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«ҚҰТЫДАҒЫ ҚУАНЫШ»

АНАЛАРДЫҢ ҚАЙРАТКЕР 
БОЛМАСҚА АМАЛЫ ҚАЛМАДЫ

(Соңы 3-бетте)

МӘСЕЛЕ

Әлихан БӘЙМЕНОВ, Астана мемлекеттік қызмет 
хабы (ACSH) Басқарушы комитетінің төрағасы:

– Әр мемлекет өз азаматтарының білімін, 
білігін, ынтасын, еңбегін еркін, әділ бәсекелестік 
жағдайында пайдаланатын жүйе құрса, онда ол 
мемлекеттің бәсекелестікке қабілеттілігі жоғары 
болады. Бұл мемлекеттік қызметке де қатысты. 
Егер біздің елде шын мәнінде министрліктерді 
басқаруға лайық, өздері сол саланың мәселесін то-
лық түсінетін, халыққа саясатты дұрыс түсіндіре 
алатын және сол саясатты қалыптастырып, 
халықтың сеніміне ие бола алатын тұлғалардың 
ішінде әйел азаматтар болса, олардың Үкіметте 

Дания ЕСПАЕВА, ҚР Парламент Мәжілісінің депутаты:
– Тәуелсіздік жылдары Қазақстан гендерлік теңдік 

көрсеткіштерінің жақсаруына қол жеткізді. Алайда, Дүние
жүзілік экономикалық форумның (ДЭФ) гендерлік теңдік 
туралы баяндамасына сәйкес, экономикалық қатысу, білім 
деңгейі, медицинаға қолжетімділік және саяси құқықтар мен 
мүмкіндіктерді кеңейту сияқты төрт негізгі көрсеткіштің 
арасында ең әлсізі әйелдердің саясатқа жеткіліксіз қаты-
суы болып табылады. Ал мен бұған мемлекеттік басқаруға 
қатысуды да қосар едім. Өкінішке қарай, ҚР Министрлер 
кабинетіне екіақ әйел ұсынылған және әйел вицеминистр-
лердің саны да шектеулі. Өткен жылы ғана әкім болып алғаш 
рет әйел адам тағайындалды. Әйелдердің Парламенттегі 
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МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕГІ ХАНЫМДАР РӨЛІН ҚАЛАЙ БАҒАЛАЙСЫЗ?

қатысу үлесінің жағдайы жақсырақ. Соңғы 3 шақырылымда тұрақты өсу үрдісі 
байқалады. 

Ұлттық статистика бюро-
сының дерегіне қарағанда, 
Үкіметтегі әйелдердің үлесі-

не қатысты ең жоғары көрсеткіш 
2006 жылы тіркелген. Ол кез-
де елдегі 17 министрдің бесе-
уі әйелдер болған. Республика 
тұрғындарының жартысынан 
көбін әйелдер қауымы құрай-
тындықтан, біз бұл мәселеге 
қатысты сарапшылардың пікірін 
сұраған едік.
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СҰХБАТ

Назгүл РАХМЕТУЛЛИНА, 
Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сотының судьясы:

«СУДЬЯ 
БОЛМАҒАНДА 
ЖУРНАЛИСТ 
БОЛАР ЕДІМ»

(Соңы 5-бетте)
жұмыс жасағанынан мемлекет ұтады. Ал қазіргі заманда әлемде күр-
делі өзгерістер жүруде. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Ана, әйел, ару. Әлемдегі күллі әдемілікті осы сөздер еншілеп тұрғандай. Тілегі де, тілеуі де түзу. Алайда, қай кезеңді, қандай жағдайды алып 
қарасақ та, ауыр артиллерия секілді барлық қиындықтың алдыңғы шебінде аналардың жүргенін көреміз. Бүгінгі жағдайдағы ананың, әйелдің 
образы тіпті бөлек. «Бізді аштықтан, дағдарыстан, босып кетуден, гастербайтерлік өмірден аман алып қалған осы қазақ әйелдерінің жанкештілі-
гі» дейтін ағынан жарылулар да ер азаматтардың аузынан тегіннен-тегін айтылмайды. Және бұл сөз барлық кезеңде өзінің өзектілігін жойған 
жоқ. Яғни, қазақ әйелінің қанатымен су сепкен қарлығаштай қарманып келе жатқан қайраткер бейнесі қай кезең, қай ғасырға болса да ортақ. 
Бұл ақиқаттың біз әдемілікке, сұлулыққа, нәзіктікке теңейтін ана бейнесін көз алдымызда аласарта беретіні өкінішті. 

Арманына жеткен аяулым
Нұр-Сұлтан қаласының тұрғыны Аяулым сегіз 

жылдан кейін көрген бақытты сәтін сөзбен жеткізе 
алмаса да, квота алудың қиындығын бір кісідей 
біледі. Баланың жоқтығынан шаңырағымыз шай-

– Назгүл Мәуліханқызы, мерекеңіз-
бен! Бұл мейрамның сіз үшін маңызы 
қандай? Кімдерді құттықтайсыз?  

– Сізді де 8 наурыз халықаралық 
әйелдер күнімен құттықтаймын! Бұл 
мейрам әйел адамның қоғамдық, от-
басылық, тәрбиелік рөліне назар ауда-
рады, әйелді, қыз баланы құрметтеуге 
шақырады. Гендерлік теңдіктің бір 
белгісі. Әрине, мерекеде біріншіден, 
анамды, қыздарымды, туысқандарымды 
құттықтаймын. Ал өзімді, әрине, сүй-
ікті жолдасым, ұлдарым құттықтайды. 
Туысқандар, әріптестер де құттықтауға 
қосылады.

Бүгінгі күні әрбір алтыншы отбасын-
да бөбектің былдыры, сылдыр-

мақтың сылдыры естілмейді. Өйткені, 
бедеулік пен белсіздік бас ауруға айна-
лып, он мыңға жуық әйел табиғи жолмен 
бала көтере алмайтындардың тізімінде 
тұр.

Осылай деген Президент «Аңсаған сәби» бағдар-
ламасын іске қосуды тапсырды. Енді бала сүю 
бақытын сарыла күткендерге экстракорпоралдық 
ұрықтандыруға арналған квота жеті есеге ұлғайды.

Бедеулікті емдеу мүмкін еместей көретін кешегі 
күн артта қалды. Бүгін медицина барлық мүмкін-
дікті қолданып, амалы таусылған талай жанның 
арманын орындап, мыңдаған шаңырақты шаттыққа 
бөлеп келеді. Алайда қыруар қаржы тұратын «құты-
дағы бақыттың» бал дәмін сезіну үшін сарыла кезе-
гін күтетіндер көп. Кейбір кездері келіп болмайтын 
кезектен жүйкесі жұқарған жас отбасылардың жолы 
екіге айырылады. 

ӘЙЕЛМЕН ӘЛЕМ ӘДЕМІ!

қалып, жолымыз екі айырылып кете жаздады. Әйел 
болған соң ана атанғым келді, ал күйеуім тезірек 
ұрпақ сүюді армандады. Бастапқы жылдары бұл 
мәселеге бас қатырмайтын біздің бес жылдан кейін 
бармаған жеріміз, баспаған тауымыз қалмады. Елде-
гі емшілердің барлығын түгендеп, ең мықты деген 
дәрігерлердің қабылдауына кірдік. Бала сүю бақыты 
он пайыз екенін естігенде, жолдасыма ажырасуға 
ұсыныс тастадым. Ол түбегейлі қарсы болды. Бала 
асырап алсақ деген ойымыз да болды. ЭКҰ проце-
дурасына квотаға кезекке тұру үшін біраз тер төктік 
десек болады. Екі жылдан кейін кезегіміз келді. 
Қазір Айсұлтан атты ұлымыз бар. Біз секілді бала-
лы болғысы келгендерге темірдей төзім тілеймін», 
– дейді Аяулым. Қазір ерлі-зайыптылар екінші рет 
кезекке тұрудың қамына ерте кіріскен. 

Төртінші талпыныс
Тұңғышын табиғи жолмен көтерген Балым он 

жылдан кейін екіншісіне аяғы ауыр. «Бірінші балам 
үшке келгенде екіншісін көтеруді жоспарладым. 
Тұрғылықты жердің емханасында ұзақ емделдім. 
Қаламыздағы мықты дәрігерлерге қаралып, қыруар 
қаржы да жұмсадым. 

Құрметті әйелдер қауымы, 
әріптестер!

Қазақстан Республикасы Судьялар одағы-
ның атынан Сіздерді 8 Наурыз әйелдердің 
халықаралық мерекесімен құттықтаймын!

Дана халқымыз «Ана бір қолымен бесік 
тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді» 
– деп бекер айтпаса керек. 

Қазақстан қоғамында әйелдер ең ал-
дымен аяулы ана, сүйікті жар, кәсіби маман 
және жауапты лауазым иесі. Сондықтан әй-
елдер ерлермен қатар жауапты мамандық 
таңдап – Заң мен әділеттілікке адал қызмет 
етіп келеді. Біздің елімізде тәуелсіздік жыл-
дарында әйелдердің әлеуетін тиімді пайда-
лануға, тәжірибесін, білімі мен мүдделерін 
ескере отырып, еңбек қызметінің барлық 
салаларында оларға тең жағдай жасауға 
бағытталған гендерлік саясат саласында 
көп жұмыс атқарылуда. Осының арқасында 
әйел саясат пен мемлекеттік басқару ісіне 
белсене араласып, бизнеспен сәтті айна-
лысуда.

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 
30 жылдығында гендерлік теңдік мәселелері 
ең маңызды әрі өзекті болып қала береді. 
Себебі әйел – отбасының тірегі, демек мем-
лекеттің де тірегі. Отбасылық құндылықтар-
ды, отбасы және ана институтын қорғау үшін 
құқықтық база нығайып, отбасылық-демо-
графиялық саясатта көзқарастар өзгеруде.

Құрметті аналар мен арулар! Сіздерді 
көктемнің шуақты мерекесімен құттықтай 
отырып, зор денсаулық, баянды бақыт, ең-
бектеріңізге жеміс тілеймін! 

Ізгі тілекпен,
Сәкен АБДОЛЛА, 

Қазақстан Республикасы
Судьялар одағының төрағасы,

Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сотының судьясы

ЛЕБІЗ

МЕРЕКЕ 
ҚҰТТЫ БОЛСЫН!
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АҚИҚАТ АЛАҢЫНДАҒЫ 
АЙЫМДАР

Лариса ШАМГУНОВА, 
Маңғыстау облысы кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі 
мамандандырылған ауданаралық сотының төрағасы 

Ең қиыны – ювеналды 
сотта жұмыс істеу

1. Сырт көзге оңай көрінгенімен, 
әйел адамға судья болу, төрелік ету 
өте қиын. Сотта әділ төрелік етсек, 
ал үйде ас әзірлеп, балалардың тәр
биесімен айналысатын қарапайым 
әйелміз. Бір өкініштісі, жұмыста 
жүріп отбасы, балаларымен қа
рым-қатынасқа уақыт жеткізе ал
майтынымыз жасырын емес. Соған 
қарамастан, балаларым мектепте 
үздік оқиды, жолдасым да барлық 
жақтан қолдау көрсетеді. Ең басты
сы, мен бұл мамандықты таңдаған 
кезде қандай құрбандыққа баратынымды жақсы білдім. 

2. Судьяға қойылатын талап күнделікті өмірде де, жұмыста 
да жоғары, қазы қай жағынан алсақ та мінсіз болуы тиіс. Ал, сот 
төрағасына жүктелген жауапкершілік одан екі есе артық. Төраға 
соттың барлық жұмысына жауап беріп, іс жүзінде азаматтарды 
қабылдап, қоғамдық іс-шараларға белсенді қатысып, бір сәтте 
бәріне үлгеру керек. Қызмет болғасын, қатаң талап та бар, бәсе
келестік те бар. Осы уақытқа дейін Батыс Қазақстан облысында 
мамандандырылған әкімшілік сотта, одан кейін Бөрлі аудандық 
сотында сот төрағасы қызметін атқардым. 2017 жылы Маңғыстау 
облысы кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі мамандандырылған 
ауданаралық сотына төраға болып тағайындалдым. Ең қиыны – 
ювеналды сотта жұмыс істеу. Өйткені, даудың көпшілігі – отба
сы, балаға, жыныстық зорлық-зомбылыққа байланысты болады, 
мұның бәрі жүректе жазылмас із қалдырады. Екінші жағынан, біз 
мамандықтың беделі туралы айтқан кезде судьялардың беделін 
түсірмеуге тиіспіз. 

3. Адам құқығының маңыздылығы – гендерлік теңдікпен өзек
тес. Нәзік жандылардың қоғам өміріне араласуы еңбек өнімділігі 
мен экономикалық өсімнің артуына алып келетіні дәлелденген. 
Бірақ, гендерлік теңдікке қол жеткізу үшін көп нәрсе жасалуы 
керек. Еліміздің сот төрелігінде әйелдер басым болғанымен, ер 
адамдар басшылық қызметке жиі тағайындалады. Мұны адам ба
ласының мансаптық өсуінің шыңы 35-45 жаста орын алатынымен 
түсіндіруге болады. Ер адамдар бұл жаста нағыз кемел шағына 
келіп, орнығып, отбасын құрып жайғасып алады. Ал әйелдер 
бұл жаста нағыз отбасылық қайнаған өмірдің ортасында жүреді. 
Еркектің бір міндеті болса, әйелдің алдында қырық міндет тұра
ды. Сонымен бірге нәзік жандылар кейбір мәселелерді шешуде 
әлсіздік танытса, кейбірі принципшіл келеді. Ал ер адамдармен 
ымыраға келу оңайырақ. Мүмкін, осы себептермен әйелдерге 
жоғары соттарда басшылық қызметке орналасу кедергі келтіретін 
шығар. Дегенмен, әйел еркектен жұмысты кем жасайды не төмен 
жасайды деген ой орынсыз. 

1. Мансапта жыныстық бө лі нушілік болмай-
ды. Мамандықты әркім қабілет-қарымына сай 
таңдағаны дұрыс. Судьялық лауа зымға қатысты 
да осыны айтуға болады. Ең бірінші кезекте біз 
нәзік жанды айым емес, судьямыз! Сондықтан, 
әр істі санаға салып, заң мен арға сүйеніп шешу 
басты міндетіміз. 

Судьяның жұмысы өте ауыр әрі жауапты. 
Ауыртпашылық – көп томдық істерді талдап, 
ақиқатқа көз жеткізумен шектелмейді. Қазы 
жұмысындағы басты қиындық соңғы шешім 
қабылдауда. 

2. Төрағалық мені үнемі ізденісте жүруге, 
сабырлы, иманды болуға үйретті. Ақтөбе облысы Ойыл аудандық сотында 
төраға қызметін 2017 жылдан бастап атқарып келемін. Бірін ші рет төраға-
лыққа тәуекел еткен кезім де осы жыл. Ұжымға басшылық ету үлкен жау-
аптылықты, кәсіби біліктілікті та лап етеді. Облыс орталығынан шалғай 
жерде орналасқан соттағы шағын ұжымым өте ұйым шыл. Судья болсын, 
сот қыз меткері болсын, бір-бірінен ақыл-кеңесін, көмегін аямайды. Білгенін 
үйретіп, жақсы істерден үлгі алуға үндейді және барлық жаңа шыл дықтар 
мен өз геріс терді уақытылы қабылдап, заңдарды зерделеп, тиісінше қолданып 
келеді. 

3. «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі 
туралы» Конституциялық заңның 30-бабының 4-тармағына сай облыстық сот 
төрағасының бос лауазымына, әдетте, облыстық соттың судьялары немесе 
судья лауазымында кемiнде он жыл жұмыс өтілі бар адамдар арасынан ұсыным 
жасалады. Бұл ретте әйел немесе ер адам болу керек деген шектеу жоқ. Әйел 
судьялардың арасында да облыстық соттың төрағасы қызметіне лайықты 
судьялар бар. Тек қыз-келіншектердің облыстық сотқа төраға болуға ниеті жоқ 
болар деп ойлаймын. 

1 .  Қазақ  ха лқында 
«Билік айту оңай, біліп 
айту қиын» деген сөз бар. 
Менің ойымша, билік айту 
судьяның жынысына бай
ланысты емес. Себебі, әр
бір істің артында адамның 
тағдыры, болашағы тұр. 
Сондықтан заң шеңберінде 
ғана емес, әділдік, адамгер
шілік, парасаттылық тұр

ғы сынан қазылық ету әр
бір судьяның міндеті деп 
білемін. Дегенмен, әйелдің заты нәзік болғандықтан, әрбір 
іс бойынша тараптың орнына өзіңді қойып, істің мән-жайын 
ой елегінен өткізіп, екі тарапқа да нұқсан келтірмейтіндей 
дауды шешуге бар-ынта жігеріңді саласың. Кейде жекелеген 
істерді шешуде тығырыққа тірелетінің соншалықты, түнгі ұй
қыңнан шырт оянғанда есіңе түседі. Бұл да әйел судьялардың 
сезімталдығы, өз өндірісіне түскен істі шешудегі жауапкер
шілігі деп ойлаймын. 

2. Төраға болу ең бірінші сенің ұжым алдындағы жауап
кершілігің, командада жұмыс істеу, ұжымды өзіңнің артыңнан 
ерте білу, оларға үлгі болу, қажет кезінде қамқорлық танытып, 
сондай-ақ олардан жұмысты талап ете білу. Сот жүйесінің 
аудандағы өкілі ретінде соттың имиджін қалыптастыру, сотқа 
деген халықтың сенімін арттыру, өз аумағыңда сот төрелігінің 
қалыпты жүзеге асырылуы мен әділдіктің салтанат құруына 
үлесіңді қосу. Осы орайда айтылған міндеттерді жүзеге асыру 
мақсатында өзіңе талап қою және кәсіби шеберлігіңді ұдайы 
арттырып отыру. Бізден кейінгі жас ұрпақтың алдыңғы буын 
ағаларға қарап бой түзейтінін ескеріп, елге адал қызмет ету 
арқылы артыңа із қалдыру.

3. Заң бойынша облыстық сот төрағасы немесе аудандық 
сот төрағасы қызметіне кандидаттардың жынысына қатысты 
талап белгіленбеген, яғни, қыз-келіншектердің төраға болуы
на заңмен тыйым салынбаған. Бұл дегеніміз, ер азамат бол
сын, қыз-келіншек болсын, егер заңда белгіленген біліктілік 
талаптарына сәйкес келген жағдайда аудандық немесе облы
стық сот төрағасы қызметіне тағайындала алады. Өздеріңізге 
белгілі, қазіргі уақытта республикамыздың түкпір-түкпірінде 
ер азаматтармен қатар әйелдер де аудандық сот төрағалығы, 
облыстық сот алқасының төрағалығының ауыр жүгін өз
дерінің нәзік иығымен көтеріп, жемісті еңбек етуде. Ендеше 
олар облыстық сот төрағасы қызметін де абыроймен атқара
тынына сенім мол. Дегенмен, облыстық сот төрағасы болып 
әйел судьялардың тағайындалмауы – ол біздің қазаққа тән 
менталитетімізден деп ойлаймын. Біз әйелдің орны – отбасы, 
ошақ қасы, оның міндеті – бала тәрбиелеу деген ұғыммен 
өскен халықпыз. Сол себепті де ат үстінде жүрген әйел судья
лар мансапты кейінгі орынға қойып, өзінің ошағын түтетіп, 
шаңырақтың ұйытқысы мен берекесі ретінде отбасына қыз
мет етуді қалайды деп санаймын. 

Сот жүйесінде еңбек етіп жүрген 
айымдар аз емес. Ал сол шоғырдың ішін-
де біліктілігімен көзге түсіп, соттың 
төрағалығы жүктелген қыз-келіншек-
тердің табандылығына еріксіз таңқала-
сың. Аналар мерекесі қарсаңында еліміздің 
әр өңірінде тура төреліктің үлгісін көр-

сетіп жүрген осындай әйел 
төрағаларға бірнеше сауал 
жолдаған едік. Айымдарға 
жолданған сауал мынау:

1. Қыз-келіншектерге 
қазылық ету қаншалықты 
қиын?

2. Төраға болу сізге нені 
үйретті?

3. Әлі күнге дейін облыс-
тық сот төрағалығына 
әйел дердің тағайындалма-
уына не себеп?

Сәуле ТАНИМОВА,
Ақтөбе облысы Ойыл аудандық сотының төрағасы

Мамандықты қабілетіңе 
қарай таңдаған дұрыс

Нұргүл ЖӘНІБЕКОВА,
Шығыс Қазақстан облысы
Көкпекті аудандық сотының төрағасы

Төраға болу – төрде отыру емес

Әлия ТҮБЕКБАЕВА, 
Қызылорда облысы 
Жаңақорған аудандық сотының төрағасы

«Билік айту оңай, біліп 
айту қиын»

1. Қыз-
дарға қа-
зылық ету 
с о н   ш а -
л ы қ т ы 

қиын деп айтуға болмайды. Қай сала 
болмасын ол кәсіби құзыреттілікті та
лап етеді. Өзінің ат қаратын жұмысын 
жақсы білетін, өз мамандығын толық 
меңгерген адам қай салада болсын 
биікке жетеді. Әрине, қазақ қоғамында 
әйелдер билікке ұмтылмаған. Біздің 
менталитетіміз, табиғатымыз сондай. 
Ерлерге арқа сүйейміз, азаматтардың 
алдын кесіп өткіміз келмейді. Де
генмен, сол тұстың өзінде Тұмардай 
патшаның шығып, Гауһар, Назымдай 
аналарымыздың ерлермен қатар жа
уға шабуы қазақ қыздарының да осал 
еместігін айғақтаса керек. 

Бүгінгі күні заманауи мамандық-
тардың басында қыздардың жүргені 
ешкімге құпия емес. Судья болып, ел 
алғысына бөленіп жүрген қыз-келін
шектер қаншама. Әділ қазылық ету 
менің кәсіби міндетім болғандықтан, 
барлық істерге объективті түрде қа
раймын. Қанша мықтымын дегенмен, 
алғашқы кездері қиналғаным рас. Әр 
істі жүрегіме жақын алып, өзімді ұмы
тып кеткен сәттерім көп болды. Нәзік 

жанды арулардың бәрібір пайымдауы 
ерлерге қарағанда өзгеше екенін біл
дім. Адам тағдырын шешу оңай емес. 
Ана болғандықтан балалардың тағды
рына қатысты сот істеріне келгенде 
әрине, ақылыммен бірге жүрегімді де 
тыңдап, шешім шығаруға тырысамын. 

2. Төраға болудың қиындығы өзге
ше. Басқарып отырған соттың барлық 
жұмысының заңға сай ұйымдасты
рылуы мен атқарылуын қадағалау, 
үнемі қоғамдық ортада белсенділік 
танытып, байланыста болу, жағдайға 
сай кейбір мән-жайларды жедел түрде 
шешу менің төрағалық міндеттерім. 
Қазіргідей ақпараттық заманда жедел 
шешім қабылдап, өз бастамасына елді 
ілестіре алғандардың ғана жеңіске же
тетінін ұмытпауымыз керек.

3. Әр нәрсенің өз уақыты болады. 
Облыстық соттар төрағасына әйел
дердің тал пынбауының өз себебі бар 
шығар. Негізі нәзік жандылардың кон
курсқа қатысуына ешқандай тосқауыл 
жоқ. Дегенмен, тарихта ел басқарған 
әйелдер аз емес. Оның үстіне қазіргі 
таңда гендерлік саясаттың қолға алы
нуы болашақта сотта әйел адамның 
төрағалық етуіне негіз болады деп 
үміттенемін. Ол уақыт еншісіндегі 
шаруа.

Айгүл МАЛИКОВА,
Алматы қаласы Медеу аудандық №2 сотының төрағасы

«Табысты болу – 
отбасы қолдауына байланысты»

1. Қазылық ету қиын деп айта алмаймын, се
бебі бұл мамандықты өз қалауыммен таңдадым. 
Сондықтан жұмысқа қуанып келіп, тоқ көңіл
мен кетемін. Өз мамандығын сүйіп таңдағандар 
судьялықты бар жетістік, қиындығымен бірге 
қабылдайды деп ойлаймын. Қазы болу үлкен 
жауаптылықты қажет ететіндіктен, әйел адамның 
отбасына уақыты жете бермеуі мүмкін. Жолда
сың, бала-шағаң, туған-туысың бар. Оларға көңіл 
бөлуге кейде мүмкіндік болмай жатады. Күрделі 
істерді қарағанда жұмыста түнге дейін отыруға 
тура келеді. Меніңше, сот алаңында жүрген әйел

дердің табысты болуы отбасындағы қолдауға тікелей байланысты.
2. Төраға болудың жауаптылығы өте зор. Себебі судьялар сияқты іс қарау

дан бөлек, төрағаның ұйымдастырушылық жұмысқа көңіл бөлуі керек. Бірінші 
орында отбасым тұрғанымен, жұмысым келесі кезекте. Екеуін бір-бірімен тығыз 
байланыстырып, үйлестіруге мән беремін. Бұл қызмет мені белсенді болуға, 
бастамашылыққа, тапқырлық, батылдық пен дербестікке үйретті. Кез келген 
мәселеде тез шешім қабылдауға дағдыландым. Алдыма мақсат қойып, соған 
жету үшін тынбай еңбектенуге ынталандырды. Өйткені, барлық судья сізге қарап 
отырады. Сіз оларға барлық жағынан үлгі бола білуіңіз керек. Сонымен қатар, 
белгілі бір шешімдердің салдарын болжай білу, өз әрекеті үшін жауапкершілікті 
сезіну, жинақылық, сыртқы келбетке, ұқыптылыққа мән беру де маңызды.

3. Облыстық сот төрағалығына неге әйелдер ұмтылмайды? Бұл сұрақ 
төңірегінде осы күнге дейін ойланбаған екенмін. Дегенмен, біздің сот сала
сында білімді, табанды қыз-келіншектер өте көп. Биік мақсат қойған қыздар 
баршылық. Сондықтан, алдағы уақытта облыс тық сотқа әйел-төрағалардың 
келеріне сенемін. 

Жанна НУСИПОВА,
Алматы облысы кәмелетке толмағандар ісі 
жөніндегі №1 сотының төрағасы:

«Арулардың істі 
пайымдауы өзгеше»

1. Көп мамандық арасында 
екі мамандық иесіне қателе
суге құқығы жоқ! Оның бірі 
–дәрігер болса, екіншісі- су
дья! Өйткені екеуі де адам тағ
дырына жауапты. Сондықтан 
қазылықты таңдағандарда 
білімнен бөлек ұстамдылық 
пен байсалдылық, сезімтал
дық пен жауаптылық қаси
еттері болуы тиіс. Әділдік 
пен туралық та судьяның бе
делін арттыратын қасиеттер. 
Ал дауға төрелік етіп, тура 
сөзді айту үшін ер-азамат 
болу шарт емес. Бұл қызмет
ті нәзік жандылардың да өз 
деңгейінде атқаратынын сот 
тәжірибесі көрсетіп отыр. 
Қазыр сот құрамында қан
шама қыз-келіншек судьялық 
етуде, сот мамандарының 
арасында да нәзік жандылар 
аз емес. Олар да болашағын 
қазылықпен байланыстырып 
жатады. Әрине, шешім қабыл
дағанда барлық іс жүректен 
өтетіні белгілі. Сот алаңын
да отбасылық кикілжіңнен 
бастап, қандықол қылмы
скерлердің ісіне дейін тараз
ыланады. Оның барлығы әйел 
адамдарға ауыр титетіні рас. 
Дегенмен, шешім қабыл
дағанда сезімге орын жоқ. Бү
гінге дейін тәжірибем маған 
осыны ұқтырды. 

2. Төраға болу – төрде 
отыру емес. Оның қатардағы 
судьядан көп айырмашылығы 
да жоқ. Төрағаның төрелік 

етуден кейінгі негізгі мақ
саты ұжымды ұйыта білуін
де. Бір-бірінің кемшілігіне 
күйетін, бір- біріне жаны 
ашитын, бір – бірінен көме
гін аямайтын ұжымды қа-
лыптас тыру білікті төраға
ның ғана қолынын келеді.

3. «Әйелдің қырық жаны 
бар» дегенді бабаларымыз 
бекер айтпаған ғой. Жүрек 
қалауы болса төрағалық ету 
талай қыз-келіншектердің 
де қолынан келеді деп ой
лаймын.

Аналар мерекесі қар
саңында бізге арнайы көңіл 
бөліп жатқан «Заң газетінің» 
ұжымына рақмет! Барлық 
нәзік жандыларды, соның 
ішінде, сот жүйесінде қы
змет атқарып жүрген әріп
тестерімді «Халықаралық 
әйелдер күні» мерекесімен 
шын жүректен құттықтай
мын. Баршаңызға зор ден
саулық отбасылық бақыт, 
аналық махаббат, мейрім мен 
шуақ тілеймін.

1. Судья лауазымына 
лайық тылығын тексеру 
үшін барлық үміткер бір-
неше сынақтан өтеді. Бү-
гінде судьялыққа іріктеу 
талаптары күшейтілген. 
Мұндай қатаң сынақты 
тек судья болуды алдына 
нақты мақсат етіп қойған, 
қиындықтан қорықпайтын, 
ізденуден талмайтын үміт-

керлер ғана еңсереді. «Дайындықта қиын болса, ұрыста 
жеңіл» дейтін қанатты сөз бар ғой. Сол секілді көп сатылы 
сынақтан сүрінбей өткен заңгерге судьялық міндетті тала-
пқа сай атқарып, заңды шешім қабылдау қиындық туғызбай-
ды деп ойлаймын. 

2. Төрағаларға артылар міндет жоғары. Өйткені, 
төраға – өзі жетекшілік ететін соттың айнасы. Сол айнаға 
қарап өзгелер бет түзейді. Сондықтан, төраға болған судья 
ең алдымен өзінің іс-әрекетіне жауаптылықпен қарауы ке-
рек. Әр қадамын ойлап басуы тиіс. Ұжым жұмысы тапсы-
рылған тұлғаның адамды тыңдай білуі, ұжымда жұмыс 
істей алуы маңызды. Осы тұрғыдан алғанда төраға болудың 
бізге берері көп.

3.Облыстық соттың төраға лауазымына лайықты, осы 
мәртебелі қызметті сапалы атқара алатын білікті, пара-
сатты әріптестеріміз аз емес. Ал енді мұндай қызметке 
қадам басу – әркімнің өз қалауы. Тәжірибем жеткілікті, 
үлкен ұжымды басқара аламын деп өзіне сенімді болатын 
қыз-келіншектер төраға болуға ниеттенсе, ешкім кедергі 
келтірмесі анық. 

Ботакоз БАЙМҰХАНОВА, 
Батыс Қазақстан облысы Сырым аудандық 
сотының төрағасы

«Дайындықта қиын 
болса, ұрыста жеңіл»
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МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕГІ ХАНЫМДАР РӨЛІН ҚАЛАЙ БАҒАЛАЙСЫЗ?

ҚОҒАМ

Әлихан БӘЙМЕНОВ, Астана мемлекеттік қызмет хабы (ACSH) 
Басқарушы комитетінің төрағасы:

– ХХ ғасырда егер менеджерлердің көбісінің қолында тұрақты қалып-
тасқан құралдар, шешімдер жиынтығы болса, қазір менеджерліктен бөлек 
көшбасшылық деген ұғым алға шықты. Себебі, құбылмалы өмірде тезірек 
шешім қабылдап және бір мәселенің түйінін тауып қана қоймай басқа үдері-
стерге кері әсерін тигізбеу керек. Сондықтан да қазір бойында көшбасшылық 
қабілеті бар азаматтар болса оны еркек, әйел деп бөлмей қайсысы болма-
сын елдің, ұлттың мүддесіне жұмыс жасайтын болса олардың әлеуетін 
пайдаланған жөн. 

Қоғамдық пікір алмасуда бір мәселе бар. Әр салада жетістікке жеткен-
дерді өмірін отбасына арнап, дүниеге перзент әкеліп, тәрбиелеп отырғандарға қарсы қоймау керек. Белгілі 
бір кәсіппен тұрақты айналыспай тек бала тәрбиелеп, өсіріп отырғандар ұлттың дамуына айрықша 
орасан зор үлесін қосып жүр. Олар ұлттың болашағын қамтамасыз етіп отыр. Ендеше олардың ұлттың 
болмысын да, мәдениетін де, құндылықтарды да қалыптастыруда ерекше тұлға екенін ескеруіміз керек. 
Сондықтан олар да өздерінің лайықты бағасын алуы қажет. 

Дания ЕСПАЕВА, ҚР Парламент Мәжілісінің 
депутаты:

– Егер 2011 жылғы сайлау қорытындысы бойынша әйел-
дердің қатысуы 19%-ды құраса, 2016 жылы бұл көрсеткіш 
22%-ды құрады. Осы жылғы сайлау қорытындысы бойынша 
депутат әйелдердің саны 27%-ға дейін артып, 29 депутатты 
құрады. Бұған, әрине, әйелдерге арналған сайлау квоталарын 
көздейтін «Сайлау туралы» заңның қабылдануы ықпал етті. 
Бұл депутат әйелдердің мәслихаттар мен Мәжілістегі өкіл-
дігін арттыруға септігін тигізгені сөзсіз.Үкіметте, соттар-
да 1/3 бөлігі әйелдер болуға тиіс деп заң жүзінде бекітуді одан 
арғы бастама деп есептеймін. Әйелдер мен ерлердің билік құрылымдарына теңдестірілген 
қатысуына қол жеткізу, тең экономикалық мүмкіндіктерді, бизнесті дамыту және қыз-
метте өсу мүмкіндігін қамтамасыз ету қажет. Бізде білімді әрі кәсіпқой әйелдердің табы-
латынына сенімдімін.

МӘСЕЛЕ

«ҚҰТЫДАҒЫ ҚУАНЫШ»
(Соңы. Басы 1-бетте)

Ешбір нәтиже болмаған соң, жолдасым 
екеуіміз ақылдасып, Алматы қаласындағы 
репродуктивті медицина институтының 
мамандарынан кеңес алдық. Ол жердегі 
маман табиғи жолмен балалы болудың 
мен үшін мүмкін емес екенін ескертіп, 
жасанды ұрықтандыру жасату туралы 
ұсыныс жасады. ЭКҰ процедурасын алу 
үшін толық тексеруден өтіп, кариотип қан 
сараптамасын тапсырдық. Бұл адамның ге-
нетикасын, хромосомаларының ауру не сау 
екенін білуге арналған сынақ. Нәтижесінде 
мәселе менде емес, жолдасымнан 
екенін білдік. Түрлі сараптамалар мен 
гормондарды ретке келтіруге, пункция, 
эмбрионды қондыру жұмыстарына 
төрт ай жүгірдік», – дейді сол кездегі 
қиындықтарын күрсіне есіне алған 
Балым. Бір емес, бірнеше талпыныстан 
соң ғана құрсақ көтерген ол: «Бірінші 
рет жасатқанда бар жиған-тергенімізді 
бердік. Өйткені, ақылы ЭКҰ аз ақша 
емес. Гармоналдық дәрілерден бастап 
анализдерді тапсырудың өзіне біраз ақша 
кетеді. Түрлі дәрумендер қабылдау тағы 
бар. Барлығын қосқанда 1 миллионнан 
астам ақша кетті. Мәселе, ақшада емес, 
ұрықтандырудың сәтсіз болғандығы жа-
ныңа батады. Бір жылдан соң туыс-туған-
дар ақша жинап, бауырларымыздың қол-
дауының арқасында екінші рет жасаттық. 
Ол кезде де уақыт пен қаржымызды бір 
шақалақ үшін сарп еттік. Бірақ, ол кезде 
де бала көтере алмадым. Отбасымыздағы 
кішкентай реніштің соңы айғай-шуға ұла-
сатын. Күйеуім екеуміздің де депрессияға 
түскен кезіміз көп болды. Психологиялық 
орталықтарға жүгініп, үлкендердің жол 
көрсетіп, ақыл-кеңесіне құлақ асуымыздың 
арқасында бар қиындық артта қалды. Жа-
санды ұрықтандыруға ақша таппай жүрген-
де, квотаның кезегі келгенін естіп төбеміз 
көкке көтерілді. Алайда қуанышымыз 
көпке ұзамады. Өйткені, үшіншіміз де сәт-
сіз болды. Бауырлардан да қашанғы көмек 
болсын, әркімнің өз өмірі бар. Барымызға 
қанағат етейік дедік. Бірақ, баламызға 
бауыр керек болды. Астымыз дағы көлікті 
сатып, жетпегенін ата-енемізден алдық. 
Төртіншісіне тәуекел еттік. Аллаға шүкір, 
төртінші талпынысымыз текке кетпеген 
екен. Қазір тәп-тәтті баламыздың қылығы-
на тоймай отырмыз», – дейді.

2 миллиондық бақыт

Тұрмыс құрған соң балалы болып, ана 
атанғысы келген Перизат Әлірахымованың 
да арманы он жылдан кейін орындалыпты. 
Алғашқы жүктілігі жатыр сыртында біт-
кендіктен дәрігерлер бір трубасын алып 
тастауына тура келген. Кейін екінші труба-
сын да алып тастаған мамандардан табиғи 
жолмен бала көтерудің мүмкіндігі аз екен-
дігін естіген ерлі-зайыптылар ЭКҰ жасату 
үшін квота кезегіне тұрған. Алайда емхана 
әкімшілігінің қателігінен бірінші рет тегін 
квотаға ілінбей қалғандықтан, олар екін-
шісінде 2017 жылы қайтадан квота кезе-
гіне жазылған. Ұзақ күттірген тегін квота 
тек осы жылдың басында бір-ақ келіпті. 
Ол кезде Перизат перзентін қолына алып, 
аңсаған арманына қол жеткізген. «Биыл 
қаңтарда кезегіміз келгенін айтты. Төрт 
жыл дегенде келген квотамыз күйіп кетті. 
Өйткені, ол кезде өз қалтамыздан қаржы 
шығарып, «Нұрай» клиникасында жасанды 
ұрықтандыру жасаттық. Дәрігерім Анар 
Жоламанқызына алғысымыз шексіз. Бас- 
аяғы 2 миллионға жуық ақша шығардық. 
Сөйтіп он жыл сарыла күткен баламды 
қолыма алдым. Сол кездегі сәтімді сөзбен 
айтып жеткізе алмаймын. Мүмкін, кезегім 
ерте келгенде қыруар қаржы шығарып 
ақылы қызметке жүгінбес едім. Дегенмен, 
барлығына шүкіршілік қыламын. Бұйырса, 
екінші рет квота алуға үміт көп. Өйткені, 
биылдан бастап жаңа бағдарлама бойынша 

Тәуелсіздік шежіресіне көз жүгіртсек Қазақстанда 30 жылда 
Мемлекет басшысы – 2, Үкімет басшысы – 11 рет өзгерген. Осыған 
қарамастан мемлекеттік биліктің жоғарғы атқару органындағы әйел-
дер үлесінде айтарлықтай өзгеріс болған жоқ. Мәселен, 1991–1994 
жылдары Сергей Терещенко Үкіметті басқарған кезде З.Қадырова 
әлеуметтік қамтамасыз ету министрлігіндегі жетекшілігін 1992 
жылдың ақпанына дейін жалғастырып, одан кейін Халықты әле-
уметтік қамтамасыз ету министрі қызметін атқарған жалғыз әйел 
болды. Әкежан Қажыгелдиннің (1994–1997) премьерлігі кезінде  
Б. Әйтімова Жастар ісі, туризм және спорт министрлігін (1994–1996), 
Н.Коржова (1996–1997) Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау ми-
нистрлігін басқарды. Билік тізгіні Нұрлан Балғымбаевқа (1997–1999) 
тиген кезде Н.Коржова өз қызметін жалғастырып, А.Самақова 1999 
жылы ҚР Президенті жанындағы отбасы істері және әйелдер ұлттық 
комиссиясының министр-төрайымы болды. Үкіметті Қасым-Жомарт 
Тоқаев (1999–2002) басқарғанда А.Самақова өз қызметін жалғасты-
рып, М.Омарова Денсаулық сақтау істері агенттігін (1999–2000), 
Г.Қарағұсова Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне 
(2001–2002) жетекшілік жасады. Иманғали Тасмағамбетов (2002–
2003) билік басында тұрғанда Г.Қарағұсова өз қызметін жалғасты-
рып, А.Самақова Қоршаған ортаны қорғау министрі болды. Үкімет 
тізгіні Даниал Ахметовке (2003–2007) тиген кезде А.Самақова мен 
Г.Қарағұсова өз орнын сақтап қалды. Ал З.Балиева 2005 жылдан 
Әділет министрлігін, Б. Әйтімова 2006 жылдан Білім және ғылым; 
Н.Коржова Қаржы министрі атанды. Кәрім Мәсімов бірінші рет 
(2007–2012) үкімет басына келгенде С.Қайырбекова 2010 жылдан 
Денсаулық сақтау, Г.Әбдіқалықова 2009 жылдан Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігін, Ж.Айтжанова 2010–2011 жылдары 
Экономикалық даму және сауда, ал 2011 жылдан Экономикалық 
ықпалдастық министрлігінің жетекшісі атанды. Серік Ахметовтің 
(2012–2014) премьерлігі кезінде С.Қайырбекова мен Ж.Айтжанова 
өз орнын сақтап, Т.Дүйсенова 2014 жылы Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігінің басшысы атанды. Кәрім Мәсімов 
(2014–2016) екінші рет үкімет басына келгенде Ж.Айтжанова мен 
Т.Дүйсенова өз орнын сақтаса, С.Қайырбекова министрліктегі қыз-
метін (2014) көп атқарған жоқ. Ал Бақытжан Сағынтаев (2016–2019) 
Үкіметті басқарғанда ел үкіметінде Т.Дүйсенова 2017 жылға дейін 
Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігін, 2017–2018 
жылдары Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігін басқарды. 
Одан кейін бұл қызметті М.Әбілқасымова жалғастырды. Асқар  
Мәмин (2019 жылдан) Премьер-Министр болған кезде К.Шәмши-
динова 5 ай Білім және ғылым министрі атанып, А.Райымқұлова 
Мәдениет және спорт министрлігінің, ал А.Балаева 2020 жылдың 
мамырынан бастап Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің 
тізгінін ұстады. Яғни 30 жыл бұрын 34 министрдің біреуі ғана 
әйел болса, қазіргі таңда 18 министрдің екеуі ғана әйел. Сондай-ақ 
Ақпарат және қоғамдық даму; Ауыл шаруашылығы; Сыртқы істер; 
Ішкі істер; Қорғаныс; Экология, геология және табиғи ресурстар; 
Төтенше жағдайлар; Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрліктеріндегі орынбасарлардың бәрі ер адамдар. 
Сауда және интеграция (6), Денсаулық сақтау; Бiлiм және ғылым 
(5), Әділет (4) министрліктері аппаратындағылардың екеуі әйел. Ин-
дустрия және инфрақұрылымдық даму (7), Энергетика (6); Ұлттық 
экономика, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау (5), Қаржы (4) 
министрліктер аппараттарындағылардың біреуі ғана әйел. Сондай-ақ 
Мемлекеттік қызмет істері мен Қаржы нарығын реттеу және дамыту 
агенттіктерінің; Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау 
жөніндегі есеп комитетінің басшылары мен ҚР Адам құқықтары 
жөніндегі уәкілі әйелдер. Ал Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи-
мыл; Бәсекелестікті қорғау және дамыту; Стратегиялық жоспарлау 
және реформалар; Қаржылық мониторинг агенттіктері мен ҚР Мем-
лекеттік күзет қызметі; Бас Прокуратура, Жоғарғы Сот төрағалары 
ер адамдар. ҚР Жоғары Сот Кеңесінің 11 мүшесінің төртеуі әйел. 
Бұдан бөлек 3 қала мен 14 облыстың тізгінін ұстаған әкімдердің 
тек біреуі (Қызылорда) ғана әйел. Олардың тапсырмасын орындап, 
жұмысын жеңілдететін орынбасарлардың ішінде де әйелдердің үлесі 
төмен. Мысалы, орынбасарлардың Нұр-Сұлтан қаласы мен Ақмола, 
Қостанай, Маңғыстау облыстарында біреуі, Атырау мен Павлодар 
облыстарында екеуі ғана әйел болса, өзге 11 аймақта орынбасардың 
бәрі ер адамдар. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, 
«Заң газеті»

ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

ҚАЗАҚСТАНДА ӘЗІРГЕ МЕМЛЕКЕТ ПЕН 
ҮКІМЕТ БАСҚАРҒАН АДАМДАРДЫҢ 

ТІЗІМІНДЕ БІРДЕ-БІР ӘЙЕЛДІҢ АТЫ-ЖӨНІ ЖОҚ. 
ТЕК 2019 ЖЫЛҒЫ ПРЕЗИДЕНТТІК САЙЛАУДА 
«АҚ ЖОЛ» ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ПАРТИЯСЫНЫҢ 
АТЫНАН ҰСЫНЫЛҒАН БІРІНШІ КАНДИДАТ 
РЕТІНДЕ ДАНИЯ ЕСПАЕВАНЫҢ ЕСІМІ ҒАНА ТА-
РИХҚА ЖАЗЫЛДЫ. 

БИЛІКТЕГІ 
ӘЙЕЛДЕР

деп министрлікке ұсыныс жасағанбыз. 
Мәселенің шынайы көлемі қандай екенін 
білгеннен кейін мемлекеттік бағдарламаны 
толықтыруға болады. Маман ретінде осы 
бағдарламаның арқасында квота кезегінде 
тұрған мыңдаған әйелдің 60-70%-на көмек 
көрсетуге болады», – дейді Салтанат Бай-
қошқарова.

Квота кімге беріледі? 
Бір квотаға үкіметтен 1 млн теңге ша-

масында қаржы бөлінеді. Оның жартысы 
медициналық технологияға, жартысы 
дәрі-дәрмекке жұмсалады. Сондықтан 
мамандар экстрокорпоральды ұрықтан-
дыруға бала сүю мүмкіндігі жоғары 
жұптарды алуға мәжбүр. Ондай отба-
сылардың өзі нәтижелі және нәтижесіз 
болып бөлінеді екен. «Нәтижелі топқа 
аналық ұрығы бар әйел, аталық ұрығы 
бар ер адам жатады. Егер оларда ұрық 
болмаса, әрине, нәтиже болмайды. 
Біз маман ретінде болжам жасап, бұл 
жұптың бала сүю көрсеткіштеріне 
қараймыз. Мемлекеттік квотаның 
сұрауы қатты болғандықтан нәтижесіз 
топтағы адамды ЭКҰ-ға ала алмай-
мыз. Онда ақшаны желге шашқандай 
боламыз. Меніңше, нәтижесіз топқа 
да мүмкіндік беру керек. Жасы 40-
тан асқан отбасылардың мүмкіндігі 
аз. Сондықтан оларға сақтандыру 
аясында мүмкіндік беру керек. Олар 
нәтижелі топқа жатпайды. Алдын ала 
маман ретінде барлығын қараймыз. 
Мүмкіндіктерін бірден айтамыз. 
Мұндай жұптардың мүмкіндіктері 
10-15%. Квотаның ережесі бой-
ынша біз оларды ала алмаймыз. 

Мемлекет оларға ең болмаса жылына бір 
рет міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі 
аясында мүмкіндік берсе деймін. Мәселен, 
Ресейде сақтандыру жүйесі іске қосылған 
кезде әрбір әйел жылына бір рет ЭКҰ 
жасау мүмкіндігіне ие болды. Ол жерде 
жасы мен нәтиже тобы маңызды емес, бар-
лығына мүмкіндік береді. Қазір Ресейде 
жылына екі рет ЭКҰ және 3 рет крио-цикл 
(қатырылған эмбрионды жібіту арқылы 
экстрокорпоральды ұрықтандыру) жасауға 
болады», – дейді репродуктолог-эмбриолог. 

Бұдан бөлек, мамандар 35 жасқа дейінгі 
келіншек бір жылдың ішінде жүкті бол-
маса, ал 35-тен асқандар жарты жылдың 
ішінде бала көтере алмаса, уақыт оздырмай 
репродуктолог-дәрігерге жүгінген жөн деп 
отыр. «Әр адамның ағзасы әртүрлі. Беде-
уліктің себебі анықталғаннан кейін ғана ем-
деу тәсілі таңдалады. Көпшілігіне қабыну 
процестерін емдеу, гормондық стимуляция, 
кей кезде жатырішілік инсеминация, кейде 
ота жасалады», – дейді сарапшы. Квота әділ 
бөліну үшін барлығы электронды түрде 
жүзеге асуы керек. Қазір елімізде ЭКҰ-ға 
квота беру бойынша біркелкі кезек жоқ. Әр 
облыстың Денсаулық сақтау департаменті 
арқылы тізім жасап, жолдаманы бөледі. Ол 
көбінесе қағаз жүзінде жасалатын тізім. Ал 
қағазға жазылған тізімді білесіздер. Жасы-
ратыны жоқ, таныстар арқылы өтіп келдік 
деп жататын жағдайлар да баршылық. 
Бұл жерде жемқорлықты жойып, квотаны 
шынайы әрі әділ бөлу үшін барлығын элек-
тронды түрде жасау керек. Барлық тізімдегі 
адамдар қанша орын алдыға жылжығанын, 
кімнен кейін тұрғанын көріп отыруы ке-
рек. Тек сонда ғана барлығы әділ болады. 
Бұған қоса, әрбір адамға ЭКҰ жасататын 
мекемені өзі таңдайтындай мүмкіндік беру 
керек», – дейді Салтанат Байқошқарова.

7 мың квота бөлініп жатыр екен», – дейді 
Перизат Қойшыбайқызы. 

Тізім дұрыс жасалуы 
керек

Кейіпкерлеріміз секілді қаржы тап-
шылығынан тегін квотаның кезегінде 
тұрған мыңдаған отбасы бар. Сарыла күткен 
квотадан бірінші мүмкіндік сәтсіз шықса, 
тауы шағылатын ерлі-зайыптылар жетер-
лік. Сондықтан квотаны жеті есеге дейін кө-
бейту туралы ұсыныс 

ұрпақ 
сүюге үміттілерге қуаныш сыйлады. 

Бұл жаңалық болашақ ата-аналарды ғана 
емес, репродуктолог дәрігерлерді де қу-
антты. Дегенмен, бедеулік мәселесімен 
айналысып жүргеніне 32 жыл, оның ішінде 
экстракорпоралды ұрықтандыру әдісімен 
25 жылдан бері айналысып келе жатқан 
репродуктолог-эмбриолог Салтанат Байқо-
шқарова тегін квотаның тізімін дұрыс жа-
самаса, бала сүю бақытын аңсағандардың 
үміті аяқ асты болуы мүмкін екенін айтады. 

«Ең басты мәселе – елімізде бедеуліктің 
тізілімі жоқ. «Аңсаған сәби» бағдарлама-
сын жүзеге асырмас бұрын көмекке мұқтаж 
отбасылардың санын анықтап алу қажет. 
Бала сүйе алмай жүрген отбасылардың 
нақты статистикасы жоқ. Оны тіркейтін 
мемлекеттік орган да құрылмаған. Қоғамда 
бала сүю бақытына жете алмай жүрген 
жұптар қаншама?! Сондықтан бағдар-
ламаны жүзеге асырмас бұрын бедеулік 
пен белсіздік статистикасын жасап алу 
маңызды. Нақты деректер жоқтықтан әрбір 
6-шы отбасы перзентке зар болып жүреді, 
жалпы, отбасылардың 15-20% осындай 
қиындықтармен бетпе-бет кездеседі деген 
халықаралық статистиканы айтамыз. Рас, 
мұндай деректердің нақтыланбауының 
өзіндік себебі бар. Бедеулік өмірге тікелей 
қауіп төндіретін, аз уақытта емделетін 
ауру болмағандықтан осы уақытқа дейін 
статистикасы жасалмады. Оның үстіне ем-
делушілер бірнеше дәрігерге, мемлекеттік 
немесе жекеменшік мекемелерге қаралады. 
Сол себепті науқас туралы ақпараттар бір 
жерге жинақталмайды. Елдегі бедеуліктің 
масштабы да белгісіз. Алдымен осыдан 
бастау керек. «Бедеуліктің жол картасын 
әзірлеп, әрбір жұпты цифрлық техноло-
гиялар арқылы ортақ базаға енгізу керек» 

Аңсап күткен сәбиін қолына алып, ұрпақ сүю бақытына бөленген ата-а-
нада арман жоқ. Өйткені, бақыттың бастысы – бала сүю. Осындай 

бақытты сезінуге мүмкіндік берген бағдарламаның соңы сиырқұйымшақта-
нып кетпесе екен дейсің. Ал мамандар бедеулік пен белсіздікке шалдықпау 
үшін ішімдік пен есірткіден бас тартып, салауатты өмір салтын ұстануға шақы-
рады. Болашақ аналарға ар-ұятын сақтап, ерте жастан жасанды түсік жасату-
дан аулақ болу керектігін айтады. Өйткені, ЭКҰ жасатуға жүгінетін әйелдердің 
70-80% бұрын жасанды жолмен түсік тастағандар. 

Жадыра МҮСІЛІМ 
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ҚҰРМЕТ

РАУШАН ГҮЛІНЕ 
ЖҰМСАЛАТЫН ҚАРЖЫ 
– 1 МИЛЛИОН ДОЛЛАР
Өзге елдер секілді, Қазақстанда да жыл сайын әйелдердің Ха-

лықаралық мерекесі қарсаңында қалалар мен ірі елді мекендердің 
бәрінде  гүл саудасы қызады. Бұл кезде бір емес, бірнеше күн бойы 
арнайы орындардан бөлек, базарлар мен көше бойындағы жайма 
базарлардан раушан мен қызғалдақтың түр-түрін көруге  болады. 
Анасына, әйеліне, қызына, қалыңдығына,  әріптесіне, құрбысына 
деген сияқты әркім өзіне ұнайтын жанға гүл сыйлап, көңілін көте-
руге барын салады. Сондай-ақ гүл патшасы ретінде көбінің таңдауы 
раушанға ауатыны да жасырын емес. 

Біз осыған орай  арнайы Ұлттық статистика бюросының ресми 
деректеріне көз жүгірткен едік. Карантин жағдайына қарамастан, 
өткен жылы Қазақстан көршілес елдерге  40,5 мың доллардың 12,6 
тонна раушан гүлін сатса, өзі алыс-жақын 9 мемлекеттен 1 млн 
69 мың долларға  108,4  тонна раушан гүлін сатып әкелген. Яғни  
экспорт пен импорттың арасындағы айырма 8,6 есе болып отыр. 
Қарапайым адамды бұл сандар онша қызықтырмауы мүмкін, бірақ 
1 млн доллардан астам қаржының едеуір бөлігі жұмсалатын бұл 
мерекеден кейін сатып алынған гүлдің 2-3 күннен кейін еш кәде-
ге жарамай, әр жерде шашылып жататынын бәріміз жылда көріп 
жүрсек те, одан еш түйін шығара алмай жүрміз. Қоқыс салатын 
контейнерлерде ғана емес, подъездердің алдындағы жәшіктерден 
бастап, аулаларда, арықтарда  үйіліп жататын гүл шоқтарын жинап, 
оны пайдалы іске жаратуда әзірге дәрменсізбіз. 

Дегенмен, кейбір тұрғындар сабағы кесілмеген және арнайы 
ыдыстарда өсірілген гүлдерді сыйлауға тырысып жүргенін де бай-
қауға болады. Бірақ олардың үлесі әлі де төмен. Мамандар үзілген 
гүлді лақтыруға асықпай, сабағын кесіп, суға не құнарлы топы-
раққа  көму арқылы қайта өсіруге болатынын айтып жүргенімен, 
оған құлақ асушылар да көп болмай тұр. Сондықтан мереке кезінде 
біреуге гүл сыйлағыңыз келсе, бұл қуаныштың ғұмыры бір күндік 
қана болып қалмауын естен шығармаған жөн шығар. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті»

Нұржан ҚАРАБАЕВ,
Алматы қаласы Алатау аудандық соты төрағасының міндетін атқарушы:

ТЕКТІЛІКТІҢ ТӘБӘРІГІ

АРУЛАР БАРЛЫҚ
ҚҰРМЕТКЕ ЛАЙЫҚ

8 Наурыз – ең ерекше мереке. Көктемнің жылуын, шуағын 
алып келетін бұл мерекені баршамыз асыға күтеміз. Осы күні 
анамызға құрмет көрсетіп, айналамыздағы аруларды қошемет 
пен шуаққа бөлегіміз келеді. Өйткені, әйел көктем секілді жер 
дүниені түрлендіріп, әлемге ән салдырады. Бір ғасырдан бері 
тойланып келе жатқан бұл мереке әйелді бағалаудың, ананы 
қуантудың таптырмас мүмкіндігі. 

АНАСЫ ЖАҚСЫ 
ҚАНДАЙ-ДЫ…

Асланбек ДЮСИНГАЛИЕВ,
Батыс Қазақстан облысы Тасқала аудандық сотының төрағасы:

Раушангүл БАЙЖҰМАНОВА,
Шығыс Қазақстан облысының №2 кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі мамандандырылған ауданаралық
сотының төрағасы: 

ӘУЛЕТТІҢ БЕРЕКЕСІ

САНДАР СӨЙЛЕЙДІ

Ананың ризашылығын алған, ананың алғысына бөленген 
бала бақытты. Себебі, жұмақтың кілті ананың таба-

нының астында демей ме? Біз үшін түн ұйқысын төрт бөліп, 
тәрбиелі ұрпақ өсіруді өмірінің мәніне айналдырған ата-ана-
мыздың орны әрқашан бөлек. Әкем Ерубай мен анам Шарипаның 
мейірім мен шуаққа шомылған шаңырағында бес бала өстік. 
Ата-анамның өзара сыйластығы, бір-біріне деген құрметі 
керемет еді. Айтарын қабағымен ұқтырып, жанарымен жет-
кізетін үлкендердің терең ұстанымына кейде таңғаласың. 
Менің анам «Балаң хан болсын десең, күйеуіңді патшадай күт» 
деген тәмсілмен отағасын пір тұтқан данышпан әйел. Ерінің 
атына кір келтірмеуді, сөз тигізбеуді мақсат еткен ол бізге 
ойын зекіп, ұрсып емес, ақылмен жеткізетін. Баланың тілінде 
сөйлеп, ұл-қызының ойындағысын айтқызбай ұғатын бір жан 
болса, ол – анам. 

ПІКІР

Биыл біздің отбасымыз үшін мерейлі жыл болмақ. Өйткені менің ар-
дақты әкем Байжұманов Зәки 85 жасқа, аяулы анам Байжұманова 

Кəкіш Мырзағұмарқызы 75 жасқа, ал екеуінің отау құрып, шаңырақ көтер-
гендеріне 55 жыл толады. Алты баланы дүниеге əкеліп, тəрбиелеп өсірген 
ата-анам – бүгінде төрт ұл, екі қызынан өрбіген 16 немере мен 6 шөберенің 
қызығына бөленіп отырған бақытты ата-əже.

Əке-шешем қарапайым отбасынан шыққан. Мал шаруашылығын да-
мытуға үлес қосып, ұзақ жылдар шопандықты кәсіп еткен жандар. Біздің 
адам болып қалыптасуымыз осы кісілердің арқасында. Анам өте сабырлы, 
үлкен əулетіміздің берекесін кіргізіп отырған, он саусағынан өнері тамған 
ісмер адам. Қыздарының, немерелерінің жасауын өзі дайындап берді. Қолы 
ашық, дастарқаны берекелі, өте қонақжай, ұлттық тағамның түр-түрін 
дайындайды, тіпті бұл жағынан жас қыз-келіншектерге шеберлік сағатын 
өткізсе де болады. Көп сөзге жоқ, айтқанын орындайды, тазалықты сүйеді. 
«Əке көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер» дегендей, анамызға қарап бой 
түзеп өстік. Өзіміз көрген асыл қасиеттерін бойымызға сіңіруге тырыс-
тық. Балаларының құлағына «Біреудің ала жібін аттама», «Қызға қырық 
үйден тыйым» дегенді құя отырып, өтірік айтпауға, бастаған ісін аяғына 
жеткізуге, айтқан сөзін орындауға үйретті.

Қазір анамыз сексеннен асты. Өзі өсірген ұрпақтан 12 
немере, 9 шөбере көрген бақытты әже. Қара шаңырақтың 
ырыс-құты болып, төрімізді толтырып отырғанына шүкір 
етеміз. Бар ғұмырын біздің болашағымызға арнаған анамызды 
қуантқымыз, жүзін нұрға бөлегіміз келеді. Сол себепті әр жыл 
сайын 8 наурызда анамның туған күнінде қара шаңыраққа жи-
налу әдемі дәстүрімізге айналған. Балаларын айналып-толға-
нып, немере-шөберелерін бауырына қысқан анамыздың сол 
сәттегі қуанышты жүзін көру біз үшін үлкен мәртебе. Өмірден 
көргені мен түйгені көп анамыз әулеттің алтын қазынасы 
іспеттес. 

Қазақ ырымшыл халық. Жақсылыққа қашан да жаны құмар. 
Содан болар, қамқор ана, адал жар, жанашыр жан бола білген 
анамыздың жасы мен жолын берсін деп тілек айтатындар аз 
емес. Ақ батасын алып, ақ жаулығын ырымдап сұрайтындарда 
да есеп жоқ. Өнегелі өмірі үлгі болсын деген ниетпен анамыздың 
80 жасын осыдан бірнеше жыл бұрын ерекше атап өткен едік. 
Немере-шөберелерінің ортасында, тектіліктің тәбәрігіндей 
болған анамыздың сол сәттегі тебіренісін сөзбен жеткізу 
мүмкін емес. Көпшіліктің есепсіз құрметіне бөленген анамыз-
дың жанарынан сол сәтте өткенге шүкір айтып, тәубә  етіп 
тұрғанын аңғарғандай болғанбыз.

Бұған қоса, бар ғұмыры от басы, ошақ қасында өткен 
анамыз ды екі рет Меккеге апарып, қасиетті мекенге таба-
нын тигізудің сәті түсті. Жетпіс жылда бір келетін үлкен 
қажылыққа бару да анамыздың маңдайына жазылғаны қуан-
тады. Балалары үшін бұл да бір бақыт. 

Міне, сұлу көктемнің жаршысындай болып әйелдер мерекесі 
келе жатыр. Барлық аналарды, қыздарды әдемі мейраммен 
шын жүректен құттықтаймын! Қазақтың барша аруларына 
ақ тілегі алғаусыз орындалған өз анамның жолын берсін!

АДАЛДЫҚТЫҢ ҮЛГІСІ
Менің анам Дюсингалиева Салтанат Тасқалиқызы 68 жаста. Батыс Қа-

зақстан облысы Қазталов аудандық кітапханасында табан аудармастан 38 
жыл қызмет етті. Еңбек жолын қарапайым кітапханашы болып бастап, директор 
лауазымына дейін көтеріліп, сол жерден зейнетке шықты. Отбасында бір ұл, екі қыз-
ды тәрбиелеп өсірді, оқып, білім алуына бар жағдайын жасады. Анамның бойындағы 
тектілік, қарапайымдылық, кішіпейілділік, ұяңдылық, инабаттылық сияқты асыл 
қасиеттерін жоғары бағалаймын. Саналы ғұмырында қанағат пен шүкіршілік етуді 
өмірлік ұстанымы санаған анам перзенттеріне асқар таудай әкемізді сыйлауды 
үйретуден, əулетке, отбасына, ата-анаға кір келтіретін әрекеттерге бармауды 
айтып отырудан еш жалыққан емес. Қай жерде жүрсем де, қандай қызметте бол-
сам да, аяулы анашымның «Адам бол, кішіпейілдік таныт және иманыңды сақта», 
Азамат деген атыңа кір келтірме» деген сөздерін əрдайым есімде сақтап, жадымнан 
шығармаймын.

Қазақ танымында аса құдіретті, өте қадірлі «тектілік» дейтін ұғым бар. Адам бойындағы 
тұлғалық қасиеттерді оятатын тектіліктің атаның қаны, ананың сүтімен дарып, сүйекке 
бітетін асыл қасиет екені анық. Филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы, ғалым 

Омар Жəлелұлының пайымдауынша, тектің берілуі жағынан əйел адамның маңызы өте зор екен. Атам 
қазақ та «Алып анадан туады», «Үйдің жақсы болмағы ағашынан, жігіттің жақсы болмағы нағашыдан» 
деген мақалдарды тегін айтпаса керек. 

Көгілдір көктемнің алғашқы лебімен жеткен əйелдердің халықаралық мерекесі күні қарсаңында əділет 
майданында, ақиқат жолында талмай еңбек етіп жүрген сот төрағаларынан аналары туралы айтуын 
өтінген едік. Төрағаларды тəрбиелеп өсірген аналардың асыл қасиеттері мен бала тəрбиесіндегі ұста-
нымдары, өмірге азық болар ақыл-кеңестері туралы бауыр еті балаларының жүректерін жарып шыққан 
ой-пікірлерін оқырман назарына ұсынамыз.

Әйелдің орны қай кезде де төр. 
Бүгінде қыз-келіншектер аралас-
паған, нәзік жандылардың қолы 
тимеген сала кемде-кем.  Арулар 
мықты ұстаз бен дәрігер, ұшқыш 
пен суретші, тергеуші мен судья да 
бола алатынын әлдеқашан дәлел-
деген. Әр ісіне жауаптылықпен 
қарайтын нәзік жандылар жұмы-
сынан қылаудай кемшілік табу 
қиын. Өйткені, оларда өзіне тапсы-
рылған шаруаны шала істеу деген 
түсінік болмайды. 

Қыз-келіншектер жүрген орта 
мейірім мен махаббатқа толы. Оны 
сот саласындағы қыз-келіншектер 
қыз метінен анық аңғаруға болады. 
Біздің соттарда ерлермен теңдей 

еңбек етіп, төрелік алаңындағы мінсіз қызметі үшін мойындалған 
мамандар баршылық. Әсіресе, уақытпен есептеспей жұмыс істейтін 
сот мамандарының жанкешті еңбегін елемеу, ескермеу қате болар 
еді. Мамандар – сот жұмысын сапалы ұйымдастырудың шебері. 
Тараптар сот отырысында тек судьяларды көрген соң, мамандардың 
тынымсыз тірлігіне назар аудара бермейді. Ал шын мәнінде олар 
сот залдарындағы қауіпсіздіктен бастап, сот шешімі қолға тигенге 
дейінгі көзге көріне бермейтін техникалық қамтамасыз ету жұмы-
сының барлығына жауапты. 

Ақ пен қараны ажыратып, ақиқаттың салтанат құруына мүдделі 
болып жүрген әйел-судьялар қаншама? Отбасының ұйытқысы, бей-
бітшілік пен тыныштықтың шырақшысы атанған әйелдер судьялық 
қызметте де биік беделге ие. Олардың ұқыптылығы, еңбекқорлығы, 
ізденімпаздығы, жаңашылдығы саланың дамуына серпін беруде. 
Салада қолға алынған жаңа бастама, жобалардың басы-қасында 
нәзік жандылардың тұруы өмірдегі әйелдер белсенділігінен хабар 
береді. Ендеше, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың: «Әйел – шексіз 
құдірет иесі. Тарих тағылымында ең айтулы өзгерістердің барлығы 
әйелдердің қолымен немесе әйелдер үшін жасалады», – деген сөзі 
өте орынды айтылған. 

Әйел-аналар отбасының алтын діңгегі, қоғамның қозғаушысы. 
Олардың демографияны көтеруге қосып жатқан үлесі өте зор. 
Қызметі мен отбасын қатар алып жүретін қыз-келіншектердің шы-
дамдылығы, табандылығы қандай мақтауға да лайық. Жанкешті 
еңбегімен айналасын жарқыратып жүрген барша аналар қауымын 
әдемі мерекемен құттықтаймын. 

Мариямгүл ТОҚЫШЕВА,
Шығыс Қазақстан 

облыс тық сотының 
судьясы



№18 (3343) 
5 наурыз 2021

zangazet@mail.ru 5КЕЛБЕТ

СУДЬЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ЖОҒАРЫ 
БОЛҒАНЫМЕН, ӨТЕ ҚЫЗЫҚТЫ ЖҰМЫС. СОТ ПРО-
ЦЕСІНДЕ ӘРТҮРЛІ АДАМДАРМЕН КЕЗДЕСЕСІҢ, ТҮРЛІ 

ТАҒДЫР ИЕЛЕРІНЕ ЖОЛЫҒЫП, ӘРТҮРЛІ ОҚИҒАЛАРҒА КУӘ 
БОЛАСЫҢ. ҚЫЗМЕТТІ ҚАУІПТІ ДЕП ТЕ САНАУҒА БОЛАДЫ. МЕН 
СУДЬЯ РЕТІНДЕ ТҮСКЕН МАТЕРИАЛДАРДЫ ҚАРАУ ҮШІН ТҮЗЕУ 
МЕКЕМЕЛЕРІНЕ ДЕ КӨП РЕТ БАРАМЫН. ҚАТАҢ РЕЖИМДЕГІ 
МЕКЕМЕГЕ ДЕ, ТУБЕРКУЛЕЗБЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРҒА 
АРНАЛҒАН МЕКЕМЕГЕ ДЕ БАРДЫМ. СОЛ ЖЕРЛЕРДЕ  КЕЙДЕ 
ЕШҚАНДАЙ КҮЗЕТШІСІЗ ТЕК ХАТШЫМЕН БІРГЕ ЖҰМЫС ІСТЕ-
УГЕ ТУРА КЕЛГЕН ЖАҒДАЙЛАР БОЛДЫ. БҰЛ ӘРИНЕ, ҚАУІПТІ. 
БІРАҚ КӘСІБІҢЕ СҮЙІСПЕНШІЛІК, ҚЫЗМЕТТІК ПАРЫЗҒА ДЕГЕН 
АДАЛДЫҚ БАР          ЖЕРДЕ МҰНЫҢ БӘРІ ҚОРҚЫНЫШТЫ ЕМЕС. 

– Жоғарғы Сот судьясы болу кез 
келген жанның маңдайына бұйыра 
бермейтін бақ. Бұл деңгейге қалай 
жеттіңіз? Сіздің жолыңыздың осы 
екенін қашан және қалай түсіндіңіз?

– Жоғарғы Сот соттар қараған істер 
бойынша соңғы нүктені қояды. Сон-
дықтан, Жоғарғы Соттың судьясы болу, 
жалпы, судья болу – үлкен жауапкер-
шілік, себебі судья адамның тағдырын 
шешеді. Алғашқы еңбек жолым адво-
каттың көмекшісі болудан басталды. 
Одан соң компанияда заңгер болып, 
одан соң сотқа қатардағы маман ретінде 
келіп, бас маман деңгейіне көтерілдім. 
Жоғарғы Соттың судьясы болудың 
алдында 15 жылдан астам уақыт су-
дья болып жұмыс істедім. Азаматтық, 
қылмыс тық істерді қарадым, бірінші 
сатыдағы сот судьясы, тергеу судья-
сы да болдым. 5 жылдай апелляция
лық сатыдағы судья ретінде қызмет 
атқардым. Судьялардың процестерді 
жүргізгендерін өз көзіммен көріп, сот 
істерін бірінші рет қолыма алдым. 
Бұл қызметтің адам тағдыры, әділдік 
үшін қаншалықты маңызды екенін 
осы кезеңдерде айрықша зерделедім. 
Осы жолда өмір тәжірибеден түйген-
дерім, бәлкім, судьялықтың менің 
кәсібім екенін ұқтырған болар. Бүгінде 
өмірді, адамдарды тануым, жинақтаған 
тәжірибем, өсу жолым, жетістіктердің 
дәмін сезінуім – бәрі осы қызметпен 
байланысты.

– Судья ретінде алғаш жүргізген 
ісіңіз есіңізде ме? Қандай процестер 
ауыр деп ойлайсыз?  

– Алғаш рет мен азаматтық істі 
қарадым. Бірақ қатты  қобалжығаным 
жадымда қалды. Процеске, әрине, ал-
дын ала дайындалдым, сот өндірісіне 
қатысты заң нормаларын бірнеше рет 
оқыдым. Қанша іс жүргізгенім жайлы 
қазір нақты  айта алмаймын. Азамат-
тық істерді қараған кезде бір уақытта 
өндірісімде 150180 іс болған.

Істердің қайсысы маңызды деген 
сұраққа былай жауап берейін. Істің 
әрқайсысы маңызды, себебі, сот шешімі 
адамның өміріне, тағдырына әсер етеді. 
Десе де, бұл ретте ең ауыр өндіріс деп 
қылмыс тық істерді айтуға болады. Өйт-
кені, қылмыстық іс жәбірленушіге, оның 
өміріне, денсаулығына зиян келтіру 
жағдайына орай қозғалады. Процес те 
қайтыс болған жәбірленушінің туыста-
рының қайғырғанын, сотталушының өз 
әрекетіне өкініп жылағанын көресің. 
Сотталушы үлкен мерзімге бас бос
тандығынан айыру жазасына кесілген 
жағдайда оның туыстары қайғырып 
жылап жатады. Сондықтан, қылмыс
тық процесс психо логиялық тұрғыдан 
ең қиын деп айтуға болады. Мұны көру, 
процеске қатысушылардың жан азабын 
сезіну өте ауыр. 

– Судьяның әдеттегі бір күнін 
суреттеп беріңізші. Процесс алдында 
әріптес теріңізбен  кеңесесіз бе?  

– Әрине, сот процестеріне алдын 
ала дайындаламын. Іс материалда-
рын мұқият оқимын. Процесс алдын
да, ол басталмай тұрып, тағы бір 
рет материал дарды қарап шығамын. 
Процесс өткізгеннен кейін шешім 
қабылдау керек, оның дәлелдерін то-
лық негіздеу керек. Бір күнде әртүрлі 
құқықбұзуышылық бойынша бірнеше 
процесс жүргіземіз. Олардың әрқайсы-

сына мұқият дайындалу қерек. Одан да 
басқа жұмыстар бар. Жаңадан түскен 
істерді, шағымдарды, арыздарды оқу 
керек, олар бойынша шешім қабыл-
дау керек. Және де әрбір судья өзінің 
кәсіби деңгейін көтеруге міндетті. 
Яғни заңға енгізілген өзгерістерді, 
сот практикасын талдау нәтижелерін 
үнемі қадағалап, оқып отыруымыз 
тиіс. Әрине, әріптестеріммен кеңе-
сетін жағдайлар да болады. Себебі, 
апелляция лық, кассациялық сатыдағы 
соттарда көпшілігінде шешім алқалы 
кеңесте қабылданады.

– Сот шешімін қабылдау – үлкен 
жауапкершілік. Өз болмысыңызда 
қатардағы адам мен кәсіби судьяны 
қалай бітімге келтіре аласыз? 

– Судья өз шешімін тек қана заңның 
негізінде қабылдайды. Заң кейде қа-
таң, кейде жұмсақ болады. Бірақ судья 
басқа шешім қабылдауға құқылы емес. 
Әрине, шешім қабылдау үшін қиналған 
жағдайым да болады. Іс бойынша жи-
налған дәлелдемелерге баға беру оңай 
емес. Мүмкін, шынында да сотталушы 
кінәлі емес шығар деп ойлайсың. Қан-
дай шешім қабылдау қажет деп бір
екі ай ойланып жүрген де жағдайлар 
болған. 

– Сауатты әрі әділ шешім қабыл-
дау үшін өзіңіз қаншалықты деңгей-
де ішкі түйсігіңізге сенесіз?

– Сауатты әрі әділ шешім қабылдау 
үшін біріншіден білім керек. Сонымен 

қатар, судьяның әділеттілікті жоғары 
қоятын ұстанымы, адамдарға деген 
жанашырлық сезімі болуы керек. Мен 
өз ішкі түйсігіме сенемін, сондықтан 
шешімді қабылдаудың алдында көп 
ойланып, оның барынша заңға сәйкесті-

Назгүл РАХМЕТУЛЛИНА, 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының судьясы:

«СУДЬЯ БОЛМАҒАНДА 
ЖУРНАЛИСТ БОЛАР ЕДІМ»

СҰХБАТ

гінің сыртында, әділ болуының барлық 
мүмкіндіктерін қарастырамын. 

– Әділ шешім қабылдауға заңда-
рымыз қаншалықты мүмкіндік 
береді? 

– Заң тақыр жерден пайда болмай-
ды. «Жеті рет өлшеп, бір рет кесетін-
дей» ыждағаттылықпен дайындалады. 

Сондықтан елдегі заң нормалары әділ 
шешім қабылдауға мүмкіндік береді. 
Әрине, барлығы бірдей мінсіз деуден 
аулақпын. Кемшіліктің бәрі тәжірибе 
кезінде айқындалып жатады. Кейбір 
заңнамаларды қолдануда қиындықтар 
туады. Осы үрдісті жеңілдету үшін 
Жоғарғы Сот тарапынан нормативтік 
қаулылар қабылданатынын білесіз-
дер. Көптеген заңнамалар жыл сайын 
қайта толықтырылып, өзгертіліп жа-
тады. Мұның бәрі әлемдік тәжірибеде 
қалыптасқан әдеттегі үрдіс. Заңдар да 
өмірдің ағымына, қоғамдық қатынас
тардағы өзгерістерге қарай жетіліп 
тұруы қалыпты жағдай. Бізге қажеті 
оларды дер кезінде зерделеп, дұрыс 
қолдана білу. 

– Судьяның қызметі қандай құ-
жаттармен реттеледі? Жалпы, осы 
шешімім әділетсіз болды-ау деп 
өкініште қалатын кезіңіз болды 
ма? 

– Судьяның қызметі «Қазақстан 
Рес публикасының сот жүйесі мен 
судьяларының мәртебесі туралы» 
Конституциялық заңымен, Сот Әдебі 
кодексімен реттеледі. Олардың ере-
желерін, талаптарын сақтамағаны 

үшін тиісті шаралар қарастырылған. 
Мәселен, судьялар тәртіптік жауап-
кершілікке тартылуы мүмкін. Менің 
қызметімде мұндай жағдайлар әзір-
ге орын алған жоқ. Әрине, қабыл-
даған шешімдерімді апелляциялық, 

кассация лық сатыдағы соттардың 
өзгерткен кезі болған. Бірақ, менің 
тарапымнан шығарылған бірдебір 
айыптау үкімінің негізсіз деп күші 
жойылған кезі жоқ.

– Судьялық қызмет несімен ұнай-
ды? Жалпы, бұл қызмет қауіпті емес 
пе?

– Судьялық қызметтің жауапкер-
шілігі жоғары болғанымен, өте қы-
зықты жұмыс. Сот процесінде әртүрлі 
адамдармен кездесесің, түрлі тағдыр 
иелеріне жолығып, әртүрлі оқиғаларға 
куә боласың. 

Қызметті қауіпті деп те санауға бо-
лады. Мен судья ретінде түскен матери-
алдарды қарау үшін түзеу мекемелеріне 
де көп рет барамын. Қатаң режимдегі 
мекемеге де, туберкулезбен ауыратын 
науқастарға арналған мекемеге де бар-
дым. Сол жерлерде кейде ешқандай 
күзетшісіз тек хатшымен бірге жұмыс 
істеуге тура келген жағдайлар болды. 
Бұл әрине, қауіпті. Бірақ кәсібіңе сүй-
іспеншілік, қыз меттік парызға деген 
адалдық бар жерде мұның бәрі қорқы-
нышты емес. 

– Бүгінде судьяларға қойылатын 
талап көп өзгерді. Талаптың кү-
шейтілуі білікті мамандардың сотқа 
келуіне кедергі келтіріп отырған 
жоқ па? 

– Дұрыс айтасыз, қазіргі таңда су-
дья қызметіне талап  күшейді.  Қазір 
белгілі бір өмірлік тәжірибесі бар 
ересек адам ғана судья қызметіне 
тағайындалуы мүмкін. Сонымен қа-

тар, күрделі көп сатылы іріктеуден 
өту қажет. Бұл талаптар да дұрыс деп 
санаймын, себебі судьяның жауапкер-
шілігі үлкен.

– Судьялық қызмет мансап-
тың  ең биік шыңы ма әлде заң-
гердің  бұл тұрғыда мүмкіндігі 
шексіз бе?

– Барлық қызмет маңызды, қажетті. 
Судья, дәрігер немесе мұғалім болсын 
қайқайсысының қоғам үшін маңызы 
зор. Олардың бәрі адамның өміріне 
әсер ететін әрекет жасайды, шешім 
қабылдайды. Сондықтан, бір қызметтің 
екіншісіне қарағанда маңызы немесе 
мансабы биік деп айта алмаймын.

Әйел адамға судья болу қиын деп 
санамаймын. Әйел адамның шыдам-
дылығы, ұстамдылығы осындай қыз-
метті мінсіз атқаруға көмектеседі. Сот 
саласында әйел адамдар өте көп. Қыл-
мыстық істерді қарайтын соттардың 
көпшілігінде қызкеліншектер отыр. Өз 
қызметіме байланысты ешқандай қысым 
көрген емеспін. Мұның өзі сот саласын-
да айымдардың алаңсыз еңбек етуіне 
толық жағдай жасалғанын көрсетеді.

– Судья болмасаңыз кім бо-
луыңыз мүмкін еді? 

– Судья болмасам, мүмкін журна-
лист болар едім. 

– Уақыт тауып, ой бөліскеніңізге 
рақмет! 

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

ҮЛГІ

Әйел-ана отбасы жылуын 
сақтаушы, тіршіліктің гүлі, 

отбасының берекесі, қоғамның ертеңі 
болашақ балаларды тәрбиелеуші. Бү-
гінде нәзік жандылар  ұрпақ тәр-
биесімен қатар, кез келген қызмет 
саласында жемісті еңбек етіп келеді. 
Әр саланың өзіндік қиындығы мен 
жауапкершілігі бар. Осындай саланың 
бірі – Қылмыстық-атқару жүйесі. 
Мұнда әйелдер ерлермен иық тіресе 
қызмет атқарып келеді. 

Осы орайда біз ҚАЖ саласының 
қырсырымен танысу үшін  Қызылорда 
облысы бойынша ҚАЖ департаментін-
дегі жалғыз подполковник әйел Ақерке 
Темірбекқызымен әңгімелескен едік. 
Әділет подполковнигі Ақерке Темір-
бекқызы Қызылорда облысы бойынша 
Қылмыстықатқару жүйесі департа-
ментінде кадр саясаты тобының бас 
маманы болып қызмет етеді. 

ҚАЖ саласында  20 жылға жуық қы-
змет етіп келе жатқан тәжірибелі қыз
меткер М.Әуезов атындағы Оңтүстік 
Қазақстан мемлекеттік университеті 

мен Қызылорда қаласындағы «Бола-
шақ» университетінің заңгер маман-
дығын оқып, диплом алған. Оқу орнын 
аяқтап, алғашқы еңбек жолын ЗК169/5 
мекемесінде кеңсе қызметінің инспек-
торы болып бастаған. Кеңсе қызмет-
кері бола жүріп, шыңдалып, тәжірибе 
жинап ҚАЖ департаментінде штаб 
тобының, екінші арнайы тобының аға 
инспекторы, сотталғандардың еңбегін 
ұйымдастыру тобының бас маманы қы-
зметтерін атқарған. 2020 жылдың шілде 
айынан бастап, департаменттегі кадр 
саясаты тобының бас маманы. 

– Отбасында 3 ағайындымыз, жал
ғыз қыз болғандықтан әкеме жақын 
болдым. Әкем сияқты форма кию менің 
балалық арманым еді. Менің білім 
алуыма, тұлға ретінде қалыптасуыма, 
нысанды киім киіп, құқық қорғау са-
ласының қызметкері боламын деген 
арманыма әкем қарсы болмады. Өйт-
кені, әкем де Ішкі істер саласында табан 
аудармай 30 жыл адал қызмет жасаған. 

Қыз балаға құқық қорғау саласында 
жұмыс жасау қанша қиын болса да, 

атаанам мені қолдап, ақылын айтты, – 
дейді Ақерке Темірбекқызы.

Сөйтіп, Акеркенің бала арманы 
орындалып, нысанды киім киіп,  ҚАЖ 
саласының қызметкері болды. Содан 
бері міне, 20 жылға жуық уақыт өтті. 
Құқық қорғау саласында ереже, тәртіп 
бәріне бірдей, ерлер немесе әйелдер деп 
бөлінбейді. Ол жұмыс барысында жас 
мамандарға Әдеп кодексінің ережелерін 
мүлтіксіз сақтауға, сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы күресте барлық күшжі-
герін қолданып, азаматтармен және 
әріптестермен сөйлескенде әдептілік 
және биязылық танытып, адал, әділ бо-
луы және көпшілік мақұлдаған адамгер-
шілікәдептілік ережелерін сақтауы 
керегін айтып отырады. Ақерке Темір-
бекқызы ерлермен тең дәрежеде қызмет 
атқарып, талай жетістіктерге жетіп 
үлгерген. Жұмысына деген адалдығы 
еленіп, ҚР ІІМнің  Құрмет грамота-
сымен, ҚАЖ комитетінің, департамент 
бастығының Грамоталарымен, Алғыс-

хаттарымен бірнеше мәрте марапатта-
лып, ІІІ дәрежелі «Мінсіз қызметі үшін» 
төсбелгісімен және «генераллейтенант 
Ш.Қабылбаев» медалімен марапат-
талды. Бұл дегеніміз оның қызметіне 
адалдығы, құқықтық сауаттылығының 
жоғары екендігінің дәлелі.

Ақерке Темірбекқызы өмірде де, 
қыз метте де жолы болған жан. Акер-
кенің жолдасы Нүркен әскери салада 
қызмет жасап, зейнеткерлікке шыққан. 
«Қыз өссе – елдің көркі, гүл өссе – 
жердің көркі» дегендей, қызғалдақтай 
3 қызына тәлімтәрбие беріп отырған 
өнегелі отбасы. Қызметімен қоса отба-
сының берекесін кіргізіп отырған әділет 
подполковнигі Ақерке Темірбекқызын  
8 наурыз – Халықаралық аналар мере-
кесімен құттықтап,  отбасына бақбере-
ке, қызметіне табыс тілейміз!

Дана ДОСТАНОВА, 
Қызылорда облысы бойынша 

ҚАЖД қызметкері

ДЕПАРТАМЕНТТЕГІ ЖАЛҒЫЗ ПОДПОЛКОВНИК

(Соңы. Басы 1-бетте)
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ПӘРМЕН ОТБАСЫЛЫҚ ЗОРЛЫҚҚА 
ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІМемлекет үшін адам өмірі қашан 

да құнды, бағалы. Ал адам үшін 
отбасындағы татулық пен тыныштықтан 
қадірлі ештеңе жоқ. Өкінішке орай, отба-
сының бақытын бағаламайтындар аз 
емес. Соның кесірінен жақындарына 
зорлық-зомбылық көрсетіп, әлсізге әл-
дінің тізе батыруы әлі де тыйылмай тұр. 
Статистика әйелдер мен балалар отба-
сылық зорлықтың бірден-бір құрбаны 
екенін растап отыр. Әйелдер мен бала-
лар туыстар арасындағы дауды сырт-
қа шығарғысы келмегендіктен, жақы-
нының абыройын ойлап, зардабынан 
қорыққандықтан арыздана бермейді. 
Арыз түспеген соң үйдегі тыныштықты 
бұзып, жақындарын балағаттап, тіпті қол 
жұмсауға дейін баратын азаматтардың 
әрекеті жабулы қазан жабулы күйінде 
қалады.

Жақынының мұндай қадамға жанашырлықтан 
барғанын зорлықшының бәрі бірдей түсіне бер-
мейді. Оғаш әрекетіне өкінгендер кешірім сұрап, 
қателікті қайталамауға тырысады. Ал екінші 

Ақнұр ЖҰМАБАЕВА, 
Халықаралық құқық қорғау орталығының Алматы қаласындағы медиация орталығының жетекшісі, көп балалы ана:

«ЕҢ ЖАҚСЫ МОТИВАЦИЯМ – 
БАЛАЛАРЫМ»

біреулерді жазасыздық керісінше есіртіп жібе-
реді, олар жақындарының арыз жазбауын өзінен 
қорыққандықтан жасалған амал деп пайымдайды. 
Осы ретте Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодекстің отбасылық зорлық-зомбылықты болдыр-
мауды, туыстар арасындағы татулықты сақтауды 
көздейтінін айта кеткеніміз жөн. Тұрмыстық 
зорлық-зомбылық барысында жасалатын құқық 
бұзушылықтардың алдын алу қоғам үшін әрқашан 
өзекті. Осы кодекстің 10-тарауындағы жеке бастың 
құқығына қол сұғатын әкiмшiлiк құқықтарға қаты-
сты жазаның өзгеруі де сондықтан. 

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс та-
лабына сай отбасы-тұрмыстық қатынастар кезінде 
туыстарына жәбір көрсетіп, құқық бұзушылыққа 
кінәлі болған адамдарға алдымен ескерту жасала-
ды немесе 5 тәулікке дейінгі қамаққа алу түріндегі 
жаза тағайындалады. Ал осы әрекетті әкiмшiлiк 
жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайта-
лап жасаған жағдайда 10 тәулiкке дейiнгі мерзiмге 
әкiмшiлiк қамаққа алу жазасы белгіленеді. Осы 
жерде отбасы-тұрмыстық қатынас шегіне ерлi-за-
йыптылар, бұрынғы ерлi-зайыптылар, бiрге тұра-
тын немесе бiрге тұрған адамдар, жақын туыстар, 

ортақ баласы бар адамдар арасындағы қатынастар 
жататынын ұмытпауымыз керек.

 Кодексте көрсетілген жазаға сүйенсек, отба-
сына тыныштық бермеу, айналасының мазасын 
алып, кемсітуге дағдыланған адамдарға 5 күнге 
қамаққа алу жазасы беріледі. Алайда дәл осы өз-
геріс көпшілік арасында түсінбеушілік тудырғаны 
рас. Соның ішінде құқық бұзушыға айыппұлдың 
салынбауы талай адамды ойландырған еді. Бұл 
жердегі заң шығарушылардың ұстанымын да 
түсінуге болады. 

Себебі, кез келген қылмыс отбасындағы 
тәрбиенің әлсіздігінен, жақындар арасындағы 
сыйластықтың төмендігінен орын алып жатады. 
Бір-біріне қамқорлық танытпаған, бір-біріне 
қолдау көрсетпеген туыстар мейірімді болу мәсе-
лесіне де мән бермейді. Сондықтан Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексте отбасында 
зорлық-зомбылық көрсетіп, тыныштықты бұзған 
адамдардың қамаққа алынып, қателігін түсінуіне 
жағдай жасалуы орынды. Қамаққа алынған адам-
ның өз қатесін түсінуіне уақыты болады. Айыппұл 
салынбай, тәртіп бұзушыны қамаққа алу арқылы 
тәрбиелеудің өзіндік мәні бар. Айыппұл – отбасы 

– Қызметте мықты әйел, 
үйде көп балалы ана, қамқор жар, 
қоғамда іскер ханым болу оңай ма?
– Әрине, көп балалы анаға өз кәсібін 

жүргізу оңай деп айта алмаймын. Бірақ, 
адам өз-өзіне нақты мақсат қойып, 
көзделген жолдан ауытқымаса, қиын-
дыққа төзе білсе мақсатына жетеді деп 
ойлаймын. Қоғамда белсенді болу үшін 
іс-әрекетті алдын ала жоспарлаудың 
көмегі көп. Оның үстіне, қазір қызда-
рым да өсіп қалды. Менің бес қызым 
бар ғой. Үлкендері маған көмекші, 
қолғанат болып жүр. 

– Отбасыңыз туралы айтып 
беріңізші?
– Жолдасым үйінің жалғыз еркесі 

болғандықтан, кішкентай кезінен үлкен 
отбасы болуды армандайды екен. Сон-
дықтан, қандай қиындық кездессе де 
төтеп беріп, көп балалы отбасы болуды 
мақсат еттік. Жолдасым – тіс дәрігері. 
Ал мен қазір заң саласында кәсіби ме-
диатор, сарапшы мен бағалаушы болып 
жұмыс жасаймын. Байқап отырсам әр 
бала дүниеге келген сайын жаңа кәсіп 
ашып, өз қызметімнің ауқымын кеңей-
тіп келемін. Яғни «Бір қозы туса, бір 
түп жусан артық шығады» деген сөзді 
ата-бабамыздың бекер айтпағанына көз 
жеткізіп келемін. Өзімнің екі жоғары 
білімім бар – заңгерлік және экономика 
саласында. Одан бөлек экономика ма-
гистрімін. Сондықтан, мақсат пен жігер 
болса, бәріне қол жеткізуге болады деп 
санаймын. Балаларыма келсек, 3 ұл, 5 
қызым бар. Үлкенім Заңғар – 20 жаста, 
одан соң Ғазиза – 17, Кәмила – 15, 
Малика – 13, Санжар – 11, Жәңгір – 8, 
Данеля – 4, кішкентайымыз Хадиша – 2 
жаста.

– Медиация арқылы қарала-
тын істер қатары артып келеді. 
Жалпы, отбасылық кикілжіңдерде 
медиация жүйесі қаншалықты 
сәтті жүзеге асып жатыр?
– Отбасылық медиацияны қолда-

нуда ерлі-зайыптыларды ажырасудан 
сақтап қалу мен үшін үлкен жетістік. 
Осы бағыттағы жұмысты жалғастыруға 
және сол салада «Берекелі шаңырақ» 
атты жобаны жүзеге асыруға бел будым. 
Карантин салдарынан ерлі-зайыптылар 
бір-бірінің мінез-құлқына шыдай алмай 
ажырасуға шешім қабылдап жатады. 
Қоғамдағы қалыптасқан ахуал психо-
логиялық, материалдық тұрғыдан кімге 
болсын ауыр тиіп отыр. Осы тұста зор-
лық-зомбылыққа тап болған қыз-келін-
шектер аз емес. Соның салдарынан 
өткен жылы неке бұзу деректері көбейіп 
кетті. Пандемия кезінде бәріміз үйден 
шықпай отырғандықтан, көп ойлануға 
уақыт болды. Мен де отбасымның ор-
тасында болып, алдағы уақытта қандай 
бағытта жұмыс істеуге болатынын 
ойластырдым. Сонда көзімнің жеткені 
өмірдегі ең құнды нәрсе – отбасы. 
Соған орай отбасы институтын нығай-
туға және әйелдердің қоғамдағы рөлін 
арттыруға бағытталған қызмет саласын 
таңдадым және кәсіби медиациямен 
айналысамын деп шештім. 

Отбасылық  және  тұрмыстық 
кикілжіңдерде медиация өте тиімді 
жүйе. Себебі, медиация рәсімі негізгі 
бес қағидаға сүйенеді. Ол тараптар-
дың еріктілігі мен теңдігі, медиация 
рәсімінің құпиялылығы және де медиа-
цияға араласпау қағидасы, медиатор-

бюджетіне шығын. Сондықтан кодексте құқық 
бұзушының жазасынан айыппұлды алып тастау 
арқылы, үйдегі ренішті басу, жұптарды жарастыру 
міндеті қойылып отыр. 

10-тарауға қосылған жаңа 73-1-бабына сәй-
кес, денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтірудің 
құқықтық тетігі реттелген. Соған сәйкес, денсау-
лықтың қысқа мерзімге бұзылуына немесе жалпы 
еңбек қабілетін тұрақты түрде болмашы жоғалтуға 
әкеп соққан, денсаулыққа қасақана жеңіл зиян кел-
тіру – он бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
айыппұл салуға не он бес тәулікке дейінгі мерзімге 
әкімшілік қамаққа алуға алып келеді.

Дегенмен, айыппұл тағайындап, жаза белгілеу-
мен отбасындағы зорлық-зомбылық тыйылады 
деу қате. Аналар жыламай, балалар уайымсыз күн 
кешуі үшін отбасы-тұрмыстық қатынастар аясын-
да құқық бұзушылықтардың профилактикасын 
күшейту, тұрмыстық қылмыс фактілерін жою үшін 
қоғам болып күш біріктіру маңызды. Зұлымдық 
немкеттіліктен туындайды. Жақыныңыздың, көр-
ші, дос, әріптесіңіздің қиналып жүргенін, әлім-
жеттік құрбаны болғанын байқасаңыз, үндемей 
қалмау керек. Бір-бірімізге деген жанашырлықты 
нығайтпай отбасы, тұрмыстағы жәбір көрсету 
тыйылмайды.

Дәурен ХАМИЕВ,
Ақтөбе қаласының мамандандырылған 

әкімшілік сотының судьясы

дың бейтараптығы. Сондықтан, отба-
сында орын алған кез келген кикілжің 
туралы ақпарат еш жерде таратылмай-
ды. Әрі тараптар қарастырылған дау 
туралы тіс жармауы тиіс. Медиация 
тек татуластыруды ғана емес, оған 
қоса отбасылық қатынасты нығайтуға 
бағытталған. Осы мақсатта жастар 
арасында жанұя беріктігін насихаттау 
үшін моральдық-этикалық және ру-
хани-адамгершілік құндылықтарды 
дәріптеуге бағытталған іс-шаралар өткі-
земіз. Жұмыс барысында біз отбасылық 
проблема мен олардың негізгі себебін 
анықтау, кикілжіңнің мәнін талдау 
мақсатында сауалнама жүргізу және 
отбасының психологиялық портретін 
құру, отбасылық құндылықтар бойын-
ша және де жастарға отбасы бақыты 

мен әл-ауқатының негіздерін, саналы 
және жауапкершілікті ата-ана болуды, 
отбасылық үйлесімді қарым-қатынас 
құруға бағытталған тренингттер мен 
семинарлар ұйымдастырамыз. 

Отбасылық медиация – отбасының 
қоғамдағы рөлін арттыру, саналы ана, 
әке және балалық шақ пен отбасылық 
қолдауды қамтамасыз етуге негіздел-
ген. Мен Халықаралық құқық қорғау 
орталығының Алматы қаласындағы 
медиация орталығының жетекшісімін. 
Сонымен бірге, Алматы қаласы әкімі 
жанындағы Әйелдер істері және отба-
сылық-демографиялық саясат жөнінде-
гі комиссияға мүшемін, әрі Қоғамдық 
кеңестің сарапшысымын. Сондықтан 

өз басым көп балалы ана болғандықтан 
жанұяны, әсіресе, ортақ балалары бар 
отбасыларды ажырасудан сақтап қа-
луға, ерлі-зайыптылар арасында орын 
алатын келеңсіз жағдайлардың алдын 
алуға үлесімді қосып келемін. 

– Елімізде аналарға жасалып 
жатқан жағдайды жеткілікті 
деп санайсыз ба? Алтын алқалы 
ана ретінде қандай жеңілдіктерді 
пайдаланасыз?
– Аналар үшін жасалып жатқан игі 

іс-шаралар аз емес. Мысалы, көпба-
лалы аналарға 2020 жылдың қаңтар 
айынан бастап ешқандай шартсыз, әр 
балаға 11 мың теңге шамасында жәр-
демақы төленіп жатыр. Мүлдем жұмыс 
жасамаған аналарға да ай сайынғы 

бала күтіміне, бала 1 жасқа толғанша 
тұрақты төлемдер бекітілген. Одан 
бөлек, мектеп тарапынан жағдайы 
төмен отбасы балаларына киім-кешек 
және де мектепке қажетті заттар алуы-
на жалпы білім беру қорынан ақшалай 
қаражат беріледі. Жақында Күміс және 
Алтын алқа иегерлеріне қоғамдық 
көлікте тегін жүру мүмкіндігі берілді. 
Оған қоса, көпбалалы жанұялардың 
екінші баласынан бастап балабақшаға 
тегін баруына жағдай жасалуда. Көп-
балалы жанұяларға арналған «Бақытты 
отбасы» атты несие бағдарламасы да 
бар. Мұның бәрі айтарлықтай көмек. 

Дегенмен, жалғызбасты аналардың 
қиын жағдайын ерекше атап өту керек. 

Балаларына сот шешімімен бекітілген 
алиментті де ала алмай, кішкентай ба-
ласы болғандықтан қызметке де араласа 
алмай материалдық тұрғыдан қиналып 
отырған жалғызбасты аналар да бар. 
Сол себепті, елімізде, Үкімет тара-
пынан алименттік қор ашылса, аналар-
дың жағдайы дұрысталар еді. Еш нәр-
сеге алаңдамай ай сайын балаларына 
арналған алиментті алып, сол қаржыға 
балаларының қажетін өтер еді. Ең бас-
тысы, баласының тәрбиесімен алаңсыз 
айналысуына жағдай туады. Сондықтан 
қоғам жалғыз басты аналарға қамқор 
болуды ұмытпаса екен деймін. 

– 2015 жылы Президентпен 

кездескен санаулы әйелдің бірісіз. 
Өзіңіз заңгер, өзіңіз экономиссіз. 
Сурет салып, тігіншілік өнерден 
де құралақан еместігіңізді білдік. 
2011 жылы «Қазақстан ханшай-
ымы» байқауында бірінші орын 
алған, одан соң 23 мемлекеттің 
ару аналары қатысқан халықара-
лық жарыста «Әлем патшайы-
мы» атағын иеленген жан ретінде 
айтыңызшы, осының бәріне қалай 
үлгересіз? Қыз-келіншектерге қан-
дай мотивация берер едіңіз?
– Кішкентай кезімнен жан-жақты, 

ізденімпаз бала болып өстім. Ата-анам 
менің барлық бастамаларымды қолдай-
тын, соның арқасында өз-өзіме деген 
сенім, өз-өзімді жоғары бағалау жақсы 
қалыптасқан секілді. Сөйтіп, «мүмкін 
емес, орындалмайтын мақсаттар жоқ» 
деген ұстаным мен «кез келген бағытта 
жеңіс пен жетістікке жетуге мүмкіндік 
бар» деген ұғым менің өмірлік ұраныма 
айналды. Соның арқасында ешқандай 
қиындыққа мойымадым. Аналарға 
арналған сайысқа да қызушылық таны-
тып қатыстым, бірақ жүлделі орынға ие 
боламын деп ойламаппын. Сондықтан, 
бала тәрбиесіне аса мән беріп, оларды 
жан-жақты етіп өсіру керек деп ойлай-
мын. Мен үшін ең жақсы мотивация 
– балаларым. 

– Қоғамда нені өзгерткіңіз ке-
леді?
– Сегіз баланың анасы болған-

дықтан, әрине, мен балаларымның 
болашағы жарқын болып, тыныш, бей-
біт елде өмір сүргенін қалаймын. Сол 
үшін қоғамда қатыгездікті, немқұрай-
дылықты, зорлық пен зомбылықты 
жою әр адамның қолынан келеді деп 
сенемін. Барша қоғам осы бағытта 
әрекет етсе екен деймін. Егер адамдар 
зорлық-зомбылыққа қарсы тұрып, 
бір-біріне қамқорлық танытса қоғам 
мүлде басқаша болар еді.

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ,
«Заң газеті»
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ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

ЖК «Қандыбаева», Газеттерге, журналдарға 
және сайттарға хабарландыру қабылдау агент-
тігі: 8(727)327 30 92, тел/факс: 273 47 98,  
8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73
www.gazetyіsaіty.kz, e-maіl: vsegazety@maіl.ru
Алматы қ., Абылай хан даң., 60, Мақатаев көш.
қиылысы, 208 кеңсе. 

Арлан-консалтинг ЖШС, Семей қ., К.Мұхамет-
ханов көшесі, 23 «А»,104-бөлме. 
Тел.: 8 (705) 798-58-18, 8(708)4672701 

«GoldKapital» ЖК Нұр-Сұлтан қаласы Абай кө-
шесі, 78, 105-кеңсе.Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖК «TRade and service», 
Алматы қ., ш/а Жетісу-3, 55/133.

ЖК «Gold Capital» Нұр-Сұлтан қ., Абай көшесі, 78, 
105-кеңсе. Тел.: 8 (7172) 52-02-11, 8(702)839-90-86.

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, 

факс: 8 (747) 428-26-10 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

zanreklama.kz

ЖАРНАМА
МҰРАГЕРЛІК

ТІЛ – ұлттың айнасы
КИЕ

ТАРАТУ

ӘРТҮРЛІ
Құлаққағыс!

ХАБАРЛАНДЫРУ БЕРУДІҢ ТӨТЕ ЖОЛЫ

 «ЗАҢ» Медиа-корпора циясының 
жарнама бөлiмiне хабарласыңыз 

немесе zanreklama@mail.ru 
электронды поштасына жолдаңыз.

ТЕЛЕФОН: 292 29 27, 8 747 200 22 58, 
87474282610 Райымбек.

ҚОЛАЙЛЫ, ТЕЗ әрі АРЗАН
«ЗАҢ ГАЗЕТІ» ЖӘНЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА» БАСЫЛЫМДАРЫНА 
хабарламаларды енді біздің zanreklama.kz сайтымыз 
арқылы беруге болады. Қазақстанның кез келген 

түкпірінен, құжаттар саны өте аз. 
Барлық сұрақтар бойынша: 87089299874 (Аян) 

ДҮҢГІРШЕКТЕРДЕ САТЫЛЫМДА
«Заң газеті» және «Юридическая газета» басылымдары 

енді «Караван-Престің» Алматы қаласындағы 64 
дүңгіршегінде сатылымда болады. Дүңгіршектердің 
мекенжайларын ғаламтордан табуға болады. 

Нұр-Сұлтан қаласында газеттерді «Алты Алаш» 
сауда нүктелерінен таба аласыз. Тел.: 87015728847.

«Грация» ЖШС, Атырау қаласы, Махамбетов 
көшесі, 107-а, 2-бөлме, тел.: 32-14-29, 30-65-24,  
8701 920 4538.

«ЮрСлужба» ЖШС, Көкшетау қ., Е. Әуел-
беков көшесі, 129. Тел.: 8 (7162) 25-77-17, 
8(747)8097074.

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

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

Қалиасқаров Нұрлан Нұрғисынұлы ЖК, Пе-
тропавл қ., К.Сүтішов көшесі, 58, 30-бөлме, 3-қа-
бат. Тел.: 8 (7152) 46-02-57, ұялы 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 көше-
сі 31. Тел.: 8 (7132) 40-41-05, ұялы тел.: 

87774348344 және Ақтау қаласы.

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

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА), дирек-
торы Кривилова Татьяна Ивановна. Шымкент қ., 
Г.Иляев көшесі, 47 (Шаймер денов 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 
қ., Л.Толстой көшесі,  28. Тел.: 8 (7112) 50-88-05.

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

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

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

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

«Жас Отау» ЖК Қыдырбаева Н.Н. Қызыл-
орда 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.

ЖК Новоселова Лилия, Петропавл қаласы, Қа-
зақстан Конституциясы көшесі, 28-үй, 1-қабат. 
Тел.: (87152) 46-74-77, 8-777-228-64-13.

ЖК «Reklam Servise», Тараз қаласы, Төле би 
көшесі, 73 (ауладан кіру). Тел.: 8(7262)502222, 
ұялы тел: 87019457336 Татьяна.

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

ЖК «KAIROS», Алматы қ., Жібек жолы көшесі, 
55, Алма сауда орталығы, 4-қабат, 419в-бөлім, 
426-нүкте. Тел.: 2714939, ұялы тел.: 8707-705-
9222 Emaіl:kaldybayeva@maіl.ru.

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

АЛЫП САТАРЛАР 
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕНДЕРГЕ 

ҚАТЫСА АЛМАЙДЫ

«Тіл – бір ұлттың айнасы», – дей-
ді неміс ақыны, тарихшы және фи-
лософ Фридрих Шиллер. Сонымен, 
тілдің ұлт үшін маңызы қандай?

Қазақ мемлекетінің тілге қатыс ты 
реформалары Қазақстан мемлекетінің 
тұңғыш Президенті Нұрсұлтан На-
зарбаев тұсында енгізілді. 2017 жылы 
латын әліпбиін ресми түрде біртіндеп 
енгізу тапсырылды. Латын әріптеріне 
негізделген алфавит бойынша жұмыс 
2025 жылға дейін аяқталады деп  
мәлімдеді ресми билік. Біздің елдегі 
кейбір зиялылар «Қазақстан ның ки-
риллицадан латын әліпбиіне көшуін 
тек әріптің өзгеруі деп қарас тыруға 

Еліміздің экономикалық  құрылымының 
төртінші бөлігін құрайтын өнеркәсіптің да-
муы бүгінде кенжелеп тұр. Соңғы он жыл-
дың бедерінде бұл саланы алға жылжытып, 
тиімділігін арттыру үшін біраз шаруа атқа-
рылып, қыруар қаржы жұмсалғаны белгілі. 
Тек қана индустрия ландыру картасы ая-
сында 38,6 млрд АҚШ доллары көлемін-
де шетелдік инвестиция тартылыпты. 
Алайда, соған қарамастан Қазақстанның  
жалпы ішкі өнімдегі өңдеу өнеркәсібінің 
үлесі соңғы 5 жылда бір деңгейде шамамен 
11 – 12 пайыз көлемінде қалып отыр. Бұл 
отандық өңдеу ші өнеркәсіпті қолдау үшін 
мемлекет көрсететін шаралардың барынша 
тиімді болуы қажеттігін көрсететін фактор. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев былтырғы Жолдауында бұл мәсе-
ленің себебі ретінде жүйеліліктің, біртұтас 
тәсілдің жетіспеуі салдарынан ресурстар-
дың  тым көп жобаларға шашылып кетуін 
атап көрсеткен болатын. Осы кемшілік-
терден арылып, саланы аяғынан тұрғызу 
үшін арнайы «Өнеркәсіп сая саты туралы» 
заң жобасын дайындауды және жобалар-
ды жүзеге асыру мерзімінде заңнамалық 
тұрақтылықтың сақталуын тапсырған еді. 
Сонымен қатар, заңда отандық бизнесті 
қолдау мен ынталандырудың нақты шара-
лары, пәрменді тетіктері көзделуі керек де-
ген міндет қойды.Өткен жұмада Парламент 
Сенатында «Қазақстан Респуб ликасының 
өнеркәсіптік сая сатын заңнамалық реттеу: 
жай-күйі, проблемалары және шешу жол-
дары» деген тақырыппен Үкімет сағатында 
осы мәселе  әңгіме өзегіне айналып, жан-
жақты талқыланды. 

Сенат  төрағасының орынбасары 
Нұрлан Әбдіровтың айтуынша, қазіргі 
таңда әлем нің 66 елі, 10 аймағы, 102 қа-
ласы 2050 жылы көміртектен сырт  қалуға 
міндет теніп отыр екен. Осыған байланысты 
Қазақстан да өнеркәсіп саласындағы өз ба-
сымдықтарын айқындауы қажет. Өкінішке 
орай, еліміз үшін шикі мұнай өндіру эко-
номикамыздың инвестициялық тартымды 
саласы болуда. Бүгінгі таңда Қазақстанның 
Теңіз, Қарашығанақ және Қашаған сынды 
мұнай-газ жобаларындағы шетелдік инве-
стицияның көлемі 80 пайызға тең. Еуразия 
экономикалық комиссиясының соңғы бес 
жылдағы мәліметі бойынша ЕАЭО елдерін-
де өндіріс қуатын пайдалану  70 пайыз бол-
са, Қазақстанда оның деңгейі 60 пайыздан 
аспай отыр. Сыртқа шығаратын өнім көлемі 

де аз. Қазақстан бүгінде 180 тауар түрін 
экспорттайды. Ал бұл көрсеткіш Ресейде – 
358, Беларусьте – 690, Қытайда – 1400. Мұ-
ның бәрі өндірісті жоғары экономикалық 
күрделі индексті жаңа тауар түрлерімен 
кеңейтуді қажет етеді.Өңдеу саласындағы 
қазіргі жағдай негізгі қордың  елеу лі дең-
гейде тозуы, шикізат базасының әлсіздігі 
және өнім шығару нарығының тарлығы, 
отандық тауарлардың бәсекеге қабілетінің 
төмендігі, ішкі нарықтың арзан, сапасыз 
тауардан тиімді қорғалмауының салдары.  

Жиында сөз алған Индустрия және 
инфра құрылымдық даму министрі Бейбіт 
Атамқұлов өз кезегінде өндіріске қаты-
сатындардың түгелдей бәсекеге қабілетті 
болуына жағдай туғызу қажеттігін айтты. 
Осы тұрғыда заң жобасына экономикалық, 
әкімшілік, құқықтық, институционалдық  
тағы басқа жағдайларды қамтитын индус-
триалды ахуал түсінігі енгізілмек. 

Сөз алған сенаторлар алыпсатарларға 
мемлекеттік сатып алуларға қатысуға заңна-
малық тыйым салуды ұсынды. Отандық 
өнімді жеткізу мүмкіндігін өндірушілердің 
өздеріне беру қажет деді. Бұл мемлекеттік 
сатып алу шарттарына делдалдар-алыпса-
тарлар қатыса алмайды, ал ақша тікелей өн-
дірушілерге түседі деген сөз. Осындай шара 
тікелей өнім өндірушілерді қолдаумен қатар 
мемлекеттік бюджет шығындарын азайтуға 
да мүмкіндік береді. Тізбектен шығаруға 
ұсынылған делдалдар өнім өндірмейді, тек 
оны сатады. Сол себепті тауар бағасы өсіп 
кетеді. Сонымен қатар сенаторлар өнеркәсіп 
орындары өндіріске салынатын инвестиция 
көлемін көбейткен жағдайда, оларға са-
лықтық жеңілдіктер беру мерзімін де ұзарту 
керек деп есептейді. 

Жалпы, жиында  халық қалаулылары 
тарапынан заң жобасына қатысты 20-ға 
жуық ұсыныс айтылды. Олардың ішінде 
минералды шикізаттық саясаттан өңдеуші 
саясатқа көшуді анықтау, өнеркәсіптік сая-
саттың міндеттерінің тізбесіне экспортқа 
бағдарланған және жоғары технологиялық 
өнім өндіру үшін жағдайлар жасауды енгізу, 
өнеркәсіптік саясат қағидаттарының тізбесі-
не тауарларды бөлініс сатылары бойынша 
сыныптауды енгізу сынды тағы да басқа 
саланың тиімділігін арттыруға бағытталған 
мәселелер қамтылды. 

А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»

Өз құқығын талап ету – 
жемқорлықтың жолын кеседі

ЖЕГІ ҚҰРТ

Дамудың, гүлденудің, кемелденудің сара жолына 
түскен елдер бүгінде бұл індетпен күресте біршама 
жетістіктерге қол жеткізді. Ашық, зайырлы, де-
мократиялық қоғам орнатты. Қай салада болсын, 
технологияның, білімнің, ғылымның, денсаулық пен 
мәдениет тің жетістіктеріне куә болып, азаматтық 
қоғамның әрбір мүшесі мемлекетінің одан әрі кемел-
денуіне бір кісідей атсалысып отыр. 

Тәуелсіздік алғалы бері Қазақстан сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл стратегиясын қабылдады, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы кешенді күрес жүргізуде. 

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев: «Сыбайлас жемқор-
лықтың себебі мен шарттарын, түп негізін жоймай онымен 
күресу – жел диірменмен алысумен тең. Халық лауазымды 
тұлғаның немесе мекеме басшысының жай жауапкер-
шілікке тартылғанын көріп қана қоймай, ол жұмыс істеген 
мемлекеттік мекемеде енді мұндай жағдайдың қайталан-
байтынын дәлелдейтін түбегейлі өзгерістердің орын алға-
нына куә болуы қажет. Қазір мұндай түбегейлі өзгерістерге 
қол жеткізбедік. Жүйелі мәселелер әлі сол қордаланған 
күйінде тұр» – деген-ді. Президенттің «қарамағындағы 
қызметкердің  сыбайлас жемқорлыққа қатысы анықталса 
басшысы қызметінен босатылуы керек» – деген нұсқауы 
да бүгін өзінің оң нәтижесін бере бастағандай. Мемлекет 

қаржысын заңсыз жымқыру еш ақтауға келмейтін әрекет. 
Ендеше, онымен күрес барлық салада жаңа серпінмен 
жалғасуы қажет. Бұл мәселеге байланысты бүгінгі таңда 
көтеріліп жүрген құқықтық сананы қалыптастыру, сыбай-
ластыққа төзбеу, оны әшкерелеу мен айыптау мәселелеріне 
қоғамның жаңаша көзқараспен келуі де маңызды. Бұл 
тұрғыда, қарапайым халық құқықтық сауаттылыққа бет 
бұруы, өз құқығын талап етуге дағдылануы  тиіс. 

Біз бұған дейін сыбайлас жемқорлықпен күресті 
науқаншыл ұраннан әріге асыра алмадық. Оған соңғы 
жылдардағы жемқорлыққа қатысты тіркелген статисти-
ка мен сандар дәлел. Тоқтаусыз белең алған бұл мәселе 
қатаң бақылауды күшейту қажеттігін көрсетті. Елдегі 
соңғы кездері қабылданып жатқан заңдар мен сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес бағдарламалары да осындай 
келеңсіздіктерді ескере отырып қабылданды. Ендігі оң 
нәтиже қоғамның шын мәніндегі күресінде. Өз құқығын 
сауатты талап ету– жемқорлықтың жолын кеседі, қоғам-
ды алға ілгерілетеді. Ендеше, ортақ күрестегі нәтижелі 
еңбек үшін атсалысу абыройлы міндет екенін ұмыт-
пайық. 

Қайрат ИМАНҚҰЛОВ, 
Алматы қаласы, Алмалы аудандық сотының 

судьясы

6. «ММ Групп Ақтау» ЖШС, БСН 141240026685 (Ақтау қаласы, 31а 
ықшамаудан, 23-57), өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-
шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжайда қабылданады: Маңғыстау облысы, Ақтау 
қаласы, 17-104-89. Тел.: 87026666868.

2. «VK Logistic» ЖШС-ның жалғыз қатысушысының 
2021 жылғы 2 наурыздағы шешімі негізінде Серіктестіктің 
жарғылық капиталының мөлшерін 100 АЕК-ке дейiн азайту 
туралы жариялайды.

5. Қостанай облысының мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының 2021 жылғы 1 наурыздағы 
ұйға рымымен «МЕГАСТРОЙ-СЕВЕР» ЖШС-не (БСН 
051040006773) қатысты оңалту рәсімін қолдану туралы 
азаматтық іс қозғалды. Нақты мекенжайы: ҚР, Қостанай 
қаласы, Карбышев көшесі, 8/1.

7. «Назар аударыңыз: «ЗАҢ газеті» басылымының 
30.10.2020 жылғы №81 санында жарияланған №10  хабар-
ламада қате басылып кеткен. «Железнодорожная көшесі, 
6-үй» деген сөздердің орнына «Железнодорожная көшесі, 
ғимарат 7А» деген сөздер дұрыс деп есептелсін. 

8. Нұр-Сұлтан қаласының МАЭС-ның 01.03.2021ж. 
ұйғарымымен «ЛОКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» (LOCAL 
SYSTEMS) ЖШС-не қатысты, БСН 060940008662, 
оңалту рәсімдерін қолдану туралы азаматтық іс қозғалды. 
Несиегерлердің талап-шағымдары 30 күннің ішінде 
қабылданады.

3. 17.11.2020 ж. қайтыс болған мұра қалдырушы Жәнібек Еркебай 
Әлібекұлының мүліктеріне мұралық іс ашылды. Мұрагерлер Түркістан 
қаласының нотариусы Ф.С.Алихановаға хабарласcын. Мекенжайы: 
Түркістан қаласы, Н.Төреқұлов көшесі, 58 үй. Тел.: 87054368312.

4. 16.09.2015 ж. қайтыс болған Юлдашев Кадиржанның мүлкіне 
мұралық іс ашылды. Мұрагерлер Түркістан қаласының нотариусы 
Ш.А.Тилеубергеноваға хабарлассын. Мекенжайы: Түркістан қаласы, 
Тәуке хан көшесі, 246 Б. Тел.: 87755080642.

9. «А.Тоқмағанбетов селолық тұтыну кооперативі» ұйымы,
БСН 050640010285, (Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, А.Тоқмағанбетов 

ауылы, Абай көшесі, №1), өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды. 
Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына 
мекенжай бойынша қабылданады: Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, 
А.Тоқмағанбетов ауылы, Ы.Алтынсарин көшесі, №17. Тел.: 8(72436) 25-2-63, 
ұялы: 87059642600.

болмайды. Бұл ауысу түркі әлемінің 
экономикалық, мәдени және саяси 
интеграциясының алғашқы қадамда-
рының бірі. Сондықтан Қазақстанның 
алфавит ауыстыруының түрік әлемі 
үшін стратегиялық маңызы бар» – 
деген еді.

Алфавит бойынша «Бір дыбыс 
бір әріп» ұсынысы жөнінде біз де өз 
пікірімізді айта кетсек дейміз:  

Латын әліпбиіне көшу – Қазақ 
тілінің ережелеріндегі қателіктерді тү-
зетіп алу мүмкіндігі. Өйткені өткен ға-
сыр ортасында әліпби кириллге бекер 
ауыстырылмады. Мейлінше орыс тілі-
не жақын қылғысы келді. Жасырын 
орыстандыру саясаты болды. Осылай  
тіліміздегі үндестік заңы секілді кей-
бір қағидаларға назар аударылмады. 
Әліпбиге қазақша дыбыс талуға мүлде 
жат әріптер қосылды.

Ескі жазуды үйренген халық тың 
жаңаға қарсылығы, бұл көбіне, үлкен 
жастағылардан туындайды. Осылай  

жаңа әліпбиге өту процесін баяулатады.
Өзбекстан, Түркменстан секілді 

латын әліпбиіне бізден бұрын өткен 
елдерге қарап орын алатын қолайсы-
здықтардың көп екенін көреміз. Сол 
үшін жаңа қаріпке жылдам емес, ке-
зең-кезеңімен өту қажет. 

Латын әліпбиіне көшуді 2025 жылы 
аяқтау жоспарланып отыр. Мұны қол-
дану үшін оқушыларға бастауыш және 
орта білім беру жүйесінде «латын әліп-
биі» жазу техникасын оқыту енгізілді. 
Алайда, қазақ халқы латын әліпбиіне 
көшкен сайын кирилл алфавитінен 
туындаған орфографиялық қателіктер 
көбейіп, оқушыларға психологиялық 
қысым жасалатынын айтады.

Жаңа тілдік реформа процесінде, 
бізге саналы және мұқият қадамдар 
жасау керек. 

Ташджи-Али Исмаил,
Шет тілдері және іскерлік 

карьера университетінің 
студенті
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ӘЛЕУМЕТ

Мереке қарсаңында әйел жайлы, ана 
жайлы қалай толғансақ та артық емес. 
Ендеше, әрқайсысымызға етене жақын, 
осындай аяулы бейнелеріміздің қалай 
аласарып, қалай шарасыз қайраткерге 
айналғанының себебіне үңіліп көре
йікші. Дамыған заманда, жаһандық өр
кениет есігінде тұрғанда қазақ әйелінің 
образы әлеуметтік жәрдемақыларды 
сұрап, алақан жайған мүсәпір, шарасыз
дың бейнесінде қалыптаспауы керек 
еді. Немесе ол жәутеңкөз боп жалданып 
ауыр еңбектің, азапты еңбектің соңында 
еңбектеп жүрмеуі керек. Ащы ақиқат 
қазақтың қызын, әйелін, анасын қатал 
қалалар мен қарлы борандарда безек 
қақтырды. Мереке қарсаңында «әлемді 
тербейтін – Ана, Ана – біздің барымыз, 
нарымыз» деген әдемі әңгімелерге 
бәріміздің  сенгіміз келеді. Бірақ әйнек
тің ар жағындағы ақиқат басқа. Ол бізді 
әдемі, көркем дүниелерден суырып 
алып, алаңдарда, әкімдіктердің есігін
де шырылдап жүрген аналарға қарай 
лақтырады. Мұндай жағдайдың орта
сында отырып сіз «нәзік жаратылыс 
иесі» дейтін пафосты сөзді қалай айтар 
едіңіз? Себебі, арқа сүйер азаматынан 
балашағасын асырауға деген ниетті, 
қала берді азаматтық жауапкершілікті 
көрмейтін шарасыз көңілдер билік 
беретін жалпылама уәдеге қалай жұ
бансын?! Бүгін ашынған аналар санын 
жүзбен емес, мыңмен өлшеуге болады. 
Осыдан кейін ана аяулы ғана емес, 
алпауыт күш иесі дейміз. Өйткені, 
үзілуге шақ тұрса да үміттерін ешқашан 
үзбейтін аналардың қайраткер болудан 
басқа амалы қайсы? Қоғамдағы ераза
маттардың жауапкершілігін әлсіреткен 
не кұдірет? Көпбалалы аналардың 
көлеңкесінде өмір сүріп жатқан азамат
тардың адами өлшемі қандай? Баласы
ның бойындағы кемістігі үшін жарынан 
теріс айналатын ерлердің теңеуі не?   
Отбасындағы адами, азаматтық инсти
туттардың әлсіреуі бүгінгі қоғамдағы 
адам сапасының нашарлауына, аза
маттық мінездің, ұстанымның осылай 
төмендеуіне себепкер болды. Перзент 
алдындағы, ана, әйел, ару алдындағы 
парыз бен қарызға айтылған ауыр да 
анық теңеу – масыл, намыссыз, жатыпі
шер секілді түсініктерге алмастырылға
ны өкініш.  

ЖАЗУШЫ КӨЗІМЕН

Жадыра ШАМҰРАТ, жазушы: 

«Ауру бала 
әкеге керек емес»

Газет тілшісі болған соң, мүгедек 
бала бағып отырған аналар келіп, 
газеттен көмек сұрайтын кездер 
болады. Тыңдап көрсеңіз, олардың 
әңгімесі әртүрлі. Мысалы, сондай  
ерекше баласы бар бір ана өзі басқа 
шаруамен айналысқанда баланы 
уақытша қалдыратын орталықтар 
болса деп ұсыныс білдіреді. Енді 
бірі «ерекше баласы бар аналарға 
қосымша жәрдемақы қарастырып, 
зейнетке ерте жіберу керек деп 
неге жазбайсыңдар?» деп келеді. 
Көбіне сырқат баласының ем-до-
мына демеуші іздеп, жәрдем сұрап 
келетіндер көп. Олардың көпшілігі 

жалғыз басты аналар екенін бай-
қадық. Баланың әкесі қайда?– деп 
сұрау ыңғайсыз. Әйтеуір, шырылдап 
жүрген шешелер. Мұң-мұқтажда-
рын тыңдайсың. Мақала жазасың, 
басқа қолдан ештеңе келе бермейді. 
Сосын... өзіңнің жүрегің ауырады. 

«Серіктің батпырауығы» деген 
новелланы осындай бір көңіл-күйдің 
әсерімен жаздым. Мұндағы кейіпкер 
ана Айым бастапқыда депрессияға 
түсіп, уақыт өте өзін іштей басқа-
рып, әрі қарай жүруге күш табатын 
қаһарман әйел. Ол бір өзі – ана, 
тәрбиеші, дәрігер, психолог рөлінде, 
бұл үшін  жалақы алмайды. Дүниеге 
сәби келді деп қуанған ата-ана үшін 
баласының «ерекше» екенін естудің 
азабын тек Айым сияқты аналар 
біледі. Бұл жүрекке түскен жарақат 
қана емес. Жарақат болса уақыт өте 
жазыларын білесің ғой, бұл – адам-
ның өмірін 180 градусқа өзгертіп жі-
беретін қиын жағдай. Ерекше баласы 
бар аналардың көбіне жалғыз қала-
тынын, өз мұңымен, қиындығымен 
жалғыз күресетінін статистика да 
растайды. Егер қасында түсінетін, 
қолдайтын, көмектесетін адам болса 
оңайырақ болар ма еді.

Ауру баланы қабылдай алмаған 
Серіктің әкесі үйінен кетіп қал-
ды. Ол аздай көп ұзамай үйленіп 
алды. Және Айымға телефон шалып, 
«егер менің әйеліммен кездейсоқ 
кездесіп қалсаң оған біздің ауру 
баламыз бар екенін айтпай ақ қой» 
дейді. Оған бүкіл қоғам оның ұлынан 
бас тартатындай, ұлы өмір-бақи 
бақытсыз болып өтетіндей көрін-
ген шығар. Бұл жерде қоғамның да 
кінәсі бар. Бізде көп адам әлі күнге 
дейін мүгедектерді төменгі саты-
дағы адамдар деп есептейді. Сөйтіп 
Серіктің әкесінің қиындықтан қа-
шуға деген ұмтылысы, келешектің 
алдындағы қорқынышы жеңді. Мүм-
кін ол  «бар өмірім енді осылай... ауру 
баламен өтетін болды, енді қалғаны 
көндігу мен кемтар баланы көріп 
азап шегу ғана» деп іштей күйзеліске 
түскен болар (ер адамдар үшін ұрпақ 
жалғастыру өте маңызды. Сонымен 
бірге «табиғаттың қателігі» сияқ-
ты баланың тууы ер адамның өз 
«менін» түсіруі де мүмкін). Сонымен 
бірге бізде қиындықтан қорқатын 
әкелерге  психологтың кәсіби көмегі 
жоқ екені де бір мәселе. Ал шетел-
дерде мұндай жағдайда баланы 
әкеге, ал әкені балаға бейімдеу  жұ-
мыстары жүргізіледі екен. Оларда 
«ерекше қажеттілігі бар» бала  – 

қатал үкім сияқты қабылданбайды.  
Әкесі анасына «баланы арнайы 

интернатқа өткізейік» деген ойын 
айтады. Бұл шешім Айымға ауыр 
тиеді. Осы кезге дейінгі ерлі-за-
йыптыны байланыстырып тұрған 
сүйіспеншілік күл-талқан болады. 
Бұл жерде Айымның да кінәсі бар, ол  
әкесіне баласын жақсы көруге және 
өзінің қалауынша отбасылық өмірге 
үлес қосуға мүмкіндік бермейді, ерек-
ше баланың өміріне қатысуға оған 
орын қалдырмай, Серікке қатысты 
барлық шешімдерді өзі қабылдау-
ға тырысады. Осы жерде өзіміз 
байқаған жайттарды да беруге 
тырыстық. Кейде Айым сияқты 
аналар баласын артық өбектеуге  
бейім, көбіне олар өзін баладан бөліп 
қарай алмайтын болып қалады. Бұл 
шектен тыс мейірім кейде баланың 
дамуына тежеу болуы да мүмкін. 
Айымның сегіз жылы бір орында 
тұрып қалғандай қиындықта өт-
кенінің себебі осында болуы мүмкін. 
Ал егер әкесі қасында болса, бала-
сынан бөлектенбей оған жақын бол-
са, керісінше бұл Серіктің дамуына 
жақсы әсер беруі мүмкін еді. Осы-
лайша өзін толығымен ұлына ар-
наған Айым күйеуіне аз көңіл бөледі, 
ол екінші орынға ысырылып қалады. 
Мүмкін Серіктің әкесі өзін керексіз, 
артық сезінген де шығар. 

Осындай мұңы бар аналардың 
әңгімесін тыңдағанда кейбіреуінің 
баласының саулығын жақсартуға 
кететін уақытты жіберіп алып 
өкінгендерін де көрдік. Біраз уақыт 
емшілерге барып уақыт жоғалтқан-
дары да бар. Ал Айым болса дәрі-
герлерге сенеді, қанша қиналса да 
әрекет етуге күші жетеді. Кішкен-
тай Серік анасының өмірге көзқа-
расын өзгертті, енді Айым  ерекше 
баланың анасы ретінде қоғамның 
бейтарап көзқарасына және «ерек-
ше қажеттілігі бар» балаларға 
қатысты орныққан пікірлерге қар-
сы тұруы керек болды. Баласын 
қатарға қосу үшін ізденді, талап-
танды. Ол күрескер анаға айналды. 
Амалсыздан. Новелланың соңында 
Айымның жетістігіне куә боламыз. 
Ұлы құлан-таза сауығып кетпесе де 
даму жағынан нәтиже бар. Айым 
бұл жеңіске аналарда ғана болатын 
махаббатпен, баласымен эмоцио-
налды байланыс пен сүйіспеншілік 
орнату арқылы келді. Автор ретінде 
Серіктің келешегіне сеніммен қарай 
аламын. Оның өмірінде бәрі жақсы 
болуы керек.

екіқабат, ұл туады. Бірақ ол ұл түбі 
сені өлтіреді, өзінің анасын әйелдікке 
алады» деп болжам айтады. Одан 
қорыққан Лай патша ұлы дүниеге 
келгенде, оны өлтіруге бұйрық береді. 
Бірақ қарамағындағылары сәбиді өл-
тірмей, басқа елге апарып тастайды. 
Кейін түбінде сол ұлы Эдип өзі өскен 
елде патша болып, соғыс кезінде 
туған әкесі Лайды өлтіреді де, туған 
шешесі Иокастаны әйел етіп алады. 
Ал «Шахнамада» керісінше. Әкесі 
Рүстем патша туған ұлы Сухрабты 
өлтіреді. «Эдип патша» туралы аңыз 
батыс өркениетіне тән, ал «Шахна-
ма» шығыс мәдениетіне тән. «Эдип 
патшада» табиғи даму процесі бар. 
Бұл әкенің орнын ұл басады деген 
сөз. Бұл қоғамның дамуына да қа-
тысты. Үлкендер зейнетке кетіп, 
жастарға орын беру, мүмкіндік беру 
деген мағынада түсінуге болады. Ал 
«Шахнамаға» келетін болсақ, өсіп 
келе жатқан ұлын әкесі «өлтіреді». 
Бұл табиғаттың даму процесіне қай-
шы. Мұндай жағдайда, отбасылық 
даму да, қоғам дамуы да тұралап 
қалады. Қазір шығыс пен батыстың 
даму процесі де осы екі аңызға өте 
ұқсас. Біздегі қазіргі Орталық Азия 
елдеріндегі даму процесі де өкінішке 
қарай, «Шахнама» аңызына ұқсас. 

Екіншіден, қазақ тарихын алып 
қарайтын болсақ, көшпенділер мә-
дениетінде де жеке тұлғалық даму 
деген болмады. Ру, тайпа, әулет, 
ауылды басқаратын ақсақалдар 
болды. Бәрі соған бағынды. Яғни 
сол кезде ер азаматтар бағынатын 
«қаһарлы әке» образы қалыпты 
жағдай болды. Енді сол әулеттік 
дамудан тұлғалық дамуға қарай бет 
бұрылған сәтте, қазақ халқы өте 
ауыр қасіретті бастан кешті. Тұлға 
болып, топ жарған ер азаматта-
рымыздың дені атылып, қудаланып 
кетті. Бұл процесс те индивидтің 
дамуын кешеуілдетті. 

Негізінде кез келген қоғамның да-
муына ықпал ететін жеке тұлға ғой. 
Көшпенділер дәуірі жүріп жатқан 

рын тастап кетіп жүре беретіні де 
сондықтан. 

Инфантилді ер адамдар іштей 
«қаһарлы әкеге» зәру болып тұрады. 
Мысалы, біздің қоғамда радикал-
ды діни ағымдарға бет бұрған ер 
азаматтар да осындай «қаһарлы 
әкеден» «пана» табушылар. Олар 
«ұстаздарын» «әке» ретінде қабыл-
дайды ғой. Бұларға әйелдің үстінен 
әйел алып, оны «талақ» етіп тастай 
салу жауапкершілік емес, «әкенің» 
айтқанын бұлжытпай орындау 
«Құдайдың бұйрығын» орындаумен 
тең болады. 

Сосын бір отбасында оза шыққан 
ұл болса, соған салмақты көп сала-
тын жағдай жиі кездеседі. Мыса-
лы, мен бір жігітпен жұмыс істеп 
жатырмын. Өте білімді, еңбекқор 
жігіт. Өз күшімен ең үздік оқу орнын 
бітірген. Бірнеше тілді жақсы біледі. 
Оның арманы, «Болашақ» бағдар-
ламасымен шетелде оқып, ел көріп, 
жер көріп, өзін әрі дамытсам деген. 
Бірақ әке-шешесі оқуды бітірген соң, 
біз сені оқыттық, енді жұмыс істеп, 
бізге үй салып бер дейді. Ол жұмыс 
істеп, ауылында кең сарайдай үй 
салып береді. Одан соң, ініңді ойла, ол 
әлсіздеу, соны үйлендіріп, оған да үй 
салып бер дейді. Оны да үйлендіріп, 
үйін соғып береді. Енді өзіне келгенде, 
ол депрессияға түсіп кеткен. Ешнәр-
сеге зауқы жоқ. Содан бәрін тастап, 
ішкілікке салынып кеткен. Біздің 
қоғамда бір әулеттің жауапкершілі-
гін бір ер адамға жүктеп қоятын 
мысалдар өте көп. 

Ер адамды әлсіз ететін тағы бір 
жағдай, анасының шектен шыққан 
«махаббаты». Психоанализ тілінде 
«Эдип патша» туралы аңыздағы ше-
шесі Иокастаның өз ұлына үйленуі деп 
аталады. Бұл процестер әрине бейса-
налы түрде жүреді. Анасының махаб-
баты шексіз ұлдар өмір бойы бейса-
налы түрді анасымен күресіп өтеді. 
Ол үйленгенде де, бейсаналы түрде 
әйелінен анасының образын көреді. 

Өзінен туған науқас баланы тас-
тап кететін ер азаматтардың денін 
нарцисс деп айтсақ болады. Қазір 
нарциссизм ғасыры. Олар өздерін 
«Құдайға» теңейтін адамдар. Бұл 
өте қауіпті. Ал «Құдайдан» әрине 
тек «алып батырлар» туылуы керек 
қой. Сол себептен науқас баланы 
«құбыжық» ретінде көреді. Оған 
әрине әйелін кінәлайды.  

Шолпан РАҚЫМҚЫЗЫ 
«Заң газеті»

АНАЛАРДЫҢ ҚАЙРАТКЕР 
БОЛМАСҚА АМАЛЫ ҚАЛМАДЫ

ПСИХОАНАЛИТИК ПІКІРІ:

Жұлдыз ТӨЛЕУ, журналист, 
психоаналитик: 

«Қазір нарциссизм 
ғасыры»

Адамзаттың дамуы жайында 
ежелгі мифологияда түрлі аңыздар 
бар. Оның ішінде ер адамның психо-
логиясының дамуы екі мифологиялық 
аңызға ұқсас болады. Бірі ежелгі 
грек мифологиясындағы «Эдип пат-
ша» жайында аңыз, екіншісі Фир-
доусидің «Шахнама» шығармасы. 
«Эдип патша» туралы аңызда оның 
әкесі Лай патшаға оракул «әйелің 

кезде, бір Абайдың тұлғалық дамуы 
тұтас қоғамның дамуына ықпал 
етті. Әлі күнге дейін Абайдың өлең-
дері, қара сөздері жайында түрлі 
ғылыми еңбектер жазылып, әр адам 
өзіне тың дүниелер ашып жатады. 

Мұның бәрін айтып отырған 
себебім, қоғамда жеке тұлғалық 
даму болмаған жағдайда, масылдық 
психология басым болып, адамдар 
психологиялық тұрғыдан инфантил-
ді күйде қалып қояды. Инфантилді 
адамда ешқашан жауапкершілік 
болмайды. Ер азаматтардың өзіне 
жауапкершілік алмай, туған балала-
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