқылықтар-
ды жоюға нақты тапсырмалар 
беріліп, міндеттер қойылды. 
Олар негізінен ғаламдық сын-қа-
терлерге төтеп берудің және мем-
лекеттің табысқа жетуінің кепілі, 
елдің басты байлығы – адамның 
даму мәселесіне арналды. Яғни, 
қазақстандықтардың әл-ауқатын 
арттыру Жолдаудың басты ба-
сымдығы болды. Мемлекет бас-
шысы осы ретте ендігі жерде лау-
азымды тұлғаның жеке тиімділігі 
және қызметке лайықтылығы дәл 
осы өлшемге сәйкес бағаланаты-
нын айрықша атап көрсетті. 

Қазақстандықтардың әл-ау-
қаты, ең алдымен табыстарының 
тұрақты өсімі мен тұрмыс сапа-
сына байланысты екені белгілі. 
Өз Жолдауында осыны тағы да 
бір мәлімдеген Елбасы алдымен 
Үкіметке 2019 жылдың 1-қаңта-

ды арттыру қажеттігін атап көрсетті. 
Үкіметке осы ретте тағы бір жүк-

телген міндет – халық тұтынатын та-
уарлардың ауқымды номенклатурасын 
игеріп, «қарапайым заттар экономи-
касын» дамыту үшін кәсіпорындары-
мызға қолдау жасау. Елбасы бұл ша-
раның маңыздылығын  экспорттық 
әлеуетімізді жүзеге асыру тұрғысынан 
ғана емес, сондай-ақ, ішкі нарықты 
отандық тауарлармен толтыру қажет-
тігімен байланыстырды. Сондықтан, 
атқарушы билікке өңдеу өнеркәсібі 
мен шикізаттық емес экспортты қолдау 
мақсатымен алдағы 3 жылда қосымша 
500 миллиард теңге бөлуді тапсырды. 
Басымдығы бар жобаларға қолжетімді 
несие беру міндетін шешу үшін Ұлттық 
банкке кемінде 600 миллиард теңге 
көлемінде ұзақ мерзімге қаржы бөлуді 
және Үкіметпен бірігіп, осы қаражаттың 
көзделген мақсатқа жұмсалуын қатаң 
бақылауды міндеттеді.   

Жолдауда агроөнеркәсіп кешеніне 
қатысты да нақты басымдықтар бел-
гіленді. Онда еңбек өнімділігін және 
қайта өңделген ауыл шаруашылығы 
өнімінің экспортын 2022 жылға қа-
рай 2,5 есе көбейту тапсырылды. Бұл 
үшін ауылшаруашылығына заманауи 
агротехнологияларды ауқымды түрде 
тарту керек. Осы мақсаттарға Үкімет 
алдағы 3 жыл ішінде жыл сайын қо-
сымша кемінде 100 миллиард теңге 
бөлуі керек. 

Әдеттегідей, Мемлекет басшысы 
бұл жолдауда да инновациялық және 
сервистік секторларды дамытуға ерек-
ше көңіл бөлді. Бұл ретте алдымен, 
«болашақ экономикасының» бала-

малы энергетика, жаңа материалдар, 
биомедицина, үлкен деректер, зат-
тар интернеті, жасанды интеллект, 
блокчейн және басқа да бағыттарын 
ілгерілетуді қамтамасыз ету қажеттігін 
қаперге салды. Нақты экономиканы 
өркендету үшін қаржы секторының 
рөлін күшейтіп, ұзақ мерзімді макро-
экономикалық тұрақтылықты қамта-
масыз етудің де маңызы шегеленді. 
Мұнда Елбасы Ұлттық банк Үкіметпен 
бірлесіп қаржы секторын және нақты 
секторларды сауықтыру, инфляцияға 
қарсы кешенді саясат жүргізу мәсе-
лелерін шешуге жүйелі түрде кірісу 
қажеттігін мәлімдеді.

Халықтың өмір сапасын арттыру бұл 
Жолдаудың басым бағыты болды. Ел-
басы бұған қатысты 5 жыл ішінде білім, 
ғылым, денсаулық сақтау салаларына 
барлық көздерден жұмсалатын қара-
жатты ішкі жалпы өнімнің 10 пайызына 
дейін жеткізуді міндеттеді. 

Осы ретте білім берудің мектепке 
дейінгі кезінен бастап жоғары білім 
беру сатысына дейінгі жүйесін заман 
талабына сай дамытудың басымдықта-
рын белгілеп берді. Мәселен, білім 
алудың қолжетімділігін арттыру мақ-
сатымен оқушыларға орын жетіспейтін, 
үш ауысымда оқытатын апатты жағдай-
дағы мектептердің түйткілін шешу 
үшін Үкіметке 2019–2021 жылдарға 
арналған бюджеттен қосымша 50 
миллиард теңге қарастыру міндеттел-
ді. Ең бастысы, келесі жылы «Педагог 
мәртебесі туралы» заңды әзірлеп, қа-
былдау қажеттігін, бұл құжат мұғалім-
дер мен мектепке дейінгі мекемелер 
қызметкерлері үшін барлық игілікті 
қарастырып, жүктемені азайтуға, жөн-
сіз тексерістер мен міндеттен тыс функ-
циялардан арашалауға тиістігін атап 
көрсетті.   

Жолдауда айқындалған басым-
дықтардың бірі халықтың өмір сапа-
сының бірден бір өлшемі, кепілдігі 
– тұрғын үйдің қолжетімділігі, ауланың 
әдемілігі мен қауіпсіздігі, тіршілікке 
және жұмыс істеуге қолайлы елдіме-
кеннің және сапалы инфрақұрылым-
ның жасалуы болды. Бұл ретте Мем-

лекет басшысы әкімдерге жергілікті 
бюджет есебінен жеңілдетілген ипотека 
бойынша алғашқы жарнаны ішінара 
субсидиялау мәселесін пысықтауды 
тапсырды. Оның айтуынша, мұндай 
тұрғын үй сертификаттарын беру білік-
тілігі жоғары педагогтар, медицина 
қыз меткерлері, полицейлер және өңір-
ге қажетті басқа да мамандар үшін ипо-
теканың қолжетімділігін арттырады. 
Бюджет есебінен салынатын жаппай 
құрылыс алаңдарына арналған инже-
нерлік инфрақұрылым жүргізуді қоса 
алғанда, мемлекет бес жыл ішінде 650 
мың отбасыға немесе 2 миллионнан 
астам азаматқа қолдау көрсетеді.

Елбасы бұл Жолдауда құқық қорғау 
органдарына қатысты да нақты міндет-
терді айқындады. Мемлекет басшы-
сының сөзінше, бұл саланың  жұмы-
сына да терең және сапалы өзгерістер 
қажет. Осы ретте, «Қауіпсіздік тұрмыс 
сапасының ажырамас бөлігі болып 
саналатынын, қоғам құқық қорғау 
органдарының, ең алдымен, полиция 
жұмысының түбегейлі жақсаруын күтіп 
отырғанын» айта келіп, Үкіметке Пре-
зидент әкімшілігімен бірлесіп, «Ішкі 
істер органдарын жаңғырту жөніндегі 
жол картасын» қабылдауды тапсырды. 
2019 жылдың 1-қаңтарынан бастап 
жүзеге асырыла бастайтын реформада 
біріншіден, Ішкі істер министрлігінің 
штаттық санын оңтайландырып, поли-
цияны өзіне тиесілі емес функциялар-
дан арылту, халықпен жұмыс істеудің 
жаңа заманауи форматтарын енгізіп, 
полицияны бағалаудың критерийлерін 
түбегейлі өзгерту қажет. Бұл ретте 
қоғам тарапынан білдірілген сенім дең-
гейі және халықтың өзін қауіпсіз сезінуі 
полиция жұмысын бағалаудың негізгі 
өлшемдері болуға тиіс.

Бұдан соң сот жүйесін одан әрі 
жаңғырту мәселесіне тоқталған Елбасы 
сот жұмысының заманауи форматта-
рын және озық электронды сервис-
тер енгізуді жалғастыруы қажеттігін 
еске салды. Сот жүйесінің сапалы да-
муын және кадрларының жаңаруын 
қамтамасыз ету үшін, үздік заңгерлер 
судья болуға ұмтылатындай жағдай 

жасауды жүктеді. Сонымен қа-
тар, бизнес пен мемлекеттік 
құрылымдар арасындағы сот 
арқылы шешілетін дау-дамайды 
қарау кезінде түсінікті әрі бол-
жамды сот тәжірибесі қажеттігін 
айта келіп,  судьяларға заңсыз 
ықпал ету мүмкіндіктерін жоюды 
тапсырды.

Сыбайлас жемқорлықпен 
күреске қатысты да нақты ша-
ралар белгіленді. Елбасы, бұл 
орайда, қарамағындағы қызмет-
керлер сыбайлас жемқорлыққа 
қатысты құқықбұзушылық жа-
саған жағдайда бірінші басшы-
лардың жеке тәртіптік жауапкер-
шілігін күшейту мәселесін шешуді 
тапсырды. 

Бұл Жолдаудағы ерекше ба-
сымдық берілген мәселелердің 
бірегейі Үкімет пен барлық мем-
лекеттік органдардың жұмысын-
дағы формализм мен бюрокра-
тияны азайту қажеттігі болды. 
Елбасы, осы орайда, соңғы кез-
дері Үкіметтегі, мемлекеттік ор-
гандардағы ұзақ отырыстар мен 
кеңестердің саны еселеп артып, 
сондай-ақ, құжат айналымының 
елеулі түрде көбейгенін айтты. 
«Үкіметтің әкімді және олардың 
орынбасарларының қатысуымен 

күніне 7 кеңес өткізетін кездері бар 
екен. Олар қай кезде жұмыс істейді? 
Мұны доғарып, бұл мәселені ретке кел-
тіру керек» деген Мемлекет басшысы 
министрлер мен әкімдерге нақты мін-
деттемелер қабылдап, шешім шығару  
еркіндігін ұсыну қажеттігін ескертті. 

Алға қойылған міндеттерді тиімді 
жүзеге асыру үшін бақылау меха-
низмдерін күшейту қажеттігі де айтыл-
ды. Үкімет пен мемлекеттік органдар 
жыл соңына дейін дамудың аталған 
барлық мәселелерін қамти отырып, 
нақты индикаторлар мен «жол кар-
таларын» әзірлеуге тиіс, сондай-ақ, 
реформаларды іске қосу үшін қажетті 
заң жобаларының бәрін Парламентке 
уақытылы енгізуі керек. Өз кезегінде 
Парламент оларды сапалы әрі жедел 
қарастырып, қабылдауы қажет. Со-
нымен қатар, реформалар мен негізгі 
стратегиялық құжаттардың жүзеге асы-
рылу барысына мониторинг жүргізіп, 
бағалау үшін қажетті өкілеттіліктер 
бере отырып, Президент әкімшілігінде 
Ұлттық жаңғыру офисін құру міндет-
телді. Бұл офис статистикалық көр-
сеткіштерге мониторинг жүргізумен 
қатар, Экономикалық ынтымақтастық 
және даму ұйымының тәжірибесіне 
сәйкес, тұрғындар үшін өзекті мәселе-
лер жөнінде халық пен бизнес өкілдері 
арасында тұрақты түрде сауалнама 
жүргізуді қамтамасыз етеді.

Сыртқы саясатқа қатысты Қазақ-
станның Ресей Федерациясымен 
қа рым-қатынасы мемлекетаралық 
бай ланыстардың эталоны болып сана-
латынын атап көрсетті. Сонымен қатар, 
сауда және инвестиция саласындағы 
ірі серіктесіміз – Еуропа Одағымен 
қарқынды ынтымақтастығымызды 
жалғастыра беретініміз белгілі болып 
отыр. 

Тоқетерін айтқанда, «бұрынғы ән-
нен өзгерек болып» дәстүрден тыс 
жарияланған бұл жолдау халықтың 
көкейіндегі мәселелерді дөп басты. 

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

рынан бастап ең төменгі жалақыны 1,5 
есеге, яғни 28 мыңнан 42 мыңға дейін 
өсіру қажеттігін айтып, сол үшін 2019–
2021 жылдары республикалық бюд-
жеттен жыл сайын 96 миллиард теңге 
бөлуге міндеттеді. Бұл барлық сала 
бойынша түрлі меншік нысандарын-
дағы кәсіпорындарда жұмыс істейтін 1 
млн 300 мың адамның еңбекақысын 
қамтымақ. Сонымен қатар, бюджеттік 
мекемелерде жұмыс істейтін 275 мың 
қызметкердің еңбекақысы көбейіп, 
орта есеппен 35 пайызға өсетін бола-
ды. Нұрсұлтан Әбішұлы төмен жалақы 
алатын қызметкерлердің еңбекақысын 
көтеруге қатысты ірі компанияларды 
бұл бастаманы қолдауға шақырды. 

Екіншіден, бизнесті өркендетудің 
тұрақты көздерін қалыптастырып, 
жеке инвестицияны ынталандыру 
және нарық еркіндігін қолдау жүктел-
ді.  Мемлекет басшысының айтуынша, 
өз тиімділігін көрсеткен «Бизнестің 
жол картасы – 2020» бағдарламасы-
ның қолданылу мерзімі 2025 жылға 
дейін ұзартылып, оны жүзеге асыру 
үшін жыл сайын қосымша кемінде 30 
миллиард теңге қарастырылу қажет. 
Бұл 3 жыл ішінде қосымша кемінде 22 
мың жаңа жұмыс орнын ашып, 224 
миллиард теңге салық түсіруге және 
3 триллион теңгенің өнімін өндіруге 
мүмкіндік береді. Бұл ретте Мемлекет 
басшысы экономикада бәсекелестікті 
дамыту және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы мен табиғи монополия-
лардың қызметі үшін белгіленетін та-
рифтер саласында тәртіп орнату, биз-
несті заңсыз әкімшілік қысымнан және 
қылмыстық қудалау қаупінен қорғау-

Бұл Жолдаудағы ерекше басымдық берілген мәселелердің бірегейі 
Үкімет пен барлық мемлекеттік органдардың жұмысындағы форма-
лизм мен бюрократияны азайту қажеттігі болды. Елбасы, осы орайда, 
соңғы кездері Үкіметтегі, мемлекеттік органдардағы ұзақ отырыстар 
мен кеңестердің саны еселеп артып, сондай-ақ, құжат айналымының 
елеулі түрде көбейгенін айтты. 
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БІР ӨЗІ — БІР АКАДЕМИЯ

Е лге қызмет етіп, халық
тың құрметіне бөлену 
– кез келген азаматтың 

асыл мұраты. Жеке басының 
тірлігінен ел мүддесін биік қоя
тын мұндай жандар қашанда 
ортасына сыйлы. Жүрген жерін
де татулықтың себепшісі бо
лып, үлкенге құрмет, кішіге ізет 
таныта білгендердің өнегесі де 
ерек. «Сүйер ұлың болса, сен 
сүй, сүйінерге жарар ол» деп 
Абай атамыз жырлағандай, сү
йі ніп қана қоймай, көпшілігімізге 
сүйеу болып жүрген осындай 
ерекше ағаларымыздың бірі – 
Қанапия Омарханұлы. Көшпен
ділер өркениетінен бастап бүгінгі 
тәуелсіздік алғанға дейінгі қазақ 
құқығының дамуын зерттеп, 
отандық сот жүйесі мен құқықтық 
құжаттарға терең талдау жүр
гізген, бишешендердің еңбегін 
көпке танытқан Қанапия Омар
ханұлының тынымсыз еңбегі 
бағалауға тұрарлық. Ілияс ақын 
кезінде: «Өз ұлын, өз ерлерін 
ескермесе, ел тегі, алсын қайдан 
кемеңгерді» деп пайым жасаған. 
Расында да, халқының тарихына 
жаны ашып, бар күшжігерін 
өткенімізді зерделеу ге арнаған 
азаматты ескерусіз қалдырсақ, 
елдігімізге сын.

Қанапия Омарханұлы 1955 жылы 
8 қазанда Шығыс Түркістанның Ілеқа
зақ автономиялық облысы Текес қала
сында дүниеге келген. Талабы ұшқыр 
жас арманның жетегімен С.М.Киров 
атындағы Қазақ мемлекеттік универ
ситетінің журналистика факультетіне 
оқуға түседі. Алайда, үнемі ізденісте 
жүретін ол журналистік білімін заң
герлікпен толықтырғанды жөн санап, 
осы университеттің заң факультетіне 
құжат тапсырып, құқықтану бойынша 
маманданып шығады. Бұл қадамы 
заң саласын жетік білетін, құқықтық 
мәселелерді еркін, сауатты жазатын 
маман ретінде қалыптасып, танылуы
на мүмкіндік туғызады. Шындығында, 
Қанапия Омарханұлын білетіндер ол 
кісіні құқықтық саланың білгірі әрі 
көп адамның тісі бата бермейтін заң 
тақырыбының шебері деп мойындап 
жатады.

Дегенмен, диплом алу маман болу 
дегенді білдірмейді. Халықтың қалау
лысына айналу еңбекпен, ізденіспен 
келеді. Қанапия ағаны бұл жағынан да 
кенде дей алмаймыз. Өйткені, кейіп
керіміз білім ордасын бітірген соң 
алғашқы еңбек жолын «Қайнар» бас
пасында қатардағы редактор болудан 
бастайды. Бұл жерде де әр сөзге, әр 
қаріпке жауаптылықпен қараудың 
үлгісін көрсеткен жас маман кейіннен 
Алматы облысының «Жетісу» газетінде 
жұмысын жалғастырады. Газет – ай
мақтың жайкүйімен, халықтың ты
ныстіршілігімен жақыннан танысудың 
мүмкіндігі. Бұл мүмкіндікті де Қанекең 
қалт жібермеді. Ел ішіндегі аузы дуалы 
қарттарды әңгімеге тартып, тарихтың 
ақтаңдақ тұстарынан мол мәліметтер 
жинай білді. 

Тәжірибесі толысқан маман тәуел
сіздіктің хабары жеткенде өшкенді 
жандырып, көзден кеткенді көңілге 
орнықтырудың сәті келгенін түсінген.  
Әрине, егемендік еңсемізді тіктетіп, 
өзіміздің азат ел екенімізді сезіндіріп, 
бойымыздағы отаншылдық рухымыз
ды асқақтатқанымен, жас мемлекеттің 
қалыптасуы оңай болған жоқ. Азат 
өмірін жаңа бастаған мемлекетіміздің 
еңсесін тіктеп кетуі үшін халықтың бір 
мақсатқа жиылып, бір мүддеге жұмыс 
істеуі керек болды. Қиындықтың уақыт
ша екенін, тәуелсіздік деген тұғырлы 
сезімнің қасында қазіргі қиындықтың 
түкке тұрмайтын дүние екенін жұрт
шылыққа ұғындыру үшін де Қанекең 
сияқты азаматтарға көп жұмыс істеуге 
тура келді. Осылайша, газетті мінбер 
еткен маман азат елдің жаршысы, на
сихатшысы міндетін адал атқарды. Ол 
үшін оқырманның қажетіне айналатын 
салалық басылымдар шығару мәселе
сі күн тәртібінде тұрды. Жаңалықтан 
қорықпайтын, тәуекел жасаудан тай

Дәріс 

салмайтын Қанапия Омарханұлы осы 
тұста Денсаулық сақтау министрлігінің 
төл басылымы «Денсаулық» журна
лын шығаруға белсене кірісті. Аталған 
басылымда әдеби қызметкер және 
бөлім меңгерушісі болып қызмет жа
саған әріптесіміз кейіннен Мәдениет 
министрлігінің республикалық халық 
шығармашылығы басқармасының 
қолдауымен өмірге келген «Мәдениет» 
газетінде де өз қолтаңбасын қалдырды. 
Жаңа газеттің жауапты хатшысы ретін
де ұйымдастыру жұмысына белсене 
араласты.

Аз уақытта қазақ баспасөзіне өзін
дік мәнерімен өрнек салып, ақпарат 
айдынының жаңа биікке көтерілуіне 
үлесін қосқан Қанекеңнің отандық сот 
жүйесіндегі еңбегі де орасан. Қана
пия Омарханұлы 1994 жылы ақпан 
айынан бастап ҚР Жоғарғы Сотының 
Пленум қаулысы бойынша құрылған 
Редакциялықбаспа бөліміне аға кон
сультант болып қабылданды. Сол 
жылдары бөлім қызметін жауапты 
әрі тиянақты атқарып, ел көзіне түсті. 
Сөзі мен ісі үйлескен, антқа берік, із
денуге құштар жанның өресін білген 
басшылық сот әділдігінің жаршы
сы болған «Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сотының Жаршысы» және 
«Тура би» журналдарын шығаруды 
Қанекеңнің қолына тапсырған еді. 
Себебі, сот жүйе сі жайында жағымды 
қоғамдық пікір қалыптастыруда және 
халықтың сот саласына сенімін нығай
туда аталған басылымдардың рөлі 
ерекше. Өзі араласқан ортаны толты
рып, жұмысын жандандырып жіберетін 
қасиеті бар Қанекең еңбегінің арқа
сында 1998 жылдың сәуірі мен 2003 
жылдың маусым айы аралығында ап
парат құрылымының өзгеруіне сәйкес, 
Редакциялықбаспа бөлімінде бөлім 
меңгерушісінің орынбасары, одан соң 
Жоғарғы Сот төрағасы хатшылығының 
баспасөз қызметіне ауысты.

Өз ісін жетік білетін маманның баға
ланбайтын кезі жоқ. Тәжірибелі жур
налистің кәсіби шеберлігіне қаныққан 
Жоғарғы Сот басшылығы қарапайым 
маман болып сот табалдырығын ат
таған Қанапия Омарханұлын редак
циялықбаспа бөлімінің меңгерушісіне 
дейін жоғарылатты. Кейіннен уақыт 
тынысын дөп басқан, көптің көкейінде
гісін тауып айтып көзге түскен, қоғам
дық ойға олжа салған Қанекеңе үшінші 
биліктің төл басылымы  «Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының Бюл
летенін» шығару міндеті жүктелді.

Заң – мемлекеттің айнасы, жол сіл
тер бағдаршамы. Сондықтан, аталған 
басылымның негізгі мақсаты сот қыз
меті мен бұқара арасында тығыз қа
рымқатынас орнату, жоғарғы саты
дағы соттардың іс жүргізудегі озық 

практикасын насихаттау және заң 
саласындағы ғалымзаңгерлерге ор
тақ пікір алмасатын орта қалыптастыру 
еді. Қанекең жетекшілік жасайтын 
басылым осы үдеден шыға білді. Жал
пы, салалық басылымдарды, соның 
ішінде, құқықтық салаға бағытталған 
басылымды шығару оңай емес. Ол 
үшін журналистің әмбебап болуы, 
құқықтық саланы түсініп қана қоймай, 
жұртшылыққа қарапайым тілмен түсін
діре білуі міндет. Қанекеңнің кезінде 
заңгерлік білім алып, құқықтық саланы 
жетік меңгеруі, заңдардың қалай да
йындалатынынан, күштік құрылымдар 
жұмысынан мол мағлұмат алуы Бюл
летеньнің жоғары сапамен шығуына 

тәртіп низамдарын ғылыми тұрғыда 
талдаған. Кітапта қазақтың дәстүр
лі құқықтық қатынастары теориялық 
тұрғыдан тың деректермен дәйектелген.

Ал, «Дәстүрлі құқықтағы билер 
соты» атты ғылыми еңбегінде Қазақ 
елінің дәстүрлі құқығы негізінде ұл
тымыздың сот жүйесіне қызмет еткен 
билер соты және от ауызды, орақ 
тілді бишешендеріміздің мемлекет 
мүддесі үшін сіңірген лауазымдық 
қыз меттері құнды ғылыми деректер
мен талданған. Мемлекет басқару
дағы билердің сіңірген ұланғайыр 
еңбектері, әсіресе, ежелгі хандық за
маналардан бері биліктің біртұтас 
саласына қосқан үлестері, қайраткер

билік пен қарапайым халық арасын
дағы байланыстың нығаюына, қазақ 
құқығының тарихын зертттеуге өлшеу
сіз үлес қосқан Қанекең Жоғарғы Сот 
төрағасының «Алғысымен», «Құрмет 
грамотасымен» және Республикалық 
Судьялар одағының «Құрмет грамо
тасымен» марапатталған. Сондайақ, 
Ел Президентінің Жарлығымен «Қа
зақстан Республикасы Конституция
сына 10 жыл» және «Астана қаласына 
10 жыл», «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 20 жыл», «Республика 
мәдениет қайраткері» төс белгісін, «Қа
зақстан Республикасының тәуелсізді
гіне 25 жыл» мерекелік медальдарын 
иеленген. Жоғарғы Соттың ведомс
 т ва лық наградасы – ІІІ дәрежелі «Мін
сіз қызметі үшін» медалі де үздіктігінің 
айғағы ретінде Қанекеңнің кеудесінде 
жарқырайды.

Бүгінде пайғамбар жасын еңсерген 
әріптесіміздің осындай биікке жетуіне 
отбасының да, атаанасының да ықпа
лы аз емес .«Әке көрген оқ жонар» 
демекші, ұлағатты әкенің тағылымын 
көріп өскен Қанапия Омарханұлы 
бүгінде сүйікті жар, отбасында үш 
бала тәрбиелеген қамқор әке, немере 
сүйген ұлағатты ата, ал кейінгі толқын 
үшін – үлгі тұтар, өнегелі тұлға. Ағамыз 
жары Бәтима Ертөреқызымен бірге 
құрған шаңырағында отыз жылдан 
астам уақыттан бері татутәтті ғұмыр 
кешіп келеді. 

Адамның мықты екенін, табысты 
болуын қол жеткен жетістіктерімен 
өлшеу жөн емес. Дұрысы, табысқа 
жетудегі жеңген кедергілерімен өлшеу 
ләзім. Өйткені, кедергіні жеңе білген, 
жеңілісіне жасымай, алға ұмтылған 
жанның бағындырар биігі де көп. Осы 
тұрғыдан алғанда өзгелердің мойын
дауына мастанбай, кемшілігінен сабақ 
ала жүріп кемелдікке жеткен ағамыз
дың қоғамға, өзі еңбек етіп жүрген 
сот саласына әлі де берері көп. Біз өз 
мақаламызда Қанекеңнің сот саласы
на сіңірген еңбегінің бір парасын ғана 
көрсете алдық. Ал, оның азаматтығы, 
қайраткерлігі, жастарға жол көрсетер 
ағалығы, ағаға сүйеу болар інілігі бөлек 
әңгіме.

Бүгінде Пайғамбар жасына жеткен 
ағамызды Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сотының Департамент қыз
меткерлерінің атынан шын жүректен 
құттықтаймыз! Сізге зор денсаулық, от
басыңызға бақбереке, қаламыңызға 
шабыт тілей отырып, лайым, көңіліңіз 
жеткен жерге өміріңіз де жетсін деген 
ақжарма тілек айтамыз!

Алма ТҮСІПБЕКОВА, 
Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Сотының 
бас консультанты

үлкен белестерді бағындырды. Кешегі 
дана билердің дәстүрін бүгінгі әлемдік 
тәжірибемен байыта отырып дамытқан 
сот билігінің аз ғана уақыт ішінде адам 
танымастай өзгеруі де сол білікті ма
мандардың ұсынысы, ізденісі, еңбегінің 
жемісі. Әр сала оны қалыптастырған 
тұлғалармен биік, беделді. Ал, қа
зақстандық сотта жасалған қадауқа
дау істердің басында Қанапия Омар
ханұлының қолтаңбасы бар. Соның 
ішінде Қанекең Жоғарғы Соттың жаңа 
ғимаратынан «Қазақстан Республика
сы Құқық тарихының музейін» ашуға 
ерекше еңбек сіңірді. Дәстүрлі құқық, 
билер соты туралы Ресейдің СанктПе
тербург, Мәскеу, Омбы, Орынбор 
және Өзбекстанның Ташкент қалала
рындағы мемлекеттік мұрағаттарынан 
құнды материалдар жинауға, музейдің 
мәліметке бай, мазмұнды болуына зор 
үлесін қосты. 

Уақыт – таразы. Біздің еткен еңбе
гімізге де, жасаған қызметімізге де та
разы болатын, екшейтін өлшем – уақыт. 
Қарап отырсақ, Қанапия Омарханұлы
ның ел мүддесіне қызмет етіп келе 
жатқанына 46 жылдан асыпты. Соның 
ішінде мемлекеттік қызметтегі өтілі 33 
жыл болса, оның 25 жылы отандық 
соттың беделін биіктетуге бағытта
лыпты. Соттың төл басылымдарының 
жарыққа шығып, жандануына, үшінші 

сот билігі» кітабының құрастырушы 
авторы және редакторы болды. Сол 
кездегі Жоғарғы Соттың төрағасы, заң 
ғылымдарының докторы М.Нәрікбаев
пен бірлесіп, 1998 жылы «Атамұра» 
баспасынан «Ұлы билерден Жоғарғы 
Сотқа дейін» атты кітап шығарды. 

Әрине, оқырман қауым таныс бо
луы үшін Қанапия Омарханұлының 
еңбек жолын тізбектеп жазған, әр ең
бегін, талдаған дұрыс та шығар. Бірақ, 
біздің мұрат ол емес. Біздің мақсаты
мыз – Қанекеңнің өмір жолына шолу 
жасай отырып, уақытын ұтымды пай
даланған, елге қызмет еткен азаматтың 
жанкештілігін, еңбекқорлығын дәріп
теу. Осы тұста кейіпкеріміздің жылдар 
бо йғы ізденісінің жемісі деп 2003 
жылы «Елорда» баспасынан шыққан 
«Қазақ елінің дәстүрлі құқығы» мен 
2008 жылы «ЗаңМедиа» баспасынан 
жарық көрген «Дәстүрлі құқықтағы би
лер соты» атты еліміздің құқық тарихы
на қатысты монографияларын ерекше 
атауға болады. 

«Қазақ елінің дәстүрлі құқығы» 
еңбегінде автор қазақтың антикалық 
дәуірден ХХ ғасырдың басына дейін 
мемлекеттік құқық ретінде қолданылып 
келген дәстүрлі құқығын, әр дәуірдегі 
қоғамдық формацияларда  құқықтық 
заңнамалық рөл атқарған ұлтымыз
дың әдетғұрып, салтсана, жолжора, 

Халыққа адал қызмет ету – 
міндет

Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев 
ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жем қорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Ақтөбе 
облысы бойынша департаменті және Президент 
жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы 
облыстық филиалының ұйымдастыруымен жас 
мемлекеттік қызметшілермен кездесіп, адами капи-
талды дамыту бағытында қоғамдық дәріс өткізді.

Бұл шараға сонымен қатар ҚР Президенті жанын-
дағы Мемлекеттік басқару академиясының вице-рек-
торы А.Ахметов, облыстық Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
департаментінің басшысы Р.Медетов қатысты.

Сұрақ-жауап форматында ұйымдастырылған 
кездесуде аймақ басшысы жастарға «Адами ка-
питалды дамыту – жаңғыру негізі» тақырыбында 
дәріс оқып, өмірлік тәжірибесі мен еңбек жо-
лындағы жетістіктерімен бөлісіп, ағалық ақылын 
айтып өтті.

Кездесу барысында филиалдың жұмысы ту-
ралы фильм көрсетіліп, жас мемлекеттік қызмет-
ші лер облыс басшысына көкейлерінде жүрген 
сұрақ тарын қо йып, аймақ басшысынан тұшымды 
жауаптарын алды.

– Мемлекеттік қызмет жолын таңдаған екен-
сіздер, ең алдымен бойларыңызда адамгершілік, 
қызметке жауапкершілік, халыққа адал қызмет ету 
міндеті басым болуы қажет. Жас кезде жан-жақты 
болып, үйреніп, білмегенді сұрап, үлкендерден 
өнеге алуға ұмтылу керек. Егер де жақсы басшы 

болып қалыптас қың келсе, халықпен жұмыс жа-
саған соң, кабинеттен шығып тұру қажет. Тұрғын-
дармен жиі кездесіп, ауыл аралап, мұң-мұқтажын 
тыңдап, мәселені өз көзіңмен көріп барып шешім 
қабылдау өте нәтижелі болмақ. Болашағын ойлаған 
азаматқа ең қажетті дүние осы. Кейде елмен қыз-
мет ететін басшыларға осындай қасиет жетіспей 
жатады. Абай атамыздың «үйрен де, жирен» деген 
жақсы сөзі бар. Қазіргі мемлекеттік қызметшіге 
қойылар талап өте ауыр. Ол әрдайым бәсекеге 
қабілетті, тәрбиелі, ибалы, сауатты, кішіпе йіл, 
төзімді, жан-жақты болуы қажет, – деді облыс әкімі 
Б.Сапарбаев.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігі Ақтөбе облысы бойынша 
департаментінің баспасөз қызметі

А З УАҚЫТТА ҚАЗАҚ БАСПАСӨЗІНЕ 
ӨЗІН ДІК МӘНЕРІМЕН ӨРНЕК САЛЫП, 
АҚПАРАТ АЙДЫНЫНЫҢ ЖАҢА БИІК-

КЕ КӨТЕРІЛУІНЕ ҮЛЕСІН ҚОСҚАН ҚАНЕКЕҢНІҢ 
ОТАНДЫҚ СОТ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЕҢБЕГІ ДЕ ОРАСАН. 
ҚАНАПИЯ ОМАРХАНҰЛЫ 1994 ЖЫЛЫ АҚПАН 
АЙЫНАН БАСТАП ҚР ЖОҒАРҒЫ СОТЫНЫҢ ПЛЕ-
НУМ ҚАУЛЫСЫ БОЙЫНША ҚҰРЫЛҒАН РЕДАК-
ЦИЯЛЫҚ-БАСПА БӨЛІМІНЕ АҒА КОНСУЛЬТАНТ 
БОЛЫП ҚАБЫЛДАНДЫ. СОЛ ЖЫЛДАРЫ БӨЛІМ 
ҚЫЗМЕТІН ЖАУАПТЫ ӘРІ ТИЯНАҚТЫ АТҚАРЫП, 
ЕЛ КӨЗІНЕ ТҮСТІ. 

жол ашты. Аталған Бюллетень Қанапия 
ағамыздың басшылығымен ай сайын 
оқырмандарға жеткізіледі. Онда Қа
зақстан Республикасының заңдары, 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының нормативтік қаулылары, 
процестік заңнамаға енгізілген өзгеріс
тер мен толықтырулар, Жоғарғы Сот 
алқаларының азаматтық және қылмыс
тық істер бойынша шығарған қаулы
ларынан үзінділер, талдау, тұжырым, 
түсіндірмелер, қорытулар, республика 
соттарының сот төрелігін жүзеге асыру 
практикасына шолулар үнемі жария
ланып келеді. Былайша айтқанда, жур
нал бүкіл сот құрылымының жұмысын 
таныстыратын, жаңалығын көз алдыңа 
алып келетін, өзгерісінен дер кезінде 
хабардар ететін артықшылыққа ие.

Қанекеңнің сот тарихын өндіре 
жазудағы, қазақтың құқықтық негіз
дерін зерделеудегі еңбегі де ауыз тол
тырып айтарлықтай. Сол ізденістерін 
жинақтап, шашау шығармай 1998 
жылы Жоғарғы Соттың 75 жылдық 
мерей тойына кітап етіп шығарды. Со
нымен бірге, 2003 жылы еліміздегі сот 
тарихы туралы үш тілде (қазақ, орыс, 
ағылшын) жарық көрген «Қазақ елінің 

лігі нақты фактілермен берілген. Автор 
бұрынғы билерге мемлекет тарапынан 
жүктелген құқықтық міндеттер мен 
жауап кершілік, оны өз лауазымына 
сай әділдікпен атқарған турашылдығы, 
шешендік өнері, заң шығару, сот ісін 
ашық әрі шынайылықпен жүргізу, би 
таңдаудың дәстүрлі жолы сынды тақы
рыптарды жанжақты ашып көрсеткен.

Сегіз қырлы, бір сырлы азамат
тың бес ғылыми зерттеу мақаласы 
әйгілі академик, заң ғылымдары
ның докторы С.Зиманов құрастырған 
«Қазақтың ата заңдары» деген ака
демиялық он томдығына енгізілген. 
Сонымен қатар, Қанапия Омарханұлы 
Қазақ хандығының 550 жылдығына 
орай, Қазақ елінің Ғұн дәуірінен осы 
заманға дейінгі мемлекеттілігі және сот 
билігі мен билер сотының, сондайақ, 
тәуелсіз еліміздің бүгінгі сот жүйесінің 
жеткен жетістігі туралы «Деловой мир» 
баспасынан қазақ, орыс, ағылшын 
тілдерінде шыққан «Қазақстандағы сот 
билігі» деген көркем суретті, тарихи де
ректер мен фотосуреттерге бай кітапқа 
да белсене атсалысты. 

Бүгінде талай қиындықты, ізденіс 
пен іркілісті ба стан кешірген сот жүйесі 
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– Қазақстан Республика-
сының 2010-2020 жылдарға 
арналған құқықтық сая сат 
тұжырымдамасының бір 
бағыты азаматтардың құ-
қықтары мен бостандықта-
рын  қорғайтын  арнайы 
инс титуттарды жетілдіруге 
арналған. Сіздер осы мәсе-
леде қай институтты ерекше 
атар едіңіздер?

Самат Мухаметалин:
– Негізі құқық қорғау институт-

тарында жетекші рөлге азаматтарға 
заңгерлік көмек көрсету жүйесі, яғни, 
адвокатура ие. Сондықтан, азамат-
тардың білікті заңгерлік көмек алуы, 
конституциялық құқығын іске асыруы 

Гүлайна Ос-
манова: 

 – Құқықтық саясат тұжырымдама-
сының әлеуметтік әлсіз топтарға көмек 
туралы тұсы маңызды. Соған орай, 
жаңартылған, яғни, жоғарыда аталған 
заңда әлеуметтік әлсіз топтар, соның 
ішінде, I-II-топ мүгедектеріне тегін 
адвокаттық қызмет көрсету жазылған. 
Бірақ, оның көрсетілу жолы анықтал-
май тұр. Адвокаттың тегін қызметіне 
мемлекет бюджетінен төленетін ақы 
нақты көрсетілсе, халыққа түсінікті 
болар еді. 

– Ақысыз қызметке адво-
кат немесе заңгерлердің бәрі 
құлықты емес деп отырсыз-
дар ғой сонда?

Бауыржан Жандарбек: 
– Өзін мықты санайтын адвокаттар-

дың халыққа жақындауы неғайбыл. 

Айжан Рысалдиева:
– «Адвокаттық қызмет 
және заң кө мегі туралы» 

заңның 19-бабын-
да pro bono – ке-

шенді әлеумет-
тік заң көмегі 
а н ы қ т а л ғ а н . 
X I I I - X I V  ғ а -
с ы р л а р д а 
француз ад-
вокаттар гиль-

диясы заңгер-
лерді мүмкіндігі 

ш е к т е у л і  ж ә н е 
ж а ғ д а й ы  т ө м е н 

адамдарға ақысыз 
қызмет етуге үндейді. 

Қазіргі кезде бұл жүйе Еуропа 
мен Америкада жақсы дамыған. 

Осы тәжірибеден халықтың күтері көп, 
біздің заңгерлердің де біртіндеп бет 
бұрарына сенім мол.

Ғабиден Жайлин: 
– Тегін көмекті тиімді дамытуда 

екі бағыт бар, мемлекет тарапынан 
грант бөлу. Екіншісі, әлеуметтік ынта-
ландыру. Грантсыз-ақ, кей заңгерлер 
халыққа ақысыз қызмет етуде. Белгілі 
бір механизмдер арқылы мәжбүрлеу-
дің берері аз. 

Бауыржан Жандарбек: 
– Осы мәселеде тағы бір айтқым 

келгені, тегін заңгерлік қызмет Ұлы 
Отан соғысының ардагерлері, 63-ке 
толған зейнеткерлер, мүгедектерге 
көрсетіледі. Мысалы, әскери қызмет 
зей неткерлері, ұшқыштардың ішінде 32 
жаста зейнетке шығатындар бар, олар 
да зейнеткер. Бірақ, құқықтары ақысыз 

імдеуге уақыт жетпейді. Біздің ақсап 
жатқан жеріміз осы.

– Тұжырымдамада көздел-
гендей, құқықтық сауатты 
арттыруда жоғары оқу орын-
дары тарапынан қандай игі 
шаралар атқарылуда?

 Айжан Рысалдиева:
– Жоғары оқу орындары қазір жаңа 

бағытқа бет алуда. Университеттер 
жанында құқықтық заң клиникалары 
ашылған. Сонда тәжірибелі ұстаздар 
студенттерді, мысалы, сотқа талап арыз 
дайындауға, т.б. үйретеді. Көпшілікке 
клиникада тегін құқықтық көмектер 
көрсетіледі. Біздің университет тара-
пынан осындай шаралар жасалып жа-
тыр. Студенттерді дайындауда тәжіри-
белік бағыттар қолға алынды. 

– Халыққа заң көмегін бе-
руде қандай шаралар қолға 
алынса дейсіздер, ұсыныста-
рыңыз бар ма?

Ғабиден Жайлин: 
– Әр заңгер жеке субъект. Өз жауап-

кершілігі болуы керек. Қазіргі қоғамда 
бұл талап өзін-өзі ақтамауда. Сапалы 
заңгер болса да оның жеке жұмыс 
істеу мүмкіндігі жоқ. Оған аттестация 
механизмі, басқа амалдар арқылы 
шектеулер бар. Осы жайттарды заңмен 
түзеу керек.

Меруерт Досанова:
– Заң бойынша, құқықтық көмек 

көрсететін заңгердің жоғары білімі, 
кемі екі жылдық тәжірибесі болуы 

ТЕГІН КӨМЕК КӨРСЕТУ 
ТЕТІГІН ЖЕТІЛДІРУ ҚАЖЕТ

әділ сот төрелігіне қол жеткізудің 
шарты мен кепілі деуге болады. Ай-
тып отырған тұжырымдамада осы 
құқықтың іске асырылу тетіктерін 
жетілдіру мақсат етілді. Себебі, заң-
герлік көмек көрсету жүйесі үздіксіз 
жетілдіруді талап етеді. 

Айжан Рысалдиева:
– Құқықтық саясат тұжырымда-

масында ең алдымен табыс деңгейі 
төмен адамдарға құқықтық көмек көр-
сету жүйесін жақсарту, қалалық, сон-
дай-ақ, ауылдық жерлерде адвокаттық 
қызмет көрсетумен қамту мәселелерін 
шешу мәселесі қойылды. Қазіргі күні 
тұжырымдама мақсаттары біртіндеп 
орындалуда деуге толық негіз бар. 
Соның бірі ретінде «Адвокаттық қыз-
мет және заң көмегі туралы» заңның 
қабылдануын атауға болады. 

– «Адвокаттық қызмет 
және заң көмегі туралы» заң-
ның қоғамда түрлі пікір туды-
рып жатқанын жақсы білесіз-
дер. Оның себептерін заңгер 
ретінде ашып бере аласыздар 
ма? 

Ғабиден Жайлин: 
– «Адвокаттық қызмет және заң 

көмегі туралы» заң Қазақстанда ком-
мерциялық заңгерлердің мәртебесін 
жоғарылату, олардың мүмкіндіктерін 
адвокаттармен теңестіру мақсатында 
жаңартылды. Жоба қоғам талқысына 
түсіп қабылданғанымен, күтілгендей 
нәтиже берді дей алмаймын. Себебі, 
заңда адвокаттар мәселесі көп ай-
тылып, олардың құқықтары жан-жақты 
қарастырылғанымен, заң кеңесшілері-
не қатысты жайттар жалпылама беріл-
ген. Яғни, заң кеңесшілері жұмысын 
жетілдірудің тетіктері нақтыланбаған. 
Қазіргі таңда заңды пайдаланып, заң 
кеңесшілері палаталарын құрып жат-
қандар жетерлік. Олардың мақсаты 
заңгерлік көмектің сапасын арттыру 
емес, ұйымға  көбірек заңгер жинап, 
солардан жарна алып отыру. Адвокат-
тың жеке қызметін жүзеге асыруына 
құқық берілгенімен, заң кеңесшісінде 
ондай мүмкіндік  жоқ. Сонымен бірге, 
заң бойынша, ғылыми дәрежесі бар 
заңгерлер аттестациядан босатылады. 
Бірақ, оларға заң кеңесінің мүшесі болу 
міндеттелген. Заңгерлердің көбісінің 
білімі шала-шарпы. Бұлар елімізде заң 
көмегін арттыруға үлес қосады дей 
алмаймын. 

– Неге олай, мәселеге нақ-
тырақ келсеңіз?

Ғабиден Жайлин:
– Өйткені, мәртебелері заңмен 

анықталмағандықтан, көп мәселені 

заңгерлер шеше алмайды. Көпшілік 
заңгерге ақы төлеу дұрыс емес деген 
пікірде. Мысалы, әлеуметтік топтарға 
арналған заң көмегі жайында айтсақ, 
шын мәнінде ақысыз көмек беруге 
құлықтылар аз. Өйткені, ақысыз қыз-
метке мемлекеттік бюджеттен төле-
нетін қаржы қанағаттандырмайды. 
Оған сапалы заңгер бармайды және 
ондай жағдайда көрсетілетін көмектің 
сапасы да формальды болады. Орта-
лықтың белгілеп қойған адвокаты өзін 
еріксіз жұмысқа мәжбүрлейді. Мұндай 
көмектің халыққа пайдасынан зияны 
көп болады.

Бауыржан Жандарбек: 
– Ең әуелі айтарым, заң әдебиетінде 

заңгерлердің көмегі, заңгерлердің қыз-
меті деген  екі ұғым бар. Құқық оның 
ішінде сот жүйесінде болып жатқан 
реформалардан адвокаттар да шет 

Олар қалталыларды қорғауға бейім 
тұрады. Адвокаттар алқасы пайда табу 
үшін құрылғандықтан, ол коммерция-
лық ұйымға жатады. Өйткені, халыққа 
тегін қызмет ету жағы ақсап жатыр, 
соның өзі ұйымның коммерциялық 
екеніне дәлел. Тағы бір айтарлығы, 
адвокаттық қызмет азаматтық заңмен 
реттеледі. Және кез келген қызмет 
ақылы болады. Бұл нарықтық заман 
талабына сай. Сондықтан, заң көмегін 
алып тастап, заң қызметі дегенді қал-
дыру керек. 

Самат Мухаметалин:
–  Т ұ ж ы р ы м д а м а д а  к ө р с е т і л -

гендей, ең алдымен табыс деңгейі 
төмен адамдарға құқықтық көмек 
көрсету жүйесін жақсарту қажет. 
Аталған жү йені ашық ету бюджет 
қаражатын тиімді пайдалануға мүм-
кіндік береді.

қорғалмайды. Зейнеткерлерді жасына 
қарап бөлмей, құқықтық көмек бар-
лығына бірдей көрсетілуі тиіс. Заңда 
қарапайым халыққа тегін құқықтық 
көмек жайы жалпылама айтылған. 

– Елбасы халықты сапалы 
қызметпен қамтамасыз етуді 
міндеттеп отыр. Сапалы қыз-
метті немен байланыстырар 
едіңіздер? 

Гүлайна Османова:
– Президенттің өзі Ақтауға барған 

сапарында құқық қорғау органдарын 
толықтай заңгерлермен жасақтау 
қажеттігін айтты. Себебі, қоғамда 
барлық салада құқықтық сауатты арт-
тырып, мәдениетті көтеруде заңгер-
лердің рөлі басым болмақ. Меніңше, 
халықтың құқықтық сауаты жаппай 

шарт. Бірақ, екі жылдық еңбек өтілінің 
қай жерде өтілуі тиістігі белгісіз. Әріп-
тесім айтқандай, Тұран универси-
тетінде заңгерлерге тәжірибе алуға 
арналған заң клиникасы бар. Онда 3, 
4-курс студенттері мен магистранттар 
өздерінің біліктілігін арттыру мақсатын-
да халыққа құқықтық көмек көрсетеді. 
Мүмкін осы екі жылдық еңбек өтілін 
заң клиникалары мен магистратурада 
алу туралы талап қою керек шығар. 
Одан кейін Заңгерлер палатасы елу 
адаммен құрыла береді. Заңда 20-70 
АЕК мөлшерінде жылдық жарна көр-
сетілген. Әдетте төленетін ақы макси-
мальды түрде алынады. Ешкім 20-30 
деп отырмайды, бірден 70 пайызды  
алады. Аймақтық жағдайды ескеріп, 
осы сома да нақтылауды қажет етеді.

Бауыржан Жандарбек: 
– Екі ұсыныс бар, біріншіден, заңда 

адвокаттар алқасын коммерциялық 
ұйым ретінде ашып көрсету керек. 
Коммерциялық ұйым Салық кодексіне 
сай, салық төлеуге міндетті. Екіншіден, 
біз нарықтық заманда өмір сүргеннен 
кейін бәсекелестікті арттыруға жұмыс 
істеуге тиіспіз. Талапқа сай, кез келген 
заңгердің жеке қызмет көрсете алуын 
заңдастырған жөн. Қазақ-Америка 
универсиетінде де заң клиникасы 
бар. Заңға жетік 3-4-курс студенттері 
де көмек бере алады. Өйткені, олар-
ды тәжірибелік жағынан жан-жақты 
жетілдіруге университет барынша 
көңіл бөлуде. Бұл халыққа да пайда 
келтіреді. Заң палатасы, консультация-
сы деп шектемей, барлық заңгерді 
халықтың құқықтық сауатын артты-
руға жұмылдыру қажет. Бар мәселені 
адвокатқа ғана тіреу артық. Бәсеке-
лестік болмай, бұл жүйе дамымайды, 
құқықтық саясат тұжырымдамасының 
да бір мақсаты бәсекелестік.

Меруерт Досанова: 
– Және бір мәселе азаматтық істер 

бойынша сот процесіне тек жоғары 

« А д в о к атты қ 
қыз мет және заң көме-

гі туралы» заңның 19-бабында 
pro bono – кешенді әлеуметтік заң 

көмегі анықталған. XIII-XIV ғасырлар-
да француз адвокаттар гильдиясы заңгер-
лерді мүмкіндігі шектеулі және жағдайы 
төмен адамдарға ақысыз қызмет етуге 
үндейді. Қазіргі кезде бұл жүйе Еуропа 
мен Америкада жақсы дамыған. Осы 
тәжірибеден халықтың күтері көп, 

біздің заңгерлердің де біртіндеп 
бет бұрарына сенім мол.

Бауыржан ЖАНДАРБЕК Айжан РЫСАЛДИЕВА Ғабиден ЖАЙЛИН

Меруерт ДОСАНОВА Самат МУХАМЕТАЛИН Гүлайна ОСМАНОВА

артса, кез келген қызмет түрі сапалы 
болады. Ол үшін, әрине, заңгер-
лерден үлкен жа уапкершілік талап 
етіледі. 

– Сіздер шала-шарпы заңгер-
лер деп отырсыздар, сауаты аз 
мамандар қайдан шығады?

Бауыржан Жандарбек: 
– Осы тақырып қозғалғанда ылғи 

жоғары оқу орындарын кінәлауға 
да йын тұрамыз. Бұрынғымен салыс-
тырғанда бүгінде студенттер таза үш 
жарым жыл оқиды. Қалған уақыт 
дипломдық жұмыс пен практикаға 
кетеді. Кеңес заманындағы білім беру 
жүйе сі дамыған болатын, алайда, 
Болон хартиясына кіріп, оның бәрі-
нен кеттік. Кредиттік технологияда 
біз заң саласының қарпін ғана үйре-
неміз, яғни, фундаментті қалаймыз. 
Сондықтан,  жас маман заңның қай 
саласына барады, қызметте соған 
қалыптасуы керек. Үш жарым жылда 
баланы заңның бар тармағына бей-

қалмауы тиіс. Жаңа заңды оқығандағы 
алғашқы әсерім, оны Әділет министр-
лігі емес, адвокаттар алқасы дайын-
даған сияқты. Өйткені, онда адвокаттар 
құқығы жақсы қаралған. 

Меруерт Досанова:
– Заңда бірқатар оң өзгеріс бар. 

Соның ішінде лицензия алуда адвокат 
сынақтан өтпеген жағдайда бұрынғы 
заңда бір жылдан кейін тапсыратын. 
Жаңа заң бойынша үміткерлер жарты 
жылдан соң бағын қайта сынай алады. 
Алқа төрағаларының тапжылмай оты-
ратыны қоғамдық пікірге арқау болды. 
Тексеру комиссиясының өкілеттігі екі 
жылға бекітілді. Және комиссия мүше-
лері қайта сайланбайды. Заң кеңсесі 
меңгерушілерінің ауыспалылығы да 
нақтыланды. Бірақ, құқықтық көмек 
немесе қызмет көрсетуді жүзеге асы-
ратын заңгерлерге қойылатын талап-
тарға нақты түсіндірме қажет. Мысалы, 
құқықтық көмекті барлық заңгер көр-
сете ала ма, әлде, тек сот процесінде 
ме, т.б. Осыған байланысты мәселелер 
түрлі пікір тудыруда. 

заңгерлік білімі бар өкілдер сенімхат 
арқылы қатысады. Бір жағынан жақсы 
үрдіс. Дегенмен, Азаматтық кодексте 
сенімхат институты бар. Азаматтық 
кодекс «Адвокаттық қызмет және заң-
герлік көмек туралы» заңнан жоғары 
тұрады. Соған байланысты азамат-
тық істерде кез келген тұлға өкілетті-
гін сенім білдіру жолымен екінші бір 
адамға бере алады. Осы заңдылыққа 
сүйенсек, бұл жерде екі заң бір-біріне  
қайшы келіп тұр. Өкілдік және сенімхат 
институтын қайта қарастыру да заман 
талабы.

Самат Мухаметалин: 
– Заңгерлік көмек көрсететін субъ-

ектілердің мәртебесі айқындалуы ке-
рек. Аттестациялауда да сұрақ көп, 
мысалы, ғылыми дәрежесі барлар ат-
тестациядан босатылғанымен, оларға 
Заң палатасының мүшесі болу міндет.  
Белгілі бір құқықтық көмек көрсету 
саласында еңбек өтілі жоғарылар да 
аттестациядан босатылғаны жөн. Заң-
герлердің санаттарын бөліп, аттеста-
ция дан өту жолын нақтылаған жөн.

Гүлайна Османова: 
– «Адвокаттық қызмет жән заң 

көмегі туралы» заңға сай, кіріс жарна-
сын төлеуден адвокаттар босатылды. 
Бұл оң өзгеріс құқықтық саясат тұжы-
рымдамасында көрсетілгендей, бәсе-
келестікті арттыруға бірден-бір негіз 
болады.

– Уақыт тауып, ой бөліскен-
деріңізге үлкен рақмет!

Түймегүл ИБАШЕВА,
«Заң газеті»
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Шара 

Орайы келген әңгіме

– Құсман Кәрімұлы, Алматы 
қаласының Мәслихатында ұзақ 
жылдар бойы депутат болып, енді 
Қоғамдық кеңесте жұмыс жасап 
жүрсіз. Президенттің бес әлеуметтік 
бастамасында көтерілген мәселе-
лер бойынша ой-пікіріңізбен бөліс-
сеңіз...

– Дұрыс айтасың. Он бес жылдай 
депутат болып, Қазақстан мәслихат
тарының Құрметті депутаты атандым. 
Қазір Алматы қалалық Қоғамдық 
кеңесінде Мәдени саясат комиссиясы
ның төрағасымын.

«Президенттің бес әлеуметтік бас
тамасы» бүгінгі таңда халыққа ең қа
жетті нәрселердің негізгісі болып отыр. 
Әрине, бұл тек осы бес бастамамен 
тоқталып, бітіп қалған жоқ. Көшті бір
ден түзеу, бәрін бірден жасау мүмкін 
еместігі баршаға белгілі жайт. Мәсе
лен, өз үндеуінде Елбасы елді газбен 
қамтамасыз етуді жалғас тыру жайын 
қозғап, «Қазір еліміздегі тұрғындардың 
50 пайызға жуығы газбен қамтамасыз 
етілген. 9 облысқа газ тартылған. Де
генмен, орталық және солтүстік өңірлер 
әлі де газсыз отыр» деді. Біз қазір XVIII
XX ғасырларда емес, XXI ғасырда өмір 
сүріп отырмыз. Құдайға шүкір, респу
бликада газ өндіретін кеніштер де, өн
діріс орындары да жеткілікті. Неге оның 
игілігін бүкіл халыққа қолжетімді етіп, 
жағдай жасамасқа?! Адамдардың бәрі 
жақсы тұруға лайықты ғой. Халықтың 
әлеуметтіктұрмыстық жағдайы дұрыс 
болса, оның ойлау қабілеті де, ертеңгі 
күнге деген ынтажігері де артады. 
Көңілкүйі де өседі. Егер жағатын 
көмірі жоқ болып, үйі суық болса, ба
ласының алдында атаананың қандай 
абыройы болады. Көмір алу, оны жет
кізу және оны күнделікті жағып, күлін 
шығарып отыру сияқты жұмыстардың 
бәрін, өзіміз де ауылда өстік қой, жақ
сы білеміз. Дегенмен, бүкіл Қазақстан
ды газдандыруға қазір мүмкіншілігіміз 
бар, құдайға шүкір. 

– «Шағын несие беруді» көбейту 
жөніндегі бастама туралы да айта 
кетсеңіз.

– Қазір бүкіл шет ел бәрі несие
мен өмір сүріп отыр. Одан біз де сырт 
қала алмаймыз. Әрине, қызмет са
пасын жақсартып, оның пайыздық 
мөл шерлемесін төмендетіп, өнім түрін 
көбейтіп, оны әлі де жанжақты дамы
ту керек. Соны біз қоғамға жанжақты 
түсіндіруміз керек. Егер бәрі дұрыс 
ойластырылып, ақылмен жасалса 
одан ешкім зиян шекпейді. Мысалы, 
қазір сіз қаржыға мұқтаж болып отыр
ғаныңызда бір күннің ішінде кім мә деп 
қолыңызға ақша бере салады? Бәрін 
жақсылап жоспарлап, шамашарқың
ды жанжақты есептей алсаң, қажет 
болса неге несие алмасқа. Әрине біз
де кейде оны доллардың бағамына 
байлап қояды да, елдің бәрі қорқады.  
Валюта бағамында тұрақтылық бол
мағанмен, теңгенің пайызы тұрақты 
болса өз бизнесін ашу үшін несие алу
дан ешкім қашпайды. Маған бірнеше 
күн бұрын Италиядан іскер адамдар 
келді. «Біз қазір дамудың жоғарғы 

2014 жылы қабылданған Қылмыс
тық, Қылмыстықпроцестік, Қылмыс
тықатқару кодекстері, 2015 жылы 
қабылданған Азаматтықпроцестік 
кодекс және басқа да заңдар мемле
кетіміздің сапалы дамуына үлкен серпін 
беріп, қолданыстағы заңнаманы және 
құқық қолдану тәжірибесін ең биік 
халықаралық стандарттарға жеткізді.

Қабылданған заңдардың негізінде 
сот органдары қызметін ашық, қол
жетімді әрі объективті етуге байланыс
ты көптеген жұмыстар жүргізілді. Сот 
төрелігін бұрынғыдай бес сатылы емес, 
үш сатылы ету бірінші және апелляция
лық сатыдағы соттардың рөлін күшей
тіп, соттық әуресарсаңға салушылықты 
болдырмай, сот шешімдерін қабылдау
дың мерзімдерін қысқартты.

Сот талқылауы өтетін кабинеттерді 

дыбысбейнежазба құралдарымен 
жабдықтау, жазбаны тоқтату немесе 
өзгерту мүмкіндігін мүлдем жоққа 
шығару, судьялардың, процеске қа
тысушылардың тәртібін нығайтып, сот 
процесінің объективтілігін қамтамасыз 
етіп, судьялардың заңды және негізді 
шешімдер шығаруына оңтайлы ықпал 
етті.     

«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғы
ру» атты мақаласында Елбасы мықты 
әрі жауапкершілігі жоғары біртұтас 
ұлт болу үшін болашаққа қадамдар 
мен бұқаралық сананы өзгерту туралы 
көзқарасын білдірген болатын. 

Еліміздің әр азаматы айқындал
ған мақсаттар мен міндеттерді саналы 
түрде сезініп, орындалуына шын ықы
ласпен атсалысса, бойындағы білімі 
мен біліктілігін, патриоттық сезімін, 

адамгершілік және жауапкершілікпен 
ұштастырса, көздеген межеге жетеріміз 
айдан анық. 

Осы тұста, 2018 жылдың 26қаңта
рында сот төрелігінің қорытындыла
ры талқыланған кеңейтілген кеңесте 
Жоғарғы Сот төрағасы Жақып Асанов 
еліміздегі сот жүйесін одан әрі дамыту 
бойынша жеті басым міндетті сара
лап, алдағы уақытта орындалар мақ
саттарды жариялады. Судьялардан, 
адвокаттардан, сот қызметкерлерінен, 
заңгерлік қауымдастықтан келіп түскен 
мыңнан астам ұсыныстарды терең тал
дау және қорытындылау нәтижесінде 
«7 түйін» белгіленіп, соның негізінде 
жұмыстар атқарылуда. 

Аталмыш жеті түйінге келер бол
сақ, «Мінсіз судья», «Үлгілі сот», «Әділ 
процесс», «ЕСот», «Оңтайлы орта», 

Жеті түйін

ЖҮЙЕНІ ЖЕТІЛДІРУДІҢ ТИІМДІ ЖОЛЫ
«Сапалы нәтиже», «Сотсыз татуласу ор
талығы» секілді жеті топқа біріктірілген 
мақсатты басымдықтар мен оны іске 
асыру жұмыстары сот саласын дамы
туға өз үлесін қосуда.

Нақтырақ айтсақ, сот жүйесін одан 
әрі дамыту, сот төрелігіне қоғамның 
сенімін арттыру, судьялардың әділдігін, 
жауапкершілігін арттыру бағытында 
жұмыстар атқарылып келеді.

Бүгінгі таңда елімізде сот жүйесі 
мемлекеттік биліктің бір тармағы бо
лып нығайды. Осының өзі республика
мыздағы тәуелсіз үш биліктің бірі – сот 
жүйесінің ерекше маңыздылығын, 
айрықша беделін нақты дәлелдей түссе 
керек. 

Айгүл МАЛИКОВА,
ҚР Жоғарғы Сот төрағасының 

кеңесшісі

Құсман ШАЛАБАЕВ, Қазақстан мәслихаттарының Құрметті депутаты: 

«ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУДЕ 
АЗАМАТТЫҚ БЕЛСЕНДІЛІК ТӨМЕН»

– Менің естуімше, Қазақ Ұлттық 
аграрлық университеті, Тұран универ
ситеті сияқты бірқатар оқу орындары 
оны өздерінде шешіп жатыр. Дегенмен, 
кейбір жоғары оқу орындарының жа
тақханасында әскердегідей қабатқа
бат төсектер қойылып, бір бөлмеге 
бірнеше студентті орналастырыпты 
дегенді естідім. Мұндайды 23 жыл 
бұрын біз жатақханаларды аралаған 
кезде байқамаған едік, бірақ, қазір 
сондай жағдай орын алып жатқан 
көрінеді.

– Әлеуметтік бастама демек-
ші, дамыған елдердің көпшілігін-
де жергілікті атқару органдары 
оқу орындарына маман дайын-
дауға ғана емес, түрлі бағыттағы 
ғылыми-зерттеу жұмыстарына да 
тапсырыс беріп отырады екен. Бұл 
мәселе бізде қалай жүріп жатыр?

– Жоғары оқу орындарына тапсы
рыс беріп жатқан әкімдіктер жоқ. 
Бірақ, меморандум жасап жатқандар 
бар.  

– Өзіңіз басқаратын Қоғамдық 
кеңес комиссиясының жұмысы ту-
ралы аз-кем айтып өтсеңіз.

– Мәдени саясат комиссиясы: 
жастар, ішкі саясат, дін, тіл, мәдениет 
басқармаларының жылына екі рет 
есебін тыңдайды. Олар онда өздері
не бөлінген қаржының қайда, қалай 
жұмсалып жатқаны бойынша есеп 
береді. Бұдан өзге оларды қала тұрғын
дарының түрлі арызшағымдары мен 
ұсыныстары бойынша да кездесіп, 
талқылаймыз. Өйткені, әрбір депутат өз 
округі бойынша жауап берсе, біз қала 

бойынша бүкіл тұрғындармен тығыз 
байланыстамыз. 

– Әлеуметтік мәселелерді шешу 
елімізде қай деңгейде деп ойлай-
сыз?

– Көп жағдайда тұрғындар ара
сынан «анда жасалып жатыр, мұн
да неге жасалмайды» деген сияқты 
шағымдар айтылады. Барлық жердегі 
мәселені бір жылда түгел шешу мүмкін 
емес. Әрбір жағдай бойынша Мәсли
хаттарда оған арнайы қаржы бөлініп, 
бюджеті бекітіледі. Соған сәйкес бар
лық мекеменің өз жұмыс жоспары 
жасалады. Олар алдын ала бекітілген 
кесте бойынша бәрін жоспармен жасап 
жатыр. 

– Түйткілді мәселенің түйінін тар-
қатуда азаматтық қоғам өкілдері-
нің белсенділігі қандай?

– Сондай жоғары деңгейде деп 
айта алмаймын. Ішінара мынандай 
азаматтар белсенділік жасап жүр деп 
қана айта алам. Ал бұл мәселенің ішіне 
толық кіріп кетіп жүрген адамдарды 
мен көріп жүрген жоқпын. 

– Неліктен?
– Жастарға жол беру керек деп, 

көп ақсақалдарымыз, ағаларымыз 
тартыншақтайды. Барған жерінде 
кілең жастар болса кішкене ыңғайсыз
данады. Негізі оларды бұл мәселеге 
тарту үшін арнайы үгітнасихат жұмысы 
керек.

– Зиялы қауымның кейбір өкіл-
дері қазір елімізде рухани әңгіме 
айтатын тұлғалар азайып кетті де-
ген мәселе қозғап жүр. Бұл пікірге 
қалай қарайсыз?

– Ол рас. Елге үлгіөнеге көрсетіп, 
жөнжосықты түсіндіріп отыратын 
ақсақалды қарияларымыз мен ақ 
самайлы әжелеріміз азайып барады. 
Жамбыл, Қызылорда, Түркістан об
лыстарында Ақсақалдар алқасы деген 
бар. Олар кешке өзара бас қосып, 
мәслихат жасап, ағайынның бірлігі мен 
татулығын нығайтуға өз үлестерін қо
сып жүр. Олардың қызметін жанжақты 
насихаттап, барлық жерге тарату керек 
деп ойлаймын.  

–Үкіметтік емес ұйымдардың 
белсенділігі қандай?

– Елімізде 20 мыңдай үкіметтік 
емес ұйым бар болса, оның 5 мыңы 
Алматыда екен. Алайда белсенді 
жұмыс жасап жүргені 500дей ғана 
деп айтылады. Солардың кейбірі әй
гілі спорт саңлағы Денис Тен қайтыс 
болғанда барып, неге бүйтпейдісүйт
пейді деп айғайлапайғайлап, өз
дерін жарнамалап құр қайтып жатты. 
Сонда, кейбір белсенділерін тоқта
тып, «осымен жұмыстарың бітті ме? 
Неге бастаған істен нәтиже шығар
майсыңдар, аяғына дейін болып, 
айтылған әңгімені толық тыңдамай
сыңдар»  дедім. Ешқайсысынан бір 
тұщымды жауап ести алмадым. Есесі
не өздерін суретке түсіріп, әлеуметтік 
желіде жариялағанға мәз  болып жүр. 
Күнде кездесіп жүрмеген соң олардың 
қаншалықты деңгейде қоғамға жаны 
ашып жұмыс жасап жатқанын білмей
мін. Дегенмен, көңілімде күдік бар. 

– Кейде үкіметтік емес ұйымдар-
дың кемшілікті құзырлы органдар-
мен бірлесіп түзетуге үлес қосудың 

ортақ. Өкінішке орай оған сая сат ара
ласып, қоғам бәрін мұсылман, хри
стиан, буддист және тағы басқа деп 
түрлі дін мен түсініксіз терминдермен 
бөліп тастаған. Сондықтан, мәдениетті 
көтеріп, қоғамның сіз бен бізге деген 
көзқарасын  өзгерту керек. Жекемен
шік ұғымы ел мен жерге, Отанға де
ген сүйіспеншілікке ешқандай қылау 
түсірмеуі тиіс. Сонымен қатар, өмір 
мектебін көрген алдыңғы аға буынды 
тәжірибесі аз жастарға үлгі етіп, өзара 
сабақтастықты нығайту керек. Кейбір 
адамдар «үлкендер зейнет жасына 
келген соң орнын босатсын. Олардың 
білімі ескірді, жаңа технологияны 
меңгеру жағынан жастарға ілесе ал
майды» дегенді айтып, аға буыннан 
тезірек құтылуға асығады. Бұл дұрыс 
емес, олардың білімі қазіргі заман 
жағдайына сай болмағанымен, ұзақ 
уақыт бойы жинаған өмірлік тәжіри
бесі әлі қолданыстан түскен жоқ. Сон
дықтан «Өгізге туған күн, бұзауға да 
туады» дегенді еске түсіріп, жастарға 
өмірдің алмакезек екенін түсіндіру 
қажет. Жалпы, Елбасымыздың «Бо
лашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасын басшылыққа алып, 
ұлттық болмысымызды, ана тілімізді, 
салтдәстүрімізді қайта жаңғыртып, 
халықты рухани тұрғыдан байытсақ, 
өз отбасымыздан бастап Отанға деген 
сүйіспеншілікті оятсақ, бәрі өз уақы
тымен реттеледі деп ойлаймын. 

– Әңгімеңізге рақмет! 
 
Сұхбаттасқан Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,

«Заң газеті»

орнына, оларды біржақты айыптап 
жататынын аңғарамыз. Бұған не 
дейсіз?

– Иә. «Бәріне билік кінәлі, сол жа
сау керек» деп бәрін соларға итеріп 
қоятындар бар. Негізі қоғам өмір 
сапасын жақсартуға бір кісідей жұ
мыла атсалысуы керек.  Шет елде 
біреу көлік терезесінен көшеге қағаз 
қиқымын лақтырса да, көрген адам 
оның нөмірін жазып алып, оған құ
зырлы органдар тарапынан шара 
қолданылуына ықпал етеді. Әрине 
біреудің жүріптұрғанын хабарлап, 
арызшағым жолдау біздің ментали
тетімізге онша сай келмейді. Меніңше, 
бұдан гөрі рухани байлықты көтеруге 
көп мән беру керек. Рухани байлық 
деген терең ұғым. Оның бізде бер 
жағын ғана қозғап, жұмыс жасап жүр. 
Қоғамда материалдық құндылық ба
сым боп тұр. Сондықтан, жас ұрпақты 
рухани құндылықты бағалауға дағды
ландыру отбасы мен балабақшадан 
басталу керек. Кейде рухани байлық 
деп бізде оны дінге бұрып әкетеді. 
Қай дін болмасын бәрінің ұстанатыны 

деңгейіне келіп тірелдік. Бізге өндіріс 
те, басқасы да жаңалық емес. Ешкімді 
жаңалықты айтып ештеңеге қызықтыра 
алмайсың. Ал, сіздерде қаншама нәрсе 
жасауға болады» деп біздегі барлық 
салаға қызығушылық танытып отыр. 
Олар үшін біз әлі тың өлкеміз ғой.

– «Әрбір отбасына баспана алу-
дың жаңа мүмкіндіктерін беру» ісі  
Алматыда қалай шешіліп жатыр?

– ҚР Президенті «Президенттің бес 
әлеуметтік бастамасы» атты үндеуінде 
«72025» бағдарламасын ұсынды 
ғой. Баспана мәселесін шешу Алматыда 
әртүрлі бағдарламамен жүріп жатыр. 
Менің айналамда жүрген адамдардың 
арасында солар арқылы үй алып, қазір 
сонда тұрып жатқан адамдар аз емес. 
Дегенмен, меніңше оның әлі де жарна
масы аз. Жұртшылық арасында несие 
алудан қорқатындар көп... 

– Студенттердің жатақхана жағ-
дайын жақсартуға қатысты ойы-
ңызды да білсек.

Елбасы Нұрсұлтан 
Назар баев «Қазақстан – 

2050» Стратегиясы: қалыптас-
қан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» атты Жолдауында 

дамыған 30 мемлекеттің 
тізіміне ену жоспарын көр-

сетіп, азаматтардың құқықта-
рын қорғаудың басты тетігі 

– сот жүйесін одан әрі жаңғы-
рту, нығайту, мемлекеттік 

аппараттың жауап кершілігін, 
тиімділігі мен функционал-
дығын арттыру екенін атап 

өткен-ді. Осыған байланыс-
ты заң үстемдігін және сот 

төрелігін қамтамасыз ету үшін 
сот жү йесі де реформалануда.

Ақынға құрмет
Тарбағатай аудандық қосымша 

білім беру орталығы жергілікті ақын, 
аудандық соттың аға сот приставы 
Ұ.Атанбаевты арнайы шақырып, 
оқушылармен кездесу ұйымдастыр
ды. Аталған шараға «Темірқазық» 
жас ақындар сыныбының мүшелері, 
К.Нұрбаев атындағы Ақсуат орта 
мектебінің оқушылары қатысты. Мұн
дай шара әдебиетке жақын, өлеңге 
құштар жастардың қабілетін шыңдап, 
қызығушылығын арттыру үшін керек.

Кездесу барысында ақынның туған 
жер, табиғат туралы лирикалық жыр
лары мен отаншылдыққа үндейтін 
рухты өлеңдерін жас ақындар жатқа 
оқып, шығармашылық иесіне өздерін 
қызықтыратын сұрақтарын қойды. 
Осыданақ, Ұзақбек Атанбаевтың 
шығармаларын балалардың қандай 
сүйіспеншілікпен оқитынын байқауға 
болады.

Ақынның шығармашылығы тура
лы жергілікті ақын Қ.Садуақасов та 
өзінің пікірін айтып:

«Озық ойлы сыйынған ұлы Абайға.

Ұқсаған заңғар биік Гималайға.
Ұмытсақ Ұзақбекті ұлықтамай,
Қайда деп тарих ертең сұрамай 

ма?» дей келе Ұзақбек Атанбаев жыр
ларының ерекшелігін әңгімеледі. 

Кездесуді ұйымдастырушыларға 
алғысын білдіріп, өз өлеңін жатқа 
айтқан оқушыларға ризашылығын 
жеткізген ақын жаңа өлеңдерін оқып 
берді.  

 Динара БЕКТАСОВА, 
Тарбағатай аудандық сотының 

бас маманы 
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
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ТАРАТУ

ӘРТҮРЛІ

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, факс: 8 (727) 292-29-92 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

Астана қаласы 

Абай көшесі, 78, 105-кеңсе.

Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

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

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

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

Қалиаскаров Нұрлан

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЖАРНАМА

Тағылым Жолдауға – қолдау!

5. «Ақсайавтотранс» акционерлік қоғамы «Ақсайавтотранс» 
АҚ директорлар кеңес ін ің бастамасы бойынша 2018 
жылдың 8 қарашасында жергілікті уақытпен сағат 10:00-де 
«Ақсайавтотранс» АҚ ғимаратында «Аксайавтотранс» АҚ 
акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына шақыру 
туралы хабарлайды, мекенжайы: БҚО, Бөрлі ауданы, Ақсай 
қаласы, Өнеркәсіп аймағы 39Н. Жиналысқа қатысушылардың 
тіркелуі 2018 жылғы 8 қарашада сағат 09:30-да басталады. Егер 
бірінші жиналымы жеткіліксіз болуына байланысты өткізілмеген 
болса, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 2018 

жылдың 9 қарашасында қайтадан сол жерде өтеді.
Жиналысқа қатысуға құқылы акционерлердің тізімі 2018 ж. 1 

қаңтардағы жағдай бойынша акцияларды ұстаушылардың тізілімі 
деректерінің негізінде жасалады.

Акционерлердің жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер 
бойынша материалдарымен Қоғам Басқармасының орналасқан 
мына мекенжайы бойынша танысуына болады: БҚО, Бөрлі 
ауданы, Ақсай қ., Өнеркәсіп аймағы 39Н.

Байланыс телефондары: 8 (71133) 33018, 31082; e-mail: 
uristaat@aat-abe.kz. 

2. «Связист» тұтыну кооперативі өзінің ерікті түрде таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар 
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:  ҚР, 
Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Жұмабаев көш., 59.

3. «Бейнеу мектеп-интернаты» КММ жанындағы «Қамқоршылық кеңесі» қоғамдық қоры (БСН 
130540010249) өзінің ерікті түрде таратылатынын хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы, 
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Сарға селосы, Досан Тәжиев көшесі, 10 Б ғимараты.

8. «Известмел» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 980440018594, өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Барлық талаптар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Евразия даңғ., 111, 57-пәтер. 

4. «Азимут Энерджи Сервисез» Акционерлік қоғамының 
акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы туралы хабарлама

«Азимут Энерджи Сервисез» Акционерлік қоғамы (БСН 
960440000548) (бұдан әрі – Қоғам) Қоғам Директорлары кеңесінің 
Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және 
өткізу туралы шешім қабылдағаны туралы хабарлайды (бұдан әрі – 
Қоғамның АКТЖЖ).

Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан 
жері – Қазақстан Республикасы, 050019, Алматы қаласы, Медеу ауданы, 
Атырау ықшам ауданы, 3-үй, «Азимут Энерджи Сервисез» Акционерлік 
қоғамының Бас директоры.

Қоғамның АКТЖЖ шақыру ынтагері – ірі акционер – Ашық 
акционерлік қоғамы «ГЕОТЕК Сейсмобарлау» (ЖСН 7203215460, ОГРН 
1087232016486).

Қоғамның АКТЖЖ өткізілетін күні, уақыты және орыны – 9 қараша 
2018 жыл, 14 сағат 00 минут, 

Қазақстан Республикасы, 050019, Алматы қаласы, Атырау ықшам 
ауданы, 3-үй.

Қоғамның АКТЖЖ қатысушылардың тізімін тіркеудің басталу 
уақыты – 9 қараша 2018 жыл, 13 сағат 00 минут (Алматы уақыты 
бойынша), тіркеудің аяқталу уақыты – 13 сағат 50 минут (Алматы 
уақыты бойынша).

Қоғамның бастапқы АКТЖЖ өтпеген жағдайда, Қоғамның АКТЖЖ 
қайтадан өткізілетін күні және уақыты – 10 қараша 2018 жыл, 12 сағат 
00 минут.

Қоғамның АКТЖЖ қатысуға толықтай құқығы бар акционерлердің 
тізімін белгілеу күні – 29 қазан 2018 жыл.

Қоғамның АКТЖЖ күн тәртібі:
1. - Жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы (мақұлдау туралы) 

ірі мәміле (өзара байланысты мәмілелер) жасалуына мүдделілік бар ірі 
акционердің Жария акционерлік қоғам Банк «Қаржылық Корпорациясы» 
Ашылуы – келісім-шарттардың бір бөлігін беру жылжымайтын Қоғамның 
мүлкін кепілге есебінен Банкке міндеттемелерін қамтамасыз ету ірі 
акционер алдында Банк;

Акционерлер Қоғамның АКТЖЖ күн тәртібіндегі мәселелер 
бойынша ақпаратпен Қазақстан Республикасы, 050019, Алматы қаласы, 
Атырау ықшам ауданы, 3-үй мекенжайы бойынша,  2018 жылдың 29 
қазан бастап жұмыс күндері таңғы 8 сағат 30 минуттен бастап кешкі 
17 сағат 30 минут аралығында таныса алады. Анықтама үшін байланыс 
телефоны +7 (727) 259 66 66 (қосымша 223, 335). 

«Азимут Энерджи Сервисиз» АҚ акционерінің өтініші түскен 
жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі 
материалдар сұраным түскен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде 
жіберіледі, ал құжаттардың көшірмелерін және оларды жеткізуге 
жұмсалған қаражат құнын өтеу Акционерге жүктеледі.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
43-бабының 1-тармағының екінші тармақшасына сәйкес жеке дара 
немесе басқа да акционерлермен бірігіп, Қоғам акцияларының бес немес 
одан жоғары пайызын иеленетін акционер немесе Директорлар Кеңесі 
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне толықтырулар 
енгізуге құқылы. Толықтырулар «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақ-
стан Республикасы Заңының 43-бабының 4-тармағында белгі ленген 
тәртіп бойынша Акционерлердің жалпы жиналысы басталғанға дейін 
он бес күннен кешіктірілмей жариялануы тиіс.

«Азимут Энерджи Сервисез» АҚ акционерлеріне Акционерлердің 
жалпы жиналысын өткізудің келесі тәртібімен танысуды ұсынамыз:

Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін акционерлерді 
(олардың өкілдерін) тіркеу жүзеге асырылады. Өзіңізбен міндетті түрде 
жеке куәлігіңіз болуы керек.

Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысу 
және дауыс беру құқығын растайтын сенімхат немесе акционердің 
атынан сенімхатсыз әрекет ету және оның мүдделерін білдіру құқығын 
растайтын құжат көрсетуі тиіс.

Тіркелмеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау 
кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге құқығы жоқ.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жария-
ланған уақытта ашылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналы-
сының төрағасы мен хатшысын сайлайды, ашық немесе жасырын 
(бюллетень бойынша) дауыс беру түрін анықтайды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
50-бабының 1-тармағына сәйкес, Акционерлердің жалпы жиналысында 
дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша жүргізіледі, 
Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беру 
жағдайларын қоспағанда және жалпы жиналысқа қатысуға құқығы бар 
әрбір адам акционерлердің жалпы жиналысының рәсімдік мәселелерін 
шешу бойынша бір дауысқа ие болды.

Қоғамның жарғысының 8.11. тармағына сәйкес, төраға (президиум) 
мен акционерлердің жалпы жиналысының хатшысын сайлау «бір акция 
– бір дауыс» қағидасы бойынша өткізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысы кезінде оның төрағасы қарас-
тырылып отырған мәселе бойынша пікірталасты тоқтату, сондай-ақ оған 
дауыс беру әдісін өзгерту туралы ұсыныс жасауға құқылы.

Жиналыс төрағасы күн тәртібіндегі мәселені талқылауға қатысуға 
құқығы бар тұлғалардың мәлімдеме жасауына бөгет болуға құқығы 
жоқ, егер мұндай мәлімдеме акционерлердің жалпы жиналысының 
ережелерін бұзуға немесе осы мәселе бойынша пікірталастар тоқ-
татылған жағдайларды қоспағанда.

Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысында үзіліс жасау туралы 
және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, соның ішінде Акционерлердің жалпы 
жиналысының күн тәртібіне қатысты жекелеген мәселелерді қарауды 
келесі күнге қалдыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәсе-
лелерді қарастырғаннан кейін және олар бойынша шешім қабыл-
дағаннан кейін ғана жабылуы мүмкін.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
52-бабының 1-тармағына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының 
хаттамалары Акционерлердің жалпы жиналысы аяқталғаннан кейін 3 
(үш) жұмыс күні ішінде жасалады және қол қойылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 50, 51 және 52-баптарына сәйкес өткізіледі.

«Азимут Энерджи Сервисез» Акционерл ік  Қоғамының 
акционерлерін «Азимут Энерджи Сервисез» Акционерлік Қоғамнының 
кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз.

Исполнительный директор
АО «Азимут Энерджи Сервисез»                      Моисеенко В.К

6. Тереңкөл ауданы әкімдігінің 2018 ж. 3 қазан-
дағы «Кейбір заңды тұлғалардың қайта құрылуы 
туралы» №348/9 қаулысына сәйкес «Качиры ауданы 
әкімдігінің, Качир ауданының мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімі» «Качир аудандық Мәдениет үйі» мем-
лекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнына қосу 
жолымен мына мемлекеттік қазыналық коммуналдық 
кәсіпорындар қайта құрылады: «Байқоныс ауылдық 
округі әкімінің аппараты Байқоныс ауылының мәдениет 
үйі»; «Береговой ауылдық округі әкімінің аппараты 
Береговое ауылының Мәдениет үйі»; «Бобровка ауыл-
дық округі әкімінің аппараты Жаңабет ауылының 
Мәдениет үйі»; «Воскресенка ауылдық округі әкімінің 
аппараты Воскресенка ауылының клубы»; «Верненка 
ауылдық округі әкімінің аппараты Львовка ауылының 
мәдениет үйі»; «Жаңақұрылыс ауылдық округі әкімінің 
аппараты Трофимовка ауылының клубы»; «Ивановка 
ауылдық округі әкімінің аппараты Ивановка ауылының 
Мәдениет үйі»; «Калиновка ауылдық округі әкімінің 
аппараты Калиновка ауылының Мәдениет үйі»; «Октябрь 

ауылдық округі әкімінің аппараты Октябрь ауылының 
Ойын-сауық орталығы»; «Федоровка ауылдық округі 
әкімінің аппараты Федоровка ауылының мәдениет үйі». 
Хабарландыруды жариялау күнінен бастап 2 ай ішінде 
шағымдар мына мекенжайлар бойынша қабылданады: 
ҚР, Павлодар обл., Тереңкөл ауданы, Байқоныс а., 
Есжанов к., 5-үй; ҚР, Павлодар обл., Тереңкөл ауданы, 
Песчан а., Выдрин к., 9-үй; ҚР, Павлодар обл., Тереңкөл 
ауданы, Береговое а., Намазбаев к., 3-үй; ҚР, Павлодар 
обл., Тереңкөл ауданы, Жаңабет а., Кооперативная 
к., 48-үй; ҚР, Павлодар обл., Тереңкөл ауданы, 
Воскресенка а., 70 лет Октября к., 1-үй; ҚР, Павлодар 
обл., Тереңкөл ауданы, Львовка а., Киров к., 24-үй; 
ҚР, Павлодар обл., Тереңкөл ауданы, Трофимовка 
а., Бәйтерек к., 25-үй, 3-ғимарат; ҚР, Павлодар обл., 
Тереңкөл ауданы, Ивановка а., Тәуелсіздік., 6-үй; ҚР, 
Павлодар обл., Тереңкөл ауданы, Калиновка а., Победа 
к., 52-үй; ҚР, Павлодар обл., Тереңкөл ауданы, Октябрь 
а., Тәуелсіздік к., 10-үй; ҚР, Павлодар обл., Тереңкөл 
ауданы, Федоровка а., Бастау к., 38-үй.

7. ЖК Ю.В.Хенге (ЖСН 841126350138) тиесілі жоғалған «Меркурий-115Ф» маркалы кассалық аппараты, 
зауыт нөмірі АА00338007, 2002 жылы шыққан, ККМ орналасқан мекенжайы: ҚР, Ақмола облысы, Көкшетау 
қ., Куйбышев к., 46-үй, 3 (кеңсе), қолма-қол ақшаны тіркеу кітабы, тауар чегі кітабы, ауысымдық есептері, 
барлық Z есептері, жарамсыз деп танылсын. Хен Юрий Валерьевич. 

НАҒЫЗ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІНІҢ ҮЛГІСІ

Әсілі, судья дегенде көбіне көз 
алдымызға қабағы қатулы, қатал 
бейне елес тейтіні жасырын емес. 
Алайда, Нұргүл Айымхановамен 
кездесе қалсаңыз, іші-бауырыңа 
кіріп, жүзінен нұр шашып тұрғаны. 
Ісіне мығым, әскери адамдай жи-
нақы жүретін судья сот саласындағы 
түрлі шаралардың да басы-қасынан 
табылады.

Шығыс Қазақстан облысы Тар-
бағатай ауданы Жаңа ауыл елді-ме-
кенінде ұстаздар отбасында дүниеге 
келген Нұргүлдің тәлім-тәрбиесі педа-
гогикамен ұштасып жатыр. «Ұяда не 
көрсең, ұшқанда соны ілесің» демекші, 
орта мектепті тәмамдап, арманына 
қанат байлаған ару М.Әуезов атын-
дағы Семей педагогикалық кол-
леджін бастауыш мектеп мұғалімі ма-
мандығы бо йынша тәмәмдап, еңбек 
жолын орта мектептің бас тауыш сы-
нып мұғалімі қызметінен бастайды. 

Жас өркендерді білім нәрімен су-
сындата жүріп, заң саласына деген қы-
зығушылығы артқан ұстаз 1986 жылы 
С.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің заң факультетіне оқуға 
түседі. Заңгерлік мамандықты игерген 
жас маман Талдықорған заң техникумы-
ның оқытушысы қызметіне жолдамамен 
келеді. 

Құқықтану мамандықтары бойынша 
екі тілдегі 6 мемлекеттік оқу стандарт-
тарының, 20-дан астам типтік оқу 

бағдар ламаларының, «Еңбек заңда-
рының негізгі ережелері», «Қазақстан 
Рес публикасының еңбек құқығы» оқу-
лықтарының авторы атанған ол 2002 
жылдың тамызынан мем лекеттік қыз-
метке ауысып, ҚР Жоғарғы Соты жанын-
дағы Сот әкімшілігі комитетінің Алматы 
облысы бойынша соттар әкімшісінің 
бас маманы, жоспар лау-талдау және 
атқарушылық іс жүргізуді ұйымдасты-
ру, орындау өндірісін және сот прис-
тавтарының жұмысын ұйымдастыру 
бөлімдерінің басшысы қызметін атқа-
рады. Қай салада қызмет жасаса да 
алғырлығы мен іскерлігінің арқасында 
жетісікке жете білген Нұргүл Мұхаметқа-
лымқызы ҚР Президентінің 2005 жылғы 
5 наурыздағы №1526 Жарлығымен 
Риддер қаласы мамандандырылған ау-
данаралық әкімшілік сотының судьясы 
қызметіне тағайындалады. 

Бұқараның сотқа сенімін артты-
руда байырғы билер үлгісін ұстанған 
судья бұл жұмысты да ұршықша иіріп 
әкетеді. Өрге салсаң талмайтын жүй-
ріктей, судьялық қызметпен бірге сот 
саласындағы атқарылып жатқан қыру-
ар шаруалардың бел ортасында жүріп, 
Астана қаласында өткен судьялар мен 
сот жүйесі қызметкерлерінің мемлекет-
тік тілді білуіне арналған республикалық 
конкурсында жүлделі 1-орынды жеңіп 
алды. «Ұйымдастыра білген ұтады» 
демекші, білім саласында айшықты із 
қалдырып, заң саласында да жарқырап 
көзге көрінген Нұргүл Айымханова кей-
іннен Шығыс Қазақстан облысы Күршім 
аудандық сотының төрағасы қызметіне 
тағайындалып, тәжірибесін шыңдайды. 
«Қара қылды қақ жарып», білімі мен 
біліктілігі ұштасқан Нұргүл 2013 жылы 
Алматы облыстық сотының судьясы 
қызметіне тағайындалып, өз кәсібінің 
нағыз шебері екенін көрсете білді. 

Ол облыстық соттың қоғамдық жұ-
мыстарына белсене қатысып, көптеген 
іс-шаралардың ұйымдастырушысы, оқу 
бөлімінің үйлестірушісі, қазақ тілін да-
мыту комиссиясының жетекшісі болды. 
Судьяларға арналған бірнеше әдісте-
мелік ұсыныстар мен нұсқаулықтардың 
авторы. Судья лауазымдық міндеттерін 

таза әрі мінсіз орындағаны үшін Алғыс 
хаттарымен, Құрмет грамотасымен, ҚР 
Жоғарғы Соты Төрағасының өкімімен 
ІІІ дәрежелі «Мінсіз қызметі үшін» ме-
далімен, «Қазақстан Республикасы сот 
жүйесінің үздігі» төсбелгісімен марапат-
талған.

«Сот жүйесінің 7 түйіні» жобалары-
ның бірі «Е-сот» тобының жетекшісі, 
«Сот жүйесіндегі цифрлық сауаттылықты 
арттыру» бойынша модератор Н. Айым-
ханова – азаматтық және әкімшілік істер 
бойынша сот құрамының жетекшісі, 
жоғары білікті судья, сот төрелігін са-
палы атқаруда лайықты үлес қосумен 
қатар, жоғары ұйымдас тырушылық 
қабілеті бар маман.

Нұргүл Мұхаметқалымқызын мінсіз 
судья дейтініміз – ол тәртіптік жауап-
кершілікке тартылмаған, сот төрелі-
гін жүзеге асыру барысында оның 
іс-әрекеттеріне түскен, дәлелін тапқан 
шағым-арыздар болмаған. Адамдар 
арасындағы қарым-қатынаста алтын 
көпір орната білген нағыз мемлекеттік 
қызметшінің үлгісін Нұргүлдің бойынан 
көруге болады. 

Үйде аяулы жар, жұмыста білікті 
кадр әрі тәлімгер Нұргүл Айымханованы 
жақында облыстық сот төрағасы М.Тай-
мерденов әріптестерімен бірге құрметті 
демалысқа шығарып салды. Қала әкімі 
Д.Шалтабаев Н. Айымханованың көп 
жылғы сіңірген еңбегін ескеріп, оған 
«Талдықорған қаласының құрметті аза-
маты» атағын берді. 

Жиынға Талдықорған заң коллед-
жінің директоры Мықтыбек Рақымбек-
ұлы қатысып, Н.Айымхановаға жылы 
лебіз білдіріп, шапан жапты. Жұбайы 
Естай Айтбаев екеуі қыздарын қияға 
қондырып, немере сүйіп отырған ар-
дагер судья Нұргүл Айымханованың 
үлкен қызы Айнұрдың да ана жолын 
қуып, судья болсам деген арманы бар. 
Ол бүгінде Алматы облысы бойынша 
мамандандырылған ауданаралық эко-
номикалық сотының кеңсе меңгерушісі. 

                                                                  
Айтақын МҰХАМАДИ,

«Заң газеті»
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ

Нұрлыбек СЕЙІТҚҰЛОВ,
Шымкент университетінің 
ректоры, педагогика 
ғылымдарының докторы, 
профессор 

Қазақстан Республикасының Пре-
зиденті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
өткен жұмада ғана халыққа жол 
тартқан «Қазақстандықтардың әл-
ау қатының өсуі: Табыс пен тұрмыс 
сапасын арттыру» атты Жолдауы 
қоғамның зор қолдауына ие бо-
лып үлгерді десек, қателеспейміз. 
Сондықтан, мемлекеттік маңызы 
зор құжатты талқылап, насихаттау 
бағытындағы жұмыстарды Шымкент 
университеті де бастап кетті. Уни-
верситеттің профессор-оқытушылар 
құрамы және студенттері мен магис-
транттары арасында кеңінен наси-
хатталып жатқан Жолдауда Елбасы 
тарапынан ел өміріне қатысты өзекті 
мәселелер көтерілгені мәлім. Онда 
қазақстандықтардың әл-ау қатын 
арттыру, табысын еселеп, тұрмыс 
сапасын жақсарту сөз болды.

«Біздің стратегиялық мақсаты мыз 

ПЕДАГОГ МӘРТЕБЕСІН 
ЗАҢМЕН БЕКІТУ 
ЗАМАН ТАЛАБЫ

– 2050 жылға қарай әлемдегі озық дамыған 30 елдің қатарына қосылу», 
– дей келе, құжатта Президент тәуелсіздік жылдарындағы еліміздің қол 
жет кізген жетістіктерін атап көрсете отырып, алдағы жаңа міндеттерге же-
ке-жеке тоқталды. «Ұстаздар күні» мерекесі қарсаңында халыққа арналған 
Жолдауында Мемлекет басшысы «Педагог мәртебесіне» ерекше мән берді. 
Педагог мәртебесі туралы арнайы заң қабылданып, болашақта «ұстаз» деген 
ұлы есім өз дәрежесінде дәріптелетініне назар аудартты. Балабақшаларда, 
мектеп қабырғасында өсіп келе жатқан жас ұрпаққа, сонымен қатар, ЖОО- 
дағы жасампаз еліміздің жас мамандарына берілетін білім мен тәрбие сапа-
сы – жаһандық сын-қатерлерге төзімділік танытып, оны еңсеруге қабілетті 
болуы қажеттігін айтқан Елбасы жоғары оқу орындарында Назарбаев уни-
верситетінің білім беру жүйесіндегі басты бағыттарын оқу үдерісіне енгізуді 
тілге тиек етті. Жастарды жұмыспен қамту мәселесі де назардан тыс қалған 
жоқ. Мемлекет басшысының алдағы 2019 жылды «Жастар жылы» деп ата-
уы жастарымыздың патриоттық рухын көтеріп, болашаққа деген сенімдерін 
арттыра түсетіні сөзсіз. 

Елбасы Жолдауы қоғам дамуының басты бағыт-бағдары болғандықтан, 
ендігі басты меже онда көрсетілген міндеттемелерді жүзеге асыру. Осы ретте 
біз де білім мен тәрбие берудің басты бағыттарын университет кеңесінде 
қарау, құжатты насихаттауды тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруда бас-
шылыққа алу және оны талапкерлерге кәсіби бағдар беру кезінде де жүзеге 
асыру шараларын қолға алмақ. Өз кезегінде Жолдау міндеттемелері Шым-
кент қалалық әкімдігімен, Нұр-Отан партиясы Шымкент қалалық филиалы 
басшылығымен, қалалық «Рухани жаңғыру» орталығымен бірлесе жүзеге 
асырылатынын айта кеткен жөн. 
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МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: 

деп жатыр қамайды. Газетті өзің білесің, 
облыстық әкімшілік қаржыландырады. 
Бізде былай ғой... басшылардың шамы-
на тиіп кететін материалдарға сақ қарай-
мыз. Мына заманда кім сынды жақсы 
көреді дейсің? Қаламақы тапқың келсе, 
бұрқыратып, мақтап жаза бер, тау-тас, 
сай-сала, дала бәрі де қаламының қаны 
бар журналистке тақырып емес пе? Ке-
лешек сендердікі, біздікі зейнет жасына 
екі-үш жыл қалғаннан кейін қатардан 
қалмай жан бағудың амалы ғой әйтеуір. 
Редактор темекісін бұрқылдатып, сұқ 
саусағымен танауын жоғары қарай сүре 
бір сүртіп қойды. – Ал, енді жігіттермен 
таныстырайын... Қоңырауын тызылда-
тып, қызметкерлерін шақыртты. 

– Мынау менің орынбасарым Боран-
бай, – деп таныстыр ды самай шашын ақ 
шалған, мұрнының тұсында бас бармақ-

– Ал, Сәке қалған шаруаңыз ды осы 
жігітке айтарсыз, – деп қобыраған қағаз-
дарды папкаларға қайтадан салып, ақ-
сақалдың қолына ұстатты. 

Көпжасар арыз иесімен бірге бөлме-
ден шыға берген сәтте Боранбай:

– Көпжасар кідірші, – деді. Орынба-
сардың өңі сынық еді.

– Шағымды қабылдау міндет, бірақ 
күдікті деп отырған адамның ағасы об-
лыстағы қолы ұзын кісінің бірі, – деді 
ешкім ес тіп қоймасын дегендей сыбыр-
лай сөйлеп. – Сылтау айтып, сырғытып 
жіберейін десем, мына шалдың қарқы-
ны қатты, үстімізден облыс әкімінің 
атына арыз түсіремін деп тепсініп отыр. 
Енді қайттік, бастық не болса да пә-
леге мені ұшыратқысы келіп шалдың 
шаруасын әдейі маған сілтеп отырған 
сияқты. Тоқаңды білесің, экономика 
тақырыбын шемішкеше шаққанымен, 
арыз тексеруге икемі жоқ. Бердібек те 
ат-тонын ала қашып отыр. Сенен басқа 

ыңғайлы адамның реті келмей тұр, ба-
рып тексеріп қайт, бірақ, түйенің жүгін 
аудырмай жаз.

Көпжасар шынысы қалың көзілдірі-
гінің ар жағынан көздері адырайып көрі-
нетін қарттың аманаттап тастап кеткен 
бес бума қағазындағы мән-жайлармен 
тапжылмай отырып танысып шықты. 
Өрімдей келіншектің ісі жыл ішінде бес 
рет қозғалып, бес рет жабылған. Басын-
да тергеу шінің бұл оқиғада қылмыстың 
құрамы жоқ деп шығарған қаулысын үш 
мәрте бұзған прокурордың өзі соңында 
шаршады ма екен, ақырында шешіммен 
келіскен. Одан кейін жәбірленуші тарап 
облыстық прокуратураға шағымданған. 
Ол жақтан да бұл істе қылмыстың құра-
мы жоқ деген тәрізді бір сарынды жа-
уаптар қайтарылған. Кісі өліміне қатысы 
бар деген күдіктіні көзімен көрген көрші 
үйдің кемпірі Жамалдан бастапқыда 
жауап алынғанымен кейін ол тергеу 
амалдарына мүлде қатыстырылмаған. 
Келіншек әлде асылып, қайтыс болды ма 
екен, олай дейін десе, алғаш қы жасалған 
сот сараптамасы ақсақалдың келіні 
Әлиманың ал дымен зорланып, соңынан 
буын дырылып өлтірілгені туралы қоры-
тынды жасаған. Алайда, тергеу органы 
аса қажетті осы деректің өзін себепсізден 
себепсіз ора ғытып өткен. Неге, не үшін? 
Жауабы жоқ сауал көп еді. 

Куәгер

Жол бойына көлікпен жарысып көз 
ұшында қалып бара жатқан өңі жү-
деу сары далаға самарқау көз салған 
Көпжасарды осындай сұрақтар облыс 
орталығынан үш жүз шақырым жердегі 
ауданға жеткенше мазалаумен бол-
ды. Сәтжан ақсақалдың өзі күтіп алды. 
Қарттың облыстан келген журналисті 
арқаланып тұрғаны анық. Көйлегінің 
етегіне сүрініп-қабынған қара кемпір зыр 
жүгіріп, дастарқан жайды.

– Кеңес заманында да мұндай жауы-
здықты көргеніміз жоқ. Сонда дүниесіне 
мастанып, кекірік атып жүргендер ойына 
келгенін жасай беруі керек пе? Заң қай-
да, әділдік қайда? Келінімізді тапа-тал 
түсте қорлап өлтірген Толысбай деген 

ТІЛШІНІҢ  АЖАЛЫ

Көпжасардың жатақхананың бір 
бөлмесінде бес жыл тұрып, түлкі құрсақ 
кездерінде қатқан нанды бөліп жеген 
Еркінбекті арадан он жыл өткеннен кей-
інгі көріп отырғаны осы. Университетте 
оқып жүргенде өңі жүдеу, қалқан құлақ 
сары бала еді, енді толысып алыпты. 
Қанша дегенмен талай қызықты сәттерді 
бірге өткізген жолдасы емес пе, баяғы 
қалпынша арсалаңдап келіп, Көпжасар-
ды бауырына тартты. Қыры сынбаған 
костюмнің жағасынан қымбат әтірдің иісі 
бұрқырайды.

Еркінбек оқып жүргенде самайын 
қасып, күмілжіп, екі ауыз сөзді зорға 
сұрап алатын томаға-тұйық жігіт еді, енді 
желпініп сөйлеп тұрғаны мынау.

– Облводхозда бастықтың орынба-
сарымын, құдайға шүкір, – деді қозы 
қарнын бір сипап қойып. Көпжасар:

– Оу, сен журналист емес пең, – дей 
беріп еді, Еркінбек:

– Күндіз-түні қағаз кеміргенді сен-
дерге бердік. Сырттай оқып алғанмын, 
–деді.

Еркінбек байлықтың буы ма, базар-
дың шетінде қаңтарылып тұрған әппақ 
төбедей көлігіне жеткенше ауыз жаппай 
желпініп сөйлеумен болды.

– Ал, достым, қайда кеттік? – деді ол 
көлігінің капотын бір сипап қойып.– Ба-
яғы күндерімізді еске алып, сыралатсақ 
қалай болады? Айтпақшы, Алматыға 
келіп тұрып, Самалды көріп кетпесем, 
ренижитін шығар?

Көпжасар Еркінбек екеуінің арасында 
теңсіздік атты алып көпірдің жатқанынан 
ыңғайсыз данып, қалада он жыл тұрса да 
бір баспанаға қол жеткізе алмай жүрген 
мүшкіл халін ашып айта алмады. Бұрын-
нан көз таныс әйелімен амандасуды жөн 
санап, қайта-қайта тақымдап тұрған Ер-
кінбекке жұпыны тіршілігін көрсетпеудің 
басқа жолы да қалмаған еді. Көпжасар 
созалаңдап барып, төбедей көлікке 
құлықсыз жайғасқан. Қаланың иір-қиыр 
көшелерін шаңдатып, шаһардың шеті-
не шығып кеткенде «мынаның үйі қай 
жерде екен» деп бағанадан бері төзімі 
таусылып келе жатқан Еркінбек те:

– Ойбай, Көбеке-ау, мүлдем қаладан 
шығындап кетіпсің ғой, –деп қалды.

Самал ас дайындап жатыр екен. 
Табалдырықтан өңкиіп аттаған Еркін-
бекті ә дегенде танымай қалды. Ұядай 
екі бөлмедегі жұпыны тіршілікке таңы-
рқаған кейіппен көз салған Еркінбек өзін 
таныстырғанда ғана Самал қолын алжа-
пқышына сүртіп, сасқалап қалды.

– Ту-у-у, қалай өзгеріп кеткенсің, – 
деп жатыр.

Еркінбек дастархандағы наннан ауыз 
тигені болмаса, мына үйді қорашсынды 
ма екен: 

– Әйда, мейрамханаға кеттік, – деді. 
Көпжасар мен әйелі «қазан көтерейік» 
деген сөзді де айта алмады.

Аста-төк дастарқан басындағы әң-
гіме барысында Еркінбек бұлардың 
тіршіліктеріне қайта-қайта таңданумен 
болды.

– Жасың отыз бесте, «Отызың да 
орда бұза алмасаң, қыр қыңда қамал ала 
алмайсың» деген. Бұл не өмір? Әлі күнге 
дейін басыңда баспанаң жоқ, ызғып 
жүрістерің мынау. Ертең ана қыздарың 
бойжеткенде жалдамалы пәтерден 
ұзатасыңдар ма? Бір амалын ойластыру 
керек. Облыс әкімінің орынбасары өзі-
міздің ауылдың жігіті. Айтамын, облы-
стық газетке орналасасың. Бастапқыда 
жатақханадан орын әперемін, әрі қарай 
тірі жан емессің бе, жер алып үй салуға 
әрекеттенесің.

Жаңа қоныс

Белуарына дейін ыза шауып көгеріп, 
сыздың иісі бұрқырап тұратын жатаған 
үйге қарағанда Еркінбектің жатақхана 
дегені Самалға да ұнап қалған сияқты. 
Келіншегінің үнемі мұңданып тұратын 
жанарына қуаныш ойнап шыға келген. 

Еркінбек уәдесіне берік екен, сөзінде 
тұрды. Облыстық су шаруашылығы ме-
кемесінің жатақханасынан екі бөлмені 
босатып берді. Көпжасар көп ойлан-
бастан облыс орталығына отбасымен 
артынып-тартынып көшіп келген. Самал-
дың қуанышында шек жоқ.

– Көпжасар қарашы, мынаның дәрет-
ханасы мен ваннасына дейін бар екен. 
«Еркінбекті жолықтырғаның қандай 
жақсы болған, Алла тағаланың өзі бізге 
әдейі кезіктірген шығар».

Бір аптадан кейін облыстық газеттің 
редакторы шақыртқан. Әкімнің орын-
басары алдын ала тапсырып қойғаннан 
кейін бе, орта жастан асып кеткен шойын 
қара жылы қабақ танытып, елпілдеп, 
қарсы алды. 

– Әлекең, Алматыда қызмет атқа-
рып келген жігіт деп еді...дұрыс болған 
екен. Оңтүстіктің халқы қонақжай, жат 

Шытырман кәпір қазір түк болмағандай, талтаңдап 
жүр. Шапылдап сөйлеген қарт қалта-
сынан көк шулан орамалын алып, көзін 
сүртті. Дастарқанға мөлиіп қараған қара 
кемпірдің үнсіз отыр деген аты болмаса, 
ол да мүжіліп, іштей тынып, үгіліп отыр-
ған сияқты. Осы сәт сырттан аталап жү-
гіріп келген алты жасар бала үйде бөтен 
кісінің отырғанын көріп, табалдырықтың 
тұсында тосылып тұрып қалды.

– Келе ғой құлыным, – деді, Сәтжан 
ақсақал еміреніп. Айналып, толғанған 
қарт дастарқаннан кәмпит алып, неме-
ресінің қалтасына салды.

– Келіннің соңында қалған жалғыз 
тұяқ осы. Балам Атырауда жұмыс істейді. 
Айналайын-ай, айналайын-ай! Қарттың 
көңілі босап кетті ме, қайтадан иығы сел-
кілдеді. Сырттан «әй, атаң келді ме» де-
ген дауыс шыққан. Көпжасар сырлы та-
яғын босағаға сүйей салып, самбырлап 
сөйлеп кірген кейуананы Жамалсың-ау 
деп топшылады. Қателеспепті.

– Әлгі тілші балаларың келді ме, – 
деп, үй ішіндегілерге жағалай көз тастап 
шыққан кейуана бейтаныс Көпжасарды 
көргеннен кейін «е» деп дастарқанның 
бір шетіне отыра кетті.

– Осы кемпір бәрін көрген, – деді 
Сәтжан жөнделіңкіреп отырып. –Айтып 
берші мына балаға.

Жамал кеседегі шәйді екі-үш ұрттап, 
әңгімесін бастады.

– Бесін намазын оқып, үйден шыққа-
ным сол еді, осы жақтан «құдай үшін, 
қойыңызшы» деген жалынышты дауыс 
шығып, соңынан Әлиманың шыңғырға-
нын естідім. Әй, мұның күйеуі Ермахан 
жұмыста емес пе еді, ол қалай сабайды 
деп ойлағанымша, үйден шалбарының 
ауын түймелеп, тәлтіріктей басып шығып 
келе жатқан Толысбайды көрдім, мас 
еді. Ол мені байқап қалысымен теріс 
айналып, түк болмағандай көлігіне оты-
рып, жүре берді. Оның соңын ала «мына 
жазған балаға не болып қалды екен» деп 
үйге кірсем, іш киімі жыртылған Әлима 
марқұм шалқасынан жатыр. Жансыз 
жанары тас төбеге қарап қатып қалып-
ты. Одан кейін есім шығып, көршілерге 
жүгірдім. 

– Қателесіп тұрған жоқсыз ба, аны-
ғында көрген адамыңыз сол Толысбай 
ма, – деді Көпжасар. Жамал журналистің 
мына сөзіне кәдімгідей жәбірленіп қал-
ды:

– Қарағым, жасым жетпіске таяса 
да ақыл-есім бүтін, орнында. Көшеде 
арақ ішіп жүретін Толысбайды танымай 
не қара басыпты. Кейін осы көргенімді 
милициядағы балаға да айтып бердім. 
Ол қайта «мүмкін, басқа адамды көрген 
шығарсыз, жиырма метр жерден өтіп 
бара жатқан кісіні сіз түгілі, менің өзім 
ажырата алмаймын» деп келемеждемесі 
бар ма?

Басында облыстық газеттің тілшісімін 
деп таныстырған Көпжасарды жылы 
қабылдаған аудандық ішкі істер басқар-
масының тергеушісі журналистің Әлима 
Жанұзақованың ісі бойынша келіп оты-
рғанын байқағаннан кейін, сырғақтай 
бастады. Басында «іс прокуратурада» 
деп еді соңынан «сізге көрсете алмай-
мын» деп тайсақтады. Тергелген істің 
шикілігі ішкі істер органындағы қыз-
меткерлердің абыржыңқы түрлерінен 
байқалып тұр еді. Көпжасар облыс орта-
лығына келгеннен кейін жинаған дәлел-

дері мен көңілге түйгендерін сараптап, 
«Өрімдей келіншектің өліміне кінәлі 
кім?» деген көлемді материал жазды. 
Тергеу органының назарына ілікпей 
қалған мәліметтермен шегеленіп жа-
зылған сын редактор орынбасарының 
көңілінен шыққанымен, бастыққа ұна-
мағанын тырысқан қабағынан байқады.

– Осы сені іссапарға шығарып жүр-
ген кім? – деп ежірейді ол Көпжасарға. 
– Қазір ғана әкімшіліктен бес-алты адам 
қоңырау шалды. Айналайын-ау, кәсіп-
керді әй-шай жоқ, «құртамын», «жоя-
мын» деп жағасынан алып, тексеруге 
саған кім құқық берді? Сен тергеуші ме 
едің, әлде прокурорсың ба, іс әлдеқа-
шан жабылған, бітті. Әлде екеуің мені 
арандатып, орға жыққыларың келіп жүр 
ме? Байқаңдар, әзірге мені орнымнан 
алған ешкім жоқ, редактормын, газеттің 
жұмысына жалғыз өзім жауап беремін. 
Мен тірі тұрғанда мына материал жа-
рияланбайды. Түкірігі шашыраған Тәуе-
келдің аузы көбіктеніп кетті. Боранбайда 
үн жоқ.

– Тәке, мұндағы нәрсенің бәрі ащы 
шындық, обал-сауапты қайтеміз, – дей 
беріп еді, онсыз да ашу қысып тырсиып 
отырған Тәукел шарт кетті:

– Болды, сөзіңді тыңдағым келмей-
ді. Бүгіннен бастап қыз метте жоқсың, 
боссың, қазір бұйрық шығарамын, – деп 
шығар есікті нұсқады.

Қастандық

Шындық үшін шырылдап жүріп, 
отқа күйген Көпжасар бөлмесіне келіп, 
дүниелерін жинастыра бастаған кезде 
Боранбай да жетті.

– Сабырға кел, – деді ол арқасынан 
қағып жұбатып. 

Алайда, Тәуекел райынан қайтпаған 
екен, түстен кейін кадрлар бөлімі бұй-
рықпен таныс тырып, қол қойдыртып 
алды. Материалдың екінші нұсқасын 
мәліметтерімен қосып, «Ар айнасы» 
газетіне тапсырып, жатақханаға қайтты. 
Көңілі әлем-жәлем. Жолшыбай өз ой-
ымен өзі арпалысып келе жатқан Көп-
жасардың алдын төбедей көлік бөгеген. 
Алдыңғы орындықтан түскен қазан бас 
жігіт алдын кес-кестеп:

– Сізбен Қонысбай аға сөйлескісі ке-
леді, – деді ол. Етегі шұбатылған күздік 
пальтосының өңірін ашық тастаған ақ бас 
шал ізінен ілескен жігіттерге бара берің-
дер дегендей белгі беріп өзі Көпжасарға 
қарсы жүрді.

– Жағдай қалай, – деді ол Көпжа-
сармен сыралғы адамдай жөн сұра-
сып, – оңтүстікке биыл күз ерте түскен 
тәрізді деп тұтас қан аспанға бір қарап 
қойды. Иә, – деді сосын ыңыранып. 
Заң бар және тәртіп деген бар. Балам, 
сен сол тәртіп дегеннің не екенін естен 
шығарып, заңның ығымен кетіп қалған 
сияқтысың. Жә, тіпті Толысбайды қа-
ралап, газетіңе шығардың делік, бірақ, 
содан не өзгереді? Жарияланады, азар 
болса, «пау, шіркін журналисің өлтіріп 
жазыпты ғой» деп тамсанатындар да 
табылатын шығар, бар мәселе сонымен 
бітеді. Мына кенеуі кертілген қоғамның 
шатқаяқтаған шаруасын сен бе түзейтін, 
жоқ, қателесесің, жарқыным! Қонысбай 
кекесінмен мырс ете қалып, қалтасынан 
темекі алып тұтатты. – Шындықты айта-
мын деп бүгін қызметтен қуылдың, ер-
тең қайда барасың? Басыңда баспанаң 
жоқ, ана балаларыңды қалай асырай-
сың? Ақылымды тыңдасаң, мына ақша-
ны ал да бәрін ұмыт, артық айқай-шу-
дың қажеті қанша деп қағазға оралған 
затты алдына қарай ысырды. Шалдың 
жіпсиген көздері «енді не істер екенсің» 
дегендей өңін бағып отыр. Көпжасар-
дың көз алдына Сәтжан қарттың «мына 
дүниеде сатылмаған не қалды, бәрің де 
сатыласыңдар» деп тұрған жүдеу кейпі 
елестеді. Ақша жақсы, ал мына әзәзіл 
кейпінде жатқан бума ақшаға қолының 
ұшы тисе, күні ертең ластанатын арын 
қалай жуып кетіреді? Пәтер де сатып 
алар, көлік те мінер, алайда өзгенің 
обал-сауабын өмір бойына арқалап, 
қалай жер басып жүреді. Көпжасар ор-
нынан тұрып, сырбазданып отырған ақ 
бас шалға «сау болыңыз» деп жүре бер-
ген. Соңынан ішіп-жеп қараған байдың 
«байқа бала, орға құлап жүр ме» деген 
ызғарлы дауысын естіп қалды. 

Тас жолды кесіп өтіп, жатақхана-
ның есігіне жақындай бергенінде ту 
сыртынан әлдененің тарс еткен дабысы 
шығып, Көпжасар бүктетіліп құлап қал-
ды. Бойы ауыр тартып барады. Соңғы рет 
күшін жинап, батыс жаққа қарады. Батып 
бара жатқан күннің соңғы шапағын ғана 
көріп қалды әрі қарай түпсіз тұңғиыққа 
құлап кетті...

Журналистің қазасынан екі-үш күн 
өткеннен кейін «Ар айнасы» басылы-
мына шыққан мақала облыс халқын 
дүрліктіріп жіберді.
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тың басындай қалы бар кісіні нұсқап. 
– Одан кейінгі екінші орынбасарым 
Нәлібай, облыстық әкімшіліктің баспасөз 
қызметінде жұмыс атқарған. 

Көпжасар Боранбайдың газеттің 
қыр-сырын жақсы білетін адам екенін 
араласа келе байқады. Сыпайы сөйле-
седі, жарымжан материалдардың тақы-
рыбын ойнатып, жандырып жіберетін 
қабілеті тіпті ерекше. Мақала автордыкі, 
ал оқырманын сонадайдан қол бұлғап, 
өзіне шақырып алатын тақырып Боран-
байдыкі. Бірақ неге екені белгісіз, орын-
басардың көзілдірік көлегейлеп тұра-
тын жанарынан ылғи да мұң байқалып 
қалады. Көпжасармен бірге отыратын 
әріптесі Тоқан бірде әңгіме үстінде сол 
жұмбақтың түйінін тарқатқан. 

– Бөкеңнің Қарлығаш дейтін әдемі 
әйелі бар еді, бірде жеңіл көлікпен 
екеуі ауылдағы ағайынның жаназасы-
на апақ-сапақ мезгілде шығып кетпей 
ме, ажалы шығар, жолда машинала-
ры темір-терсек артып бара жатқан 
жүк көлігіне соқтығысып, әйелі қайтыс 
болған. Бөкең одан кейін Қарлығаштай 
жар таппайтынын сезді ме екен, әйтеуір 
бас құрамады, – деді күрсініп.

Арыз

Бірде сол Боранбай ағасы бөлмесіне 
шақыртты. Орынбасардың алдында 
отырған қолында сары портфелі бар 
жалпақ бет сары кісі есіктен кіріп келген 
Көпжасардың аяғынан басына дейін 
тінтіп бір қарап алды. Боранбай жуан 
папкаларға салынған қағаздарды ауда-
рыстырып отырып:

– Газеттің белді журналисі Көпжасар 
деген ініңіз осы болады, – деді танысты-
рып. Сосын алдындағы кісіге бұрылып:

– Мынау Сәтжан деген ағаң, сонау 
алыстағы ауданнан арнайы арыз жазып 
келіп отыр. Келінін зорлап, айуандықпен 
өлтірген адам әлі күнге бостандықта 
жүрген көрінеді. Тергеуші мен прокурор 
айыпталушының жағында екен. Орынба-
сар осы жерге келгенде сөзін үзіп «мен өз 
міндетімді атқардым» дегендей:


