
(Соңы 3-бетте)

Transparency 
International ха-
лықаралық ұйы-
мының сарапта-
уынша, Қазақстан 
әлемдегі 180 мем-
лекеттің арасында 
сыбайлас жемқор-
лық көрсеткіші бо
йынша 122орынға 
тұрақтапты. 1999 
жылы осы ұйымға 
алғаш мүше болған 
уақыттағы көрсет-
кішіміз 145орын 
болғанын ескер-
сек, жылына бір 
сатыға көтеріліп 
отырғанымызды 
көреміз. Бұл бүгін-
гідей ғылым мен 
техника қарыштап 
дамып, сыбайлас 
жемқорлықты 
жеңген елдердің 
экономикасы 
еселеніп жатқан 
заманда тасбақа-
ның жүрісімен тең 
тірлік емес пе..?

АЛҚАБИЛЕР 
ИНСТИТУТЫ – ҮЛКЕН 
ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІС

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ФОРУМ

Ойталқы ЖЕГІҚҰРТПЕН КҮРЕС ШАРАЛАРЫ КӨҢІЛДЕН ШЫҒА МА?

8-бет

4-бет

Әлемде сыбайлас 
жем қорлықты мүл-
д е  жо й ма с а  д а , 

ауыздықтай алған елдер 
бар. Ал, біз осы індетпен 
дұрыс күресіп жүрміз бе? 
Халықаралық тәжірибеде 
қандай? Жемқорлықпен 
ұсталған қосшысы үшін 
басшысы отставкаға кету 
дұрыс па? Заңгерлер мен 
құқық қорғау органдары 
мамандарының пікірін 
білген едік.
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Көпжасар НӘРІБАЕВ, ҚР ҰҒА академигі, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университеті ректорының кеңесшісі:

«ТҰЛҒАЛАРДЫ ТҮГЕНДЕУ 
       ЖАҒЫ КЕМШІН»
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ДЕНІ САУ ХАЛЫҚ – 
БАЙ ХАЛЫҚ

(Соңы 3-бетте)

АНАНЫҢ ДА, БАЛАНЫҢ ДА 
КӨҢІЛІ – ЖАЗҒЫ ДЕМАЛЫСТА

6-бет

Әскен ТАЛҚАНБАЙ, 
ардагер-судья:

«ТӘЛІМГЕРЛІК 
МЕКТЕБІН 
ДАМЫТҚАН 
АБЗАЛ»

ҚАРАҒАНДЫ МЕН АТЫРАУ 

КӨШ БАСТАП ТҰР

Жергілікті әкімдіктердің мәліметін жет-
кізген бас ұстаздың айтуынша, орта есеппен 
балалардың 71 пайызы биыл жазда түрлі де-
малыс орындары мен лагерьлерде демалады. 
Олардың 236-сы қалалар сыртындағы дема-
лыс орындарында, 11 мыңға жуығы мектеп 
жанындағы лагерьлерде және 1750-ден аста-

мы шатырлы және киіз үйлі этно лагерьлерде 
тынықпақ. Бұл демалыс орындарына әлеу-
меттік аз қамтылған отбасы балаларының 80, 
айрықша білім қажеттілігіне мұқтаждар дың 
82, жетістікке жеткен оқушылар мен де-
вианттық тәрбиедегі балалардың 90 пайызы 
барады. Оларға қаржы республикалық және 
облыстық, аудандық бюджеттерден бөлінген. 
Өткен жылы 11 облыста ауылшаруашылық, 
мұнай, газ, тау-кен, энергетика саласындағы 
компаниялар мен жеке кәсіпкерлер бала-

ЖЫЛДА БАЛАЛАРДЫҢ ЖАЗҒЫ ДЕМАЛЫСЫ ЖАҚЫНДАҒАНДА «БАЛАМЫЗДЫ ҚАНДАЙ ДЕМАЛЫС 
ОРЫНДАРЫНА АПАРАМЫЗ» ДЕГЕН УАЙЫМ БАСТАЛАДЫ. ЖАҚЫНДА ОСЫ МӘСЕЛЕ ПРЕМЬЕР-МИ-
НИСТР АСҚАР МАМИН ЖЕТЕКШІЛІК ЕТКЕН ҮКІМЕТТІҢ КЕҢЕЙТІЛГЕН ОТЫРЫСЫНДА ҚАРАЛДЫ. 
ОНДА АЛҒАШҚЫ БАЯНДАМАНЫ ЖАСАҒАН ҚР БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРІ КҮЛӘШ ШӘМШИ-
ДЕНОВА БИЫЛҒЫ ДЕМАЛЫСТА БАЛАЛАРДЫ ҚАЙДА ДЕМАЛТЫП, ҚАНДАЙ МӘДЕНИ ОРТАЛЫҚТАРҒА 
ҚЫДЫРТЫП, НЕНДЕЙ ҮЙІРМЕЛЕР МЕН СПОРТ СЕКЦИЯЛАРЫНДА ШЫНЫҚТЫРУҒА БОЛАТЫНЫНА 
ТОҚТАЛДЫ. 

лардың жазғы демалысын ұйымдастыруға 
атсалысып, 504 млн теңгеге 4324 баланың 
тынығуына мүмкіндік жасаған. 

Жазғы демалысты ұйымдастыру көр-
сеткіші әр өңірде әртүрлі екен. Мәселен, 
Қарағанды және Атырау облыстарында ба-
лалар 95-100 пайыз демалыспен қамтылса, 
Нұр-Сұлтан қаласы мен Түркістан және Аты-
рау облыстарында бұл көрсеткіш төмен.

Салихидин САБИКЕНОВ, заң ғылымдарының докторы:
– Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар тиімді жүргізілу үшін 

азаматтық қоғам қалыптастырып, журналистиканың дамуына 
жағдай жасалуы тиіс. Осы жолғы кеңесте айтқан Президент Қ.Тоқа-
евтың қоғамдық бақылауды күшейту қажеттігі жөніндегі ұсынысы 
дұрыс. Ол үшін БАҚ-ты мемлекеттік органдар бүгінгідей тұқырт-
пауы керек. Сонда журналистер мен азаматтық қоғам өкілдері 
сыбайлас жемқорлық деректерін БАҚ-та ашық жариялайды. Тәуел-
сіздіктің алғашқы жылдары қылмыстың кез келген түрімен күресте 
журналистер белсенді болатын. Кейін БАҚ туралы заңға өзгеріс 
енгізіп, олардың құқықтары мен сөз бостандығын шектеп қойды. 
Егер азаматтық қоғамды қалыптастырып, БАҚ-қа еркіндік берме-
сек, жемқорлыққа қарсы іс-шарада нәтиже де, пәрмен де болмайды.

Халықаралық тәжірибеде шенеуніктердің сыбайлас жемқорлыққа 
қатысы  туралы деректер алдымен БАҚ-та жарияланады. Заң ор-
гандары одан кейін барып тергеу, тексеруді бастайды. 

Бірлік БІРІМҚҰЛ, Алматы қаласы Бостандық ауданы прокуратурасының 
соттарда мемлекеттік өкілдік ету және қоғамдық мүдделерді қорғау бөлімінің 
аға прокуроры:

– Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытталған құқықтық реформа елімізде 
дұрыс жүзеге асып келеді. Өйткені, жемқорлық туындататын бюрократиялық 
кедергілер халыққа қашан да қолайсыздық тудырады. Мәселен, әлеуметтік әлсіз 
топтарға мемлекет кепілдік берген әлеуметтік көмектерге, жәрдемақыларға 
қол жеткізулерін қиындатады. Бір мемлекеттік қызметкердің салғырттығы бүкіл 
мемлекеттік органдар атына кір келтіреді. Міне, осындай заң бұзушыларға бай-
ланысты қадағалау актісін жазғанда біз осы мәселеге аса мән береміз. 

Екінші сұраққа келсек, сыбайлас жемқорлыққа байланысты Малайзия, Сингапур 
мен кейбір Еуропа мемлекеттерінің тәжірибесі дұрыс деп есептеймін. Олар мем-
лекеттік және бюджеттік сала мамандарының еңбек ақысын еркін өмір сүруіне 
жететіндей деңгейге көтерген. Әлеуметтік пакеттермен қамтамасыз еткен. 
Тұлға ретінде дамуларына мемлекет жағдай жасаған. Сондықтан, олар соған сай 
болуға тырысады. 

ЖАҺАНДЫҚ 
ЖИЫННЫҢ БЕРЕРІ 

КӨП
Әлемдегі қоғамдық ойдың көшбасшылары биыл 16-шы рет Ал-

матыда бас қосты. Бұл шара осы жолы 3 күнге созылды. Бірінші күні 
«Бүгінгі әлем: шынайылық трансформациясы» тақырыбы аясында 
«Экологиялық журналистика», «Виртуалды ақпаратты қалыптасты-
ру», «Кинодағы продюсерлік өнері», «Фрилансер болу міндетті ме?», 
«Фотожурналистиканың құпиясы», «Ұтқыр журналистика», «ТВ және 
Digital-медиа аудиториясындағы түрлі буындардың ерекшелігі» бо-
йынша авторлық шеберлік сабақтары өтті. 

Екінші күні форумның ресми ашылу рәсімі өтіп, ҚР Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтау хаты оқылып, Армения Прези-
денті Армен Саркисян мен Ресей Федерация Кеңесінің төрайымы 
Валентина Матвиенко және Алматы қаласының әкімі Бауыржан 
Байбек қонақтарға өз лебіздерін білдірді. Одан кейін «Жаһандану: 
әлем дамудың жаңа үлгілерін іздейді», «Тұтыну дағдарысы», «Бұқа-
ралық медиадағы сандық жүйе: сын-қатерге төтеп береміз бе?», 
«АІ дәуірі: адамзаттың азуы ма, әлде гүлденуі ме?»  деген тақы-
рыптарда мәжілістер өтті. Ал, 24 мамырда форум тағы 2 мәжіліспен 
жалғасады. 

ҚОСШЫСЫ ЖЕМҚОР БОЛСА, 
БАСШЫСЫ ЖАЗАЛАНАДЫ
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ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕДЕГІ БӘСІМІЗ ЖОҒАРЫ

Өркениетті елдер кәсіпкерлерге жа-
салған жағдайға, көрсетілген қамқор-
лыққа қарап мемлекеттің ертеңіне баға 
береді. Отандық өнеркәсіпте қозғалыс 
болмаса, білімді азаматтардан өз шаруа-
сын ашуға деген ниет пен белсенділік бай-
қалмаса бұл елмен байланыс жасамауға, 
инвестиция салмауға тырысады. Өйткені, 
өзінің өндіріс ошақтарына жанашырлық 
танытпаған, озық идеяларға бай кәсіпкер-
лердің жоспарын жүзеге асыруына мүмкін-
дік бермеген мемлекеттің шетелдік кәсіп-

шілдесінде қабылданып, онда кәсіпкерлікті 
мемлекеттік қорғау және қолдаудың мәні 
мен мазмұны, басты бағыттары мен мақ-
саттары айқындалды. Осының барлығы 
отандық кәсіпкерлер арасындағы бәсеке-
лестікті арттырып қоймай, қазақстандық 
кәсіп иелерінің шетелдік аренада да өз 
қабілет-қарымымен танылуына ықпалын 
тигізді.

Аймекен ТІЛЕУБЕРГЕНОВА,
Алматы қаласы 

Әділет департаменті
«Түрксіб ауданы аумақтық 

бөлімінің» сот орындаушысы

керлерге де оң көзқарас танытуы екіталай.
Міне сондықтан да, Қазақстан соңғы 

жылдары шағын және орта кәсіп иелерінің 
бастамаларын аяқасты етпей, қоғамнан 
орын табуына барлық жақтан көмек беріп 
келеді. Бүкіләлемдік экономикалық форум 
(БЭФ) жүргізген жыл сайынғы қорытынды-
ларға көз салғанда отандық кәсіпте қозға-
лыстың барын, соған орай әлем елдерінің 
жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінде-
гі нәтиженің де күн өткен сайын жоғарылап 
келе жатқанын байқауға болады.

Алматы қалалық соты биыл өзінің елуінші 
белесін бағындырып отыр. «Елу жылда ел 
жаңа» деген халық даналығының шындығын 
қалалық соттың кешегісі мен бүгініне көз жет-
кізгенде бағамдау қиын емес. Шындығында, 
ширек ғасыр ішінде Алматы қалалық соты 
отандық соттың локомотивіне айналды десек 
шындықтан алыстай қоймаймыз. 

Қол астына 18 аудандық және маман-
дандырылған соттарды топтастырған алып 
құрылым бүгінгі күнге дейін дамудың үлкен 
жолынан өтті. Қаншама жаңа бастама-
ның бесігі, өзгерістің қайнар көзі болды. 
Жаңашылдықтың бәрінің Алматы қалалық 
сотынан бастау алу үрдісі әлі де үзілген 
жоқ. Қазіргі кезде де отандық соттың ұсы-
нысымен енгізілген пилоттық жобалар осы 
құрылымда тәжірибеге енгізіліп, артық-кемі 
түзеліп, халыққа жолдама алып жатады. 
Мұндай сенімнің, жауапты істі жүктеудің 
артында үлкен мән жатыр. Өйткені, Алматы 
қалалық соты білікті, білімді, озық ойлы, 
кәсіби қазылар шоғырланған жер. Судья-
ларды шыңдайтын, шеберлігін арттыратын, 
пісіретін, қатайтатын қара шаңырақ. Небір 
шулы істер қаралатын, атынан ат үркетін 
талай елге танымал азаматтардың әрекетін 
таразылайтын төрелік алаңында жалтақ, 
біліксіз судьялардың еңбек етіп, қазылық 
жасауы әсте мүмкін емес. Өйт кені, резонанс-
ты істерді қарауға төселген судьялар тек 
заңды жақсы білумен мәселе шешілмей-
тінін, өз парасатыңмен, ақылыңмен, кәсіби 
шеберлігіңмен өзгелерді мойындатқанда 
ғана сот төрелігіне деген сенім көбейетінін 
жақсы түсінеді. Жыл сайын судьялықтан 
үміткерлерге қойылатын талаптың күшейіп, 
сынақтың қатаюының сыры да осында.

Жалпы, Алматы қалалық сотын судьялар-
ды дайындайтын, шыңдайтын, мықты маман-
дар қалыптастыратын үлкен мектеп ретінде 
бәрі мойындайды. Сол мықтылығынан 
болар, қалалық сотта жұмысын бастап, қа-
лыптасқан, толысқан судьялардың көпшілігі 
қазір Жоғарғы Сотта қазылық етіп, облыстық 
соттарды басқарып, аудандық соттарды алға 
сүйреп жүр. Оған сот тарихына қарап көз 
жеткізу қиын емес.

Елу жылдық жылнаманы парақтайтын 
болсақ Алматы қалалық соты Қазақ Кеңестік 
Социалистік Республика сы Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының 1969 жылғы 22 шілдедегі 
жарлығымен құрылған. Алғашқы төрағасы 
П.Белоусов, ал оның орынбасары болып 
Б.Рысмендиев пен О.Орлова қызмет еткен. 
Бұдан кейін В.Булович (1987–1993 жж), 
Қ.Мәми (1993–1995 жж), С.Байбатыров 
(1995–2001 жж), М.Әлімбековтер (2001–2006 

ҚАЗЫЛАРДЫҢ 

ҚАРА ШАҢЫРАҒЫ

Кәсіпкерлікті жетілдіру экономиканың 
тұрақтылығы мен оның бәсекелік сипатын 
қалыптастыруда басты күштердің бірі бо-
лып табылады. Кәсіпкерлікті дамыту үшін 
субъек тінің белгілі бір дәрежеде еркінді-
гі мен құқығы, шаруашылық қыз метінің 
бағытын таңдауда еріктілігі, қабылданатын 
шешімдерге, одан туындайтын нәтижелерге 
тәуекелдіктің болуы қажет.

Республикада кәсіпкерлікті дамытуға 
ден қойылып, бірқатар заңдар мен жарлық, 
қаулылар қабылданған. Алғашқы құжаттар-
дың бірі болып «Жеке кәсіпкерлікті қорғау 
мен қолдау туралы» заңы 1992 жылдың 4 

ҚОМАҚТЫ БАЖ ТӨЛЕМДЕРІ КЕРІ ҚАЙТАРЫЛДЫ
Биліктің бір тармағы – сот жүйесінің 

іс жүзінде ашық және қолжетімді, қа-
рапайым және барлық дауды тез шеше 
алатындай болуы басты назарда тұр. 
Сот актілерінің әділ және заңды болуы, 
судьялардың кәсіби деңгейінің жоғары 
болуы және соттардың ашық жұмыс 
жасауы – сот билігінің алдындағы бас-
ты міндет.  

Дамыған елдер қатарына қосылу 
үшін нарықтық экономиканың жан-
жақты және табысты дамуы, шағын 
және орта кәсіпкерлік салаларға жағдай 
жасау, осы салада туындайтын дауларды 
дер кезінде әрі заңды тұрғыдан шешу 
– мемлекет алдындағы үлкен мәселе-
лердің бірі. Бүгінде республика соттары 
тарапынан сот жұмысының ашықтығы 
мен жариялылығы қамтамасыз етіле 
отырып, құқықтық насихат, заңдарды 
түсіндіру жұмыстары белсенді түрде 
жүргізілуде. Конституциямызда бар-
лық құқықтар мен бостандықтарды 

сотта қорғау бекітілді, заңға мемлекет-
тік органдар, азаматтар мен олардың 
бірлестіктері араларында туындайтын 
барлық дауларды сот жолымен шешу 
қағидасы енгізілді. Сотқа келген әр 
адам өз құқығының жай-жапсарына қа-
нығып, тіпті кейде үлкен даумен келіп, 
қол алысып шығуда. 

Ширек ғасыр ішінде еліміздің 
құқық қорғау салаларында бірнеше 
рет тиімді реформалар жүргізіліп, 
көптеген құқықтық нормалар қабыл-
данды және заңдарға өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілді. Сот сала-
сын халықаралық стандарттарға сай 
жетілдіру, судьялардың мәртебесі мен 
тәуелсіздігін, біліктілігін арттыру, сот 
орындаушылар институттарын дамыту, 
заңдарды ізгілендіру бағытында қыру-
ар жұмыстар атқарылуда. Сонымен қа-
тар, дау-жанжалдарды өзара келісімге 
келу арқылы сотқа жеткізбей шешу 
жолы жетілдіріліп, арнайы жобалар 

мен бағдарламалар іске асырылуда. 
«Татуласу: Сотқа дейін, сотта» пилот-
тық жобасы бүгінде бірқатар санат-
тағы істерді бітімгершілікпен аяқтау ға 
кең жол ашты. 

Маңғыстау облысының мамандан-
дырылған ауданаралық экономикалық 
сотында аталған пилоттық жоба іске қо-
сылып, судья-бітімгер бекітілді. Биыл 
жыл басынан бері Маңғыстау облысы-
ның мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотында «МАЭК-Каза-
томпром» ЖШС мен «Электр жүйелері» 
ЖШС арасында 1 321 387 732 теңге қа-
рызды өндіру туралы азаматтық іс бой-
ынша тараптар медиативтік келісімге 
келіп, талап қоюшыға 39 641 632 теңге 
мемлекеттік баж сомасы қайтарылды. 
Сол сияқты 20 миллион теңгеден астам 
берешегі бар серіктестік те өз дауын 
бітімгершілікпен шешіп, мемлекеттік 
баж төлемінен босатылды. 

Қазіргі кезде жеке тұлғалар ғана 

емес, кәсіпкерлер мен ірі мекемелер 
де істі бітімгершілікпен аяқтаудың 
тиімділігін көріп отыр. Маңғыс тау 
облысының экономикалық сотын-
да былтыр 82 іс медиациямен, 42 іс 
бітімгершілікпен, 1 іс партисипативтік 
келісіммен аяқталса, жалпы көлемі 
50 миллионға жуық мемлекеттік баж 
төлемі қайтарылған. Биыл жыл ба-
сынан бері 95 іс медиациямен, 26 іс 
бітімгершілікпен аяқталып, 92 млн тең-
ге мемлекеттік баж төлемі өз иелеріне 
қайтарылғанын да айта кеткеніміз жөн.

Жоғарғы Соттың бастамасымен рес-
публика соттары халықаралық тәжірибе 
мен бабаларымыздан қалған бітім-
гершілік заңын сабақтастыра отырып, 
қоғамда дауды азайтуға барынша үлес 
қосып келеді. Өркениетке ұмтылған ел 
азаматтарының өз құқықтары мен заң-
ды мүдделерін артық шығынсыз қорға-
уы үшін жағдай жасау – сот жүйесінің 
алға жылжығанының бір дәлелі. 

ПІКІР

ЖОҒАРҒЫ СОТ 
ДЕПАРТАМЕНТІНДЕ 

ЖАҢА БАСШЫ
Жоғары сот органының төрағасы Жоғарғы Соттың судьялары мен қыз-

меткерлеріне Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаментінің жаңа 
басшысы Наиль Рафисұлы Ахметзакировты таныстырды. Бұған дейін ол 
Бас прокуратурада әртүрлі лауазымдарды атқарған, ал 2018 жылдан бастап 
Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік кеңесінің Құқық қорғау жүйесі бөлімі 
меңгерушісінің орынбасары болып қызмет еткен.

Ж.Асанов Н.Ахметзакировты таныстыра келе, оның кандидатурасы 
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Кадр саясаты жөнін-
дегі ұлттық комиссиясы мен Жоғары сот кеңесі тарапынан мақұлданғанын 
айтты. Н.Ахметзакировтың кәсібилігі, бастамашылдығы мен көшбасшылық 
қасиеттері атап өтілді. Жоғарғы Сот төрағасы Наиль Рафисұлы өзіне тән ай-
рықша қасиетімен Департамент жұмысын қайта құруда және сот әкімшілігін 
жетілдіруде оңтайлы шешім табатындығына сенім білдірді. 

ЖАС КЕЛСЕ ІСКЕ!

жж) төраға ретінде сот жұмысын жақсы 
ұйымдас тырғаны белгілі. Одан кейін сотқа 
төрағалық еткен Мейрамбек Таймерденов 
та, Тілектес Бәрпібаев та, Ақжан Ештай мен 
Нұрғазы Әбдіқанов та осы күнге дейін талай 
шәкірт дайындаған, талай буынның қалып-
тасуына, білікті қазы ретінде танылуына 
көмектескен, төрелік алаңының танымал 
тұлғалары. Аға буынның тәлімін көріп, тәр-
биесін алу сот мамандарының да алға жыл-
жуына, өсуіне үлкен себеп. Өйткені, қашанда 
«Ай – ортақ, күн – ортақ, жақсы – ортақ».

Ерекше айтып өтер жағдай, Алматы қала-
лық соттарында тәлімгерлік мектебінің жұ-
мысы дұрыс жолға қойылған. Аға буын мен 

кіші буын арасындағы сабақтастық үнемі 
жалғасып келеді. Бұл бірін-бірі толықтырып, 
бірінің орнына екінші буын ауысып жататын 
құрылым жұмысының тұралап қалмай, мәңгі 
дұрыс ритмде, қателіксіз алға жылжуына 
септігін тигізері даусыз. 

Осыдан елу жыл бұрынғы сот пен қазір-
гі көркейген, дамыған соттың ілгерілеуінде 
судьялармен қатар, кеңсе мамандарының 
да үлесі өлшеусіз. Ортақ мақсатқа ұйысып, 
бір мүддеге жұмыс істеп келе жатқан үлкен 
құрылым қазір барлық жетістіктердің көш-
басшысы іспеттес. Күні кеше тақылдатып 
машинкада хаттама басып, сот процесін 
бастан-аяқ қағазға түсірумен айналыса-
тын сот қызметкерлерінің қазір жұмысы 
әлдеқайда жеңілдеген. Сот залдарының 
толықтай дыбыс-бейне жазу құрылғы-

ларымен жабдықталуы, сот отырыста-
рының 100 пайыз таспаға таңбалануы, 
істердің судьяларға компьютер арқылы 
автоматты түрде бөлінуі, азаматтардың 
арыз-шағымын «Сот кабинеті» сервисі 
арқылы қабылдау тетіктерінің жасалуы, 
қашықтықтан сот отырысына қатысу мүм-
кіндігінің туып отырғаны бүгінгі электрон-
дық қызмет әкелген жаңалықтың бір па-
расы ғана. Сотты халыққа жақындататын, 
сот істерінің тез, сапалы қаралуына түрткі 
болатын жаңашылдықтар мұнымен шек-
теліп қалмайды. Әлемдік озық отыз елдің 
қатарына қосылуды мұрат еткен еліміздің 
соты да сол талапқа сәйкес болуы керек. 

Сондықтан, дамыған елдердің тәжірибесін 
ескере отырып, үшінші биліктің әлеуетін 
көтеретін тетіктер әлі де тәжірибеге қосы-
ларынан үміттіміз. 

Жоғарғы Сот төрағасы Жақып Асанов-
тың бастамасымен қолға алынған «Сот 
төрелігінің жеті түйіні» жобасы бойынша да 
Алматы қалалық соты белсенді жұмыстар 
жүргізіп, пилоттық жобалардың оң нәтиже 
беруіне атсалысып келеді. Елу жылдық ме-
рейтойын атап өткелі отырған мерейлі сот-
тың алдағы уақытта да басқа соттарға жол 
көрсетер, үлгі-өнеге болар құрылым болып 
қала беретініне сенімдімін.

Серікбай ТУЛЕПБЕРГЕНОВ,
Алматы қаласы Наурызбай аудандық 

сотының төрағасы

Айдарбек ТЛЕНОВ,
Маңғыстау облысының 
мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының төрағасы

АНЫҚТАМА:

Ахметзакиров Наиль Рафисұлы 1983 жылы дүниеге келген.
Қазақ гуманитарлық-заң университетін «құқықтану» маман-

дығы бойынша, Ресей Федерациясының заманауи гуманитарлық 
академиясын «бухгалтерлік есеп, талдау және аудит» мамандығы 
бойынша бітірген.

«Прокурорлық қадағалау» мамандығы бойынша құқықтану ма-
гистрі (Ресей Бас прокуратурасының академиясын үздік бітірген). 
Аға әділет кеңесшісі.

2004–2010 жылдар аралығында прокуратураның аумақтық 
бөлімшелерінде қызмет еткен.

2011–2017 жылдары – Бас прокуратурада басшылық лауа-
зымдарды атқарған, соның ішінде Құқық қорғау органдары ака-
демиясын басқарған. Құқық қорғау органдары басшылығының 
Президенттік резервіне алынған.

2018 жылдан 2019 жылдың 20 мамырына дейін – Президент 
Әкімшілігінің құқық қорғау жүйесі бөлімі меңгерушісінің орын-
басары болған.

Мемлекеттік және ведомстволық наградалармен марапат-
талған.

 
Жоғарғы Соттың баспасөз қызметі
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Ойталқы

Салихидин САБИКЕНОВ, заң ғылымдарының докторы: Бірлік БІРІМҚҰЛ, Алматы қаласы Бостандық ауданы прокуратурасының 
соттарда мемлекеттік өкілдік ету және қоғамдық мүдделерді қорғау 
бөлімінің аға прокуроры:

ҚОҒАМ

ЖЕГІҚҰРТПЕН КҮРЕС ШАРАЛАРЫ КӨҢІЛДЕН ШЫҒА МА?

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ҚОСШЫСЫ ЖЕМҚОР БОЛСА, 
БАСШЫСЫ ЖАЗАЛАНАДЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

ҮКІМЕТ ОТЫРЫСЫ

АНАНЫҢ ДА, 
БАЛАНЫҢ ДА КӨҢІЛІ – 
ЖАЗҒЫ ДЕМАЛЫСТА

Бұл тәжірибені біздің мемлекет те кей салаларда қолдана бастады. 
Мысалы, жүктемелерінің көптігіне және істердің күрделілігіне орай, облыс 
орталықтарындағы, елордадағы, республикалық маңызы бар қалалардағы 
соттардың, сондай-ақ, мамандандырылған экономикалық соттардың жа-
лақыларын едәуір көтерді. Бұл тәжірибені жергілікті атқару органдары да 
қолға алған. Енді оны өзге де мемлекеттік және бюджеттік сала қызметкер-
леріне жүргізу керек деп есептеймін. 

Ал, қарамағындағы маманның жемқорлығы үшін бірінші басшы жауап беруі не-
месе отставкаға кетуі керек дегенді қолдаймын. Бірақ, бұл жерде жағдайды сараптап, заңмен белгілеу керек. 

Қорыта айтқанда, сыбайлас жемқорлықпен бүкіл халық болып күресуіміз қажет. Себебі, ол мемле-
кетіміздің дамуына кедергі келтіріп, іштей іріп-шіруіне алып келетін індет. 

бесігім» бағдарламасы аясындағы «Балалар 
бастауы» әлеуметтік жобасы да жұмыс істейді.

ЖЕТКІНШЕКТЕР ЖҰМЫСҚА 
ТАРТЫЛАДЫ

Жаз бойы балалардың бәрі демалып, үйір-
мелерге қатыса бермейтіні анық. Әлеуметтік аз 
қамтылған отбасы балалары мен ата-анасына 
масыл бола бергісі келмейтін белсенді жастар 
жұмыс істеп, өз киімдеріне қаражатты  өздері 
тапқысы келетіні белгілі. Министрдің сөзінше, 
бұл бағытта 960 мыңдай бала құрылыс отряд-
тары құрамында көгалдандыруға қатысады деп 
жоспарланған. Мұның сыртында, базарларда 
сауда жасап, мейрамханаларда даяшы болып 
қаржы табатындар да бар. Балалардың ерте 
бастан еңбекке араласқаны, әрине, жақсы. 
Алайда, олардың құқықтары бұзылмай, еңбек 
шарттары сақталуы тиіс. Бұл жөнінде Балалар-
дың құқын қорғау комитетінің төрағасы Ержан 
Ерсайынов: «Заң бойынша тек 14 жастан асқан 
балаларды жұмысқа тартуға рұқсат бар. Оның 
өзінде 4 сағаттан аспауы керек және әке-ше-
шесінің келісімімен денсаулыққа зияны жоқ 
жұмыстарға тартылады. Ал ондай жұмысқа 
тартылған балаларға берілетін жалақыны жұ-
мыс берушілермен ақылдаса отырып, шешетін 
боламыз», – деді. 

РУХАНИ ОРЫНДАРДЫ 
АРАЛАУ ТЕГІН

Аталмыш Үкіметтің кеңейтілген отыры-
сында ҚР Мәдениет және спорт министрі 
Арыстанбек Мұхамедиұлы оқушылар қандай 
орындарды тегін аралай алатынын баянда-
ды. Оның айтуынша, 2017 жылдан бастап 
министрліктің бастамасымен жазғы демалыс 
кезінде респуб ликалық музейлерге, музей-қо-
рықтар мен театр ларға оқушыларды тегін 

Батыс Еуропа елдерінің бәрінде сондай тәжірибе 
қалыптасқан. Оларда мемлекеттің барлық сала-
сында қоғамдық бақылау күшті жолға қойылған. Біз 
БҰҰ Бас Ассамблеясының конвенциясына сай, ішкі 
заңдарымызды ратификациялауымыз қажет. Бұл 
конвенцияны біз 2008 жылы қабылдадық. Алайда, ішкі 
заңдарымызды сол конвенция талаптарына сәйкес-
тендірген жоқпыз.

Ал, жемқорлықпен ұсталған қызметкері үшін бірін-
ші басшысы жауапқа тартылуы керек деген мәселе, 
жалпы алғанда, дұрыс. Бірақ, бұл талапты арнайы 

заңмен бекіту керек. Қазір бір орында 2-3 жыл ғана басшылық қызмет істейді. 
Одан кейін ауысады. Одан қандай жауапкершілік күтуге болады?! Сондықтан, 
мұны заңмен бекітіп барып қабылдау, қолдану керек.

кіргізу тәжірибесі жұмыс істейді. Нақты ай-
тқанда, бұл туралы МСМ-нің 2017 жылғы 19 
мамырдағы №142 бұйрығы бар. «Осы жобаның 
оң тәжірибесін ескере отырып, оны енгізуді 
жергілікті деңгейде де жалғастыру ұсыныл-
ды», – деді министр. Бұдан бөлек, ол балалар 
мен жасөспірімдер үшін оқу бағдарламалары 
аясында шығармашылық және креативті жо-
балардың, «Көшпелі кітапхана», «Балалар 
туризмі» қатарлы жобалар іске асатынын 
(қызығушылық бойынша клубтар, көрмелер, 
үйірмелер, шет тілдерін үйрету курстары, ма-
стер-кластар және басқалар) жеткізді.

Мамандар мәлімдегендей, жалпы ақылы 
лагерьлер мен демалыс орындары үшін төлем 
10-15 күнге 10 000-40 000 теңге айналасында 
болады және бұл бағалар баратын санаторий 
немесе лагерьлерге байланысты белгіленеді.

Еліміздің бас ұстазы балалардың қауіпсізді-
гін де тілге тиек етті. «Осы айдың басында 
жазда балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
сұрақтары ведомоствоаралық отырыста, лагерь 

(Соңы. Басы 1-бетте)

Бұл мәселені Үкімет мүшелерімен 
талқылаған Президент Қ.Тоқаев та 
елімізде жемқорлық дендеп кет-
кеніне алаңдаушылық білдіріп, ол 
қоғамның дамуына кедергі келтіретін 
қауіпті дерт екенін баса айтты. «Жыл 
сайын Қазақстанда орташа есеппен 
2 мыңнан астам сыбайлас жемқор-
лыққа қатысты қылмыстық іс тір-
келеді. Мыңнан аса адам жауапқа 
тартылады. Бұл – батпандап кіріп, 
мысқалдап шығатын кесел. Осы ау-
руды қазір шұғыл түрде емдемесек, 
ертең кеш болуы мүмкін», – деді 
Қазақстан Президенті.

Иә, қылмыстың осынау күрделі 
түрімен күресті тәуелсіз қазақ елі 
бүгін ғана бастап отырған жоқ. Нақты 
айтсақ, тәуелсіздіктің алғашқы жыл-
дары-ақ қоғам белсенділері тара-
пынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес жөнінде түрлі ұсыныстар ай-
тылған-ды. Соның нәтижесінде 1998 
жылы 4 тарау, 20 баптан тұратын 
арнайы заң қабылданды. Сол уақытта 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күре-
сетін мемлекеттік орган құрылып, 
содан бері атауы әлденеше түрленсе 
де, мақсаты өзгерген жоқ. Бүгін де 
Мемлекеттік қызмет істері және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қи мыл 
агенттігі аталатын құрылымның 
2018 жылғы мәліметтеріне жүгінсек, 
агенттік тарапынан сыбайлас жем-
қорлық себептері мен оған алып 
келетін жағдайларды жою бойынша 
мемлекеттік органдар мен ұйымдарға 
2053 ұсыным жолданған. Нақтырақ 
айтқанда, ішкі істер органдарына – 
862, әкімдіктерге –  584, мемлекеттік 
кіріс бөлімшелеріне – 99, денсаулық 
сақтау мекемелеріне – 30, Ауыл ша-
руашылығы министрлігіне қарасты 
құрылымдарға – 33 ұсыным беріл-
ген. Тексерістер нәтижесінде 1211 
лауазымды тұлға түрлі тәртіптік жа-
уапкершілікке тартылса, оның 135-і 
мемлекеттік қызметтен шығарылған. 
190 адам қызметтік талапқа сай емес 
екені анықталып, 281-іне қатаң сөгіс 
берілген. Бұл ресми тіркелгендері. 
Ал, сыбайлас жемқорлық сипаттағы 
қаншама қылмыс тараптардың тіл 

табысуымен көлеңкеде қалып жа-
тыр десеңізші?! Жол полицейлеріне 
жүргізушілердің айыппұл орнына 
4-5 мың теңге бере салуы, тексеруге 
келген өрт сөндіру инспекторларына 
кәсіпкерлердің 40-50 мың теңгені 
«сыйлап» жіберуі, баланы балабақ-
шаға кезектен тыс орналастыру үшін 
ата-ананың меңгерушіге 100 мың 
теңге пара ұсынуы сияқты заңсыз 
әрекеттер біздің қоғамда қалыпты 
жағдайға айналған. Бұл заңсыздық 
бала мектепке барғанда да жалға-
сын тауып, оны бітіргенше сабақта-
сып, орта және жоғары оқу орнына 
түскенде де сыбайлас жемқорлықпен 
астасып, жұмысқа да солай тұрып 
жатқаны жасырын емес. Осылайша, 
сыбайлас жемқорлықпен көзін ашқан 
бала ертең жастайынан көріп, сана-
сына сіңген дүниені қайталамағанда 
не істейді?! Ал, бұл мемлекеттің да-
муын тежеп, қоғамның іріп-шіруіне 
алып келері даусыз. Сондықтан, әрбір 
саналы азамат бұл індетпен ымыра-
сыз күресуі тиіс. Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл кеңесінде 
Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы 
да жемқорлық ұлттық қауіпсіздік пен 
мемлекет болашағына нұқсан кел-
тіретініне тоқталып, оның тамырына 
балта шауып, түбегейлі жою қажетті-
гін қаперге салды. 

– Бүгінде 25 мың ұйым мемлекет-
тік сатып алуларды жүзеге асырады. 
Бұл жемқорлыққа қарсы бақылауды 
қиындатады. Осыған байланысты 
мемлекеттік сатып алуларды орта-
лықтандырып, әлеуметтік саладағы 
бюджеттік мекеме басшыларын бұл 
міндеттен босату керек. Колледж-
дер мен мектеп директорына дейін 
мемлекеттік сатып алуға қатысы бар. 
Орталық мемлекеттік органдарда 
саяси қызметшілерді мемлекеттік 
сатып алуларға араластырмайтын 
механизмдер әзірлеуді тапсырамын.

Сонымен қатар, мемлекеттік 
функцияларды бәсекелестік ортаға 
беру керек. Бұл туралы жиі айтылса 
да, 5 функция ғана жеке секторға 
берілген. Премьер-министрдің бірін-
ші орынбасары Ә.Смайыловқа және 
Ұлттық экономика министріне тиісті 
жұмыстарды жүргізуді тапсырамын. 
Оның нәтижелерін маған 1 айдың 

ішінде баяндаңыздар, – деді Прези-
дент.

Жемқорлыққа қарсы жиын соңын-
да Мемлекет басшысы жемқорлық 
бойынша қол астындағы қызметкер-
лердің қылмыстық әрекеттері үшін 
бірінші басшылар жауапты бола-
тынын тағы бір мәрте қадап айтты. 
«Егер біз жемқорлықты түбегейлі 
жоюды міндет етіп алсақ, меніңше, 
мемлекеттік орган басшылары мұн-
дай жағдайда отставкаға кетуі керек. 
Олардың отставкаға кетуін қабылдау-
ды немесе қабылдамауды Мемлекет 
басшысы шешеді. Бірақ, жұмыстан 
босату туралы арыз жазуы міндетті 
шара болуы керек», – деді ол.

Бұл мәселе бұрын да айтылған. 
Бірақ, осы уақытқа дейін сыбайлас 
жемқорлық дерегімен қаншама қыз-
меткер, басқарма басшылары, аудан 
әкімдері, тіпті Үкімет мүшелері 
қылмысты болса да, соған жауапты 
бір басшы отставкаға кеткен емес. 
Мұны қоғам көріп, біліп отыр. Ал, 
ендігі жерде Президент Қ.Тоқаев-
тың айтқандары орындалса, бұл 
күрестің шынайылығына жалпы 
ха лықтың да сенімі артар еді. Себе-
бі, Президент Үкіметке осы жолы 
сыбайлас жемқорлықты тыятын 7 
бір дей міндет жүктеді. Оның ішінде, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мектеп 
оқушыларынан бастап тәрбие беруді 
жүзеге асыру, қоғамдық бақылауды 
күшейту секілді бұрын айтылмаған 
тың идеялар бар. Әрине, журналис-
тер қауымы онсыз да қоғамда орын 
алған келеңсіздіктерді бақылап, да-
был қағып келеді. Ал, Президенттің 
өзі осындай пәрмен беріп отырған 
соң бақылауды бұрынғыдан да кү-
шейтіп, қоғам белсенділерін сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы шараларға 
жұмылдыратынымыз анық. Себебі, 
біз шын мәніндегі демократиялық, 
зайырлы, құқықтық мемлекет болуды 
қалаймыз. Жазған сындарымызды 
Үкімет пен Президент бастаған мем-
лекеттік құрылымдар оқып, айтылған 
кемшіліктерді талқылып, тиісті шара 
қолданса, заңсыздықтар тыйылып, 
мемлекет те дамитын еді...

Нұрболат СҰЛТАНҒАЗИЕВ,
«Заң газеті»

на тұрақты бақылау және мониториг жүргізу, 
балалардың жол жүру қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету үшін «Балалар және жол» акциясын ұйымда-
стыру, суда жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 
мәдени, тарихи және спорттық кешендерге 
балалардың баруына жағдай жасау, бала мен 
ата-ананың демалысын бірге ұйымдастыру, 
әсіресе, ерекше қамқорлықты қажет ететін 
балаларға басымдық беру және соңғысы 
жаз ғы балалар лагеріне ата-аналардың, үкімет-
тік емес ұйымдардың қатысуымен тұрақты 
мони торинг жүргізу секілді мәселелер.

МАМИННІҢ МІНДЕТТЕМЕСІ

Үкімет отырысын қорытындылаған Асқар 
Мамин балалардың жазғы демалысын дұрыс 
ұйымдастырмаған Нұр-Сұлтан қаласы және  
Атырау мен Түркістан облыстарының әкім-
деріне ескерту жасап, кемшілікті тез арада 
түзеуді тапсырды. «Балалардың жазғы дема-
лысына дұрыс көңіл бөліңіздер, себебі, бұл 
әрбір отбасын толғандырған мәселе. Алматы 
мен Павлодар облыстары демалысты толық ұй-
ымдастырып, демеушілерді жақсы қамтыған. 
Ал, Түркістан және Атырау облыстарының 
әкімдері бұл мәселені қысқа уақытта шешсін. 
Білім және ғылым министрі Жол картасын 
әзірлеп, жұмыс істемей тұрған лагерьлерді 
анықтап, аймақтар әкімдерімен бірге әлі де 
1000 демалыс орнын ашуы керек», – деді  
А.Мамин.

Шыны керек, балалардың жазғы дем-
алысын өткен жылдары да жазып жүрген соң 
білетініміз, дәл биылғыдай көңіл бөлгенін 
бұрын көргеніміз жоқ. Үкімет басшысының 
өзі бас болған бұл іс биыл балалардың жақсы 
тынығуына мүмкіндік жасайды деп иланғымыз 
келеді.

Нұрболат АБАЙҰЛЫ,
«Заң газеті» 

ЖАҺАНДЫҚ ЖИЫННЫҢ БЕРЕРІ КӨП
медиа форум қазақстандық журналистерге не береді деген 
кезде, бірінші сіздер осындай форумдар арқылы ғаламдық 
сұрақтарға ізденіс жасайсыздар. Екінші жағынан, сұрақ 
қою арқылы өздеріңізді кәсіби тұрғыдан жақсартуға бо-
лады. Қазіргі жағдайда басқа елдерден сырт өмір сүре 
алмаймыз. Бұл жерде көптеген нәрсе талқыланып жатқан-
дықтан, дүниежүзілік уақиғаларға өзінің оң нәтижесін 
тигізеді деп сенемін», – дегенді айтты. 

Форум мәжілісі кезінде Армения Президенті Армен 
Саркисян әлеуметтік желілер дәстүрлі БАҚ-ты ауыстыр-
майтынын, қайта біріктіре беретінін жеткізді. Lean Path 
компаниясының вице-президенті Стивен Финн (АҚШ) 
энергетика және азық-түлік дағдарыстарын  бір-бірі-
нен бөліп қарауға болмайтынына жұртшылық назарын 
аудартты. Оның айтуынша, АҚШ-та ойсыз пайдалану 
салдарынан азық-түліктің 30-40 пайызы қалдықта қала-
ды. Мұндай жағдай тұрмыстың жақсаруына байланысты 
қазір барлық елде көрініс тауып, халық арасында семіздік 
белең алуда. Оның бұл пікірін ары қарай жалғастырған 
өзге сарапшылар қоғамдағы бүкіл түйткілді мәселенің 
түйінін тарқатуда журналистердің қосар үлесі өте қомақты 
екеніне тоқталды. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»

ФОРУМ

Жасыратыны жоқ, жұртшылық арасында кейде мұн-
дай шаралардың қоғамға еш пайдасы жоқтығы, онда 
талқыланған мәселелер сол жерде қалатындығы жөнінде 
жиі сын айтылады. Бұл мәселе туралы ҚР Ақпарат және 
қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев: «Еуразиялық 

(Соңы. Басы 1-бетте)

Сол үшін аталмыш аймақтар әкімдері 
қосымша қаржы бөлу туралы шешім қабыл-
дапты.

Айта кетерлігі, бұл демалыс орындарында 
балалар 10 күн немесе екі апта ғана демала 
алады. Сондықтан, басқа уақытта балалар не-
мен айналысқаны дұрыс? Үкімет отырысында 
бұл сауалға да Күләш Шәмшиденова жауап 
берді. Оның айтуынша, оқушылардың 61 пай-
ызы түрлі мәдени клубтар мен орталықтардағы 
үйірмелерге қатыса алады. Оларда олимпиада-
лық резерв пен тіл мектептері, белсенділер мен 
көшбасшылардың жазғы үйірмелері ұйымдас-
тырылмақ. Бұған қосымша «Киелі Қазақстан» 
тақырыбына орай тарихи орындарға экскур-
сиялар жоспарлануда. Миллионға жуық бала 
«Қазақстан – мейірімділік мекені», «Табиғатты 
аялайық», «Жол қозғалысындағы жас инспек-
тор», «Жұлдызай» атты тәрбиелік-танымдық 
шараларға қатысады. «Ауылым – алтын 

басшыларының кеңесінде қа-
ралды. Оқыс жағдайлардың 
алдын алу мақсатында жазғы 
лагерьлерге қоғамдық мони-
торинг жасалып отыр. Бала 
қауіпсіздігін басты назарда 
ұстау үшін тәулік бойы жұ-
мыс істейтін Сенім телефоны 
мен арнайы чат бар», – деді 
министр.

Үкіметтегі жиында жа-
саған баяндамасының соңын-
да Білім және ғылым министрі 
Күләш Шәмшиденова Пре-
мьер-министр Асқар Маминге 
жоғарыда атап өткен ақпа-
раттар негізінде жергілікті 
атқару органдары мен басқа 
да тиісті мемлекеттік мекеме-
лерге арнайы тапсырма беруді 
ұсынды. Атап айт қанда, олар 
балалардың ойын алаңы мен 
парк-аттракциондар жұмысы-
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Құқығыңа құлақ сал!

Өркениетті елдердің дамуы, алға жылжуы 
жылдам. Әсіресе, дамыған елдердегі қызметтің 
жеделдігі, ашықтығы кімді болсын таңдандыр
май қоймайды. Біздің еліміз де тәуелсіздік 
алғалы бері озық елдердің көшіне ілесу үшін 
жағымды тәжірибелерді қолданысқа енгізуге 
талаптанып келеді. Соның ішінде, мемлекеттік 
қызметтің сапасын жоғарылату бойынша қолға 
алынған істер ауыз толтырып айтарлықтай.

Мысалы, бұрын бір құжатты жасау үшін 
азаматтар бірнеше мекеменің табалдырығын 
тоздырып, қаптаған анықтама жинауға мәжбүр 
болатын. Оған кететін уақыт, қаржы, әуресар
саң азаматтардың құзырлы орындарға деген 

өкперенішін көбейтіп келгені тағы шындық. 
Ал, құжатты бір терезе арқылы алуға қадам 
жасалуымен жаңашылдықтар бірінен кейін бірі 
енгізіле бастады. Бұл тұрғыда жылжымайтын 
мүлікке құқықты тіркеу қызметінде де елеулі 
өзгеріс бар. 

Жылжымайтын мүлікке құқықты тіркеу – өте 
жауапты, маңызды шаралардың бірі. Был тырғы 
жылға дейін бұл қызметті Әділет министр
лігі жүргізген еді. Қызметті барынша жедел, 
қолжетімді етіп, процесті оңайлату бойынша 
жұмыстар әділет органдарында жүйелі түрде 
іске асырылды. Дегенмен, тіркеу қызметінің 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 

МҮЛІК МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯДА ТІРКЕЛЕДІ

ДАУ БОЛҒАН ЖЕРДЕ 
ТҰРМЫС САПАСЫ 

ТӨМЕНДЕЙДІ 

БІТІМГЕРШІЛІК КӨЗҚАРАС

корпорациясының құзырына берілуі жай
данжай емес. Жаңа бастаманың қолға алынуы 
мемлекеттік корпорацияның әлеуетімен тікелей 
байланысты. Себебі, бұл үлкен корпорацияға 
мемлекеттік қызметтер түрі тиімді топтасты
рылған. Бұл жердің қызмет ету уақыты жылдам, 
жинайтын құжаттар саны да аз. Мұның бар
лығы әкімшілік кедергілерді жойып, сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдерін төмендетуге жол 
ашты.

Мүлікке құқығын тіркеушілерге жаңа өз
герістің тиімділігі зор. Қарапайым ғана мысал, 
бұрын қателіктер орын алып, мәліметтерде 
айырмашылық болып жатса, оны түзету үшін 
азаматтардың Әділет министрлігінің аймақтық 
бөліміне арнайы баруына тура келетін. Ал, 

қазір мемлекеттік корпорацияның ортақ база
сы болғандықтан, құжаттағы қателікті алысқа 
ұзамай түзетіп, сәйкессіздікті мемлекеттік кор
порацияның өзінде жөндеуге мүмкіндік туды. 
Яғни, жылжымайтын мүлікке құқықты тіркеу 
қызметінің әділет органдарынан «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорация
сына берілуінде қарапайым халыққа деген 
қамқорлықтың, жанашырлықтың жатқаны 
анық.

Ернар ШАЛАБАЕВ,
«Азаматтарға арналған үкімет» МК 

Алматы қаласы бойынша жылжымайтын 
мүлікке құқықтарды тіркеу 

басқармасының сарапшысы

Сот кеңсесінің ішкі жұмысына ара-
ласып, іс материалдарының көптігінен 
көз тұнатын «Сот кабинеті» электронды 
сервисін бір шарлап шықсаңыз, осы 
сұрақтар еріксіз ойға орала береді.

Иә, расында да, 2011 жылы елімізде 
«Медиация туралы» заң қабылданып, 
қоғамда дауларды сотсыз бітімгершілік
пен шешуге қол жеткізуге жол ашылды. 
Алайда, әлі күнге дейін медиация мен 
қаралған істер соттардағы барлық істің 
20 пайызына да жетпей отыр. 

Қазақстан Республикасының Аза-
маттық процестік кодексінде азамат-
тыққұқықтық қатынастардан туындай-
тын негізгі тетіктер реттелген. Кодекстің 
17тарауы татуластыру шараларын 
кеңінен қолдануға және дауды альтер-
нативті тәсілмен шешуге бағытталған 
«Татуластыру рәсімдеріне» арналған. 
Заңға сәйкес, сотта татуластыру рәсім-
дерін жүргізу кезінде судьялар медиатор 
қызметін кәсіби емес негізде жүзеге 
асыруда. 

Бұдан бөлек, Қазақстан Республи-
касы Жоғарғы Сотының бастамасымен 
2017 жылы жекелеген санаттар бойын-
ша дауларды (жанжалдарды) медиация 
тәртібімен сотқа дейінгі реттеуді енгізу 
бойынша пилоттық жоба іске қосылды. 
Аталған жоба татуластыру рәсімдерін 
қолдану аясын кеңейтіп, азаматтардың 
сот шығындарын барынша азайтуға, 
дауларды соттан тыс реттеу мүмкіндігін 
арттыруға ықпал етеді деп күтілді. Жоба 
үздіксіз насихатталып, халыққа кеңінен 
түсіндірілгенімен, азаматтар өз даула-
рын медиация тәртібімен реттеуге ынта 
танытпай келеді. 

Бүгінде баланың мүдделеріне қа тыс
ты, бірқатар еңбек даулары, көршілер 
мен ағайын арасындағы, сондайақ, неке 
бұзу мен мүлікті бөлу туралы даулар 
аз ғана мөлшерде осы жоба негізінде 
қаралуда.

Сот жүйесін ілгерілету бағытында 
қолға алынған «Татуласу: Сотқа дейін, 
сотта» деп аталатын ауқымды бағдар-
лама негізінде сот тарапынан әрбір аза-
матқа сотқа дейін де, сотта да татуласу 
үшін жанжақты жағдай жасалған. Мы-
салы, сотқа де йінгі татуласу бойынша 
медиаторлар, заңгерлер және басқа да 
кәсіби мамандар дауласушы тараптарға 
құқықтық көмек көрсетсе, сотта тату-

ласу бойынша кезкелген уақытта та-
раптар істі тоқтатып, судьямедиаторға 
жүгіне алады. 

Әр өңірде медиация кабинеттері нен 
бөлек, отбасы орталығы мен татулас
тыру орталықтары, Билер кеңесі де 
құрылды. Өкінішке қарай, дауларды 
татуласу рәсімдері арқылы шешудің 
айқын тиімділігіне қарамастан, олардың 
басым бөлігі әлі де сот арқылы шешіліп 
жатыр. 

Сот өндірісінде қаралған істердің 
санына тоқтала кетсек, Маңғыстауда 
2017 жылы барлығы 25тен аса тек 
қана азаматтық іс қаралса, 2018 жылы 
бұл көрсеткіш 35 мыңнан асып түскен. 
Осы істердің 2017 жылы 1400і, 2018 
жылы 1500і ғана татуластыру рәсімімен 
аяқталған. Өкінішке қарай, барлық 
дерлік соттарда медиациямен қаралған 
істер саусақпен санарлық, ал тараптар 
қорғаушыларының (адвокаттардың) 
көмегімен жасалатын партисипативтік 
рәсіммен қаралған істер тіпті аз. 

Қарақия аудандық сотында 2017 
жылы 53 іс, 2018 жылы 37 іс, 2019 жылы 
4 айда 9 іс татуластырумен аяқталды. 
Азаматтар әлі де уақыт пен қаржы 
шығынын мойындамай, соттың бір-
жақты шешім шығарғанын күтеді. 

Еліміздің Тұңғыш Президенті Н.На-
зарбаев 2018 жылғы 5 қазанда халыққа 
арнаған Жолдауында жыл сайын қанша-
ма миллион азаматтың сотта қаралатын 
іске қатысып, көптеген күш пен қаражат 
жұмсайтынын, сондықтан, уақыт пен 
ресурстардың орынсыз шығынын талап 
ететін артық сот рәсімдерін қысқартуды 
тапсырған еді. Сол сияқты, бұған дейінгі 
Жолдаулары мен сот жүйесіне қатысты 
сөздерінде қоғамда дауды азайтып, 
бітімгершілік рәсімдерін арттыру ту-
ралы нақты тапсырмалар беріп келді. 
Біз, Қазақстан халқы, өз құқығымыз бен 
бостандығымызды сот арқылы қорғай-
мыз деп жүріп, өзіміздің әлауқаты-
мыздың өсуіне кері ықпал ететінімізді 
естен шығармауымыз керек. Себебі, дау 
болған жерде табыс пен тұрмыс сапасы 
кемімесе, артпайтыны анық. 

Б.ШАЙДУЛЛИН,
Қарақия аудандық сотының 

төрағасы
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

Соңғы жылдары бұрынсоңды ести 
бермейтін қатерлі аурулардың да өршіп 
тұрғанын көріп жүрміз. Әлеуметтік желі-
ге үңіле қалсаңыз, кішкентай балаларын 
немесе жақын туыстарын айықпас дерт-
тен емдетуге үміттенген адамдардың 
көмек қолын созуды сұраған хабарлама-
лары қаптап жүр. Құндақтағы нәрестенің 
өзі туабітті дерт арқалап шығуына эколо-
гиядан басқа кімді кінәлай аламыз?

Әйтсе де, дана халқымыз «Ауырып 
ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде» 
дегенді бекер айтпаса керек. «Сақтансаң 
сақтаймын» деген Жаратқанның сөзі 
тағы бар. Деннің амансаулығы жеке 
басқа байланысты. Денсаулықты сақтау
дың ең тиімді жолы – спортпен айналы-
су. Бірақ, қазіргі қалыптасқан ахуалға 
қарасаң, спортпен тек спортшылар ғана 
айналысуы керек сияқты. Спорт – бұл ха-
лықтық іс деген ұран керек бізге. Сонда 
ғана қоғам болып салауатты өмір салтын 
ұстану арқылы дені сау ұлт болып қа-
лыптасуға қол жеткіземіз.

Қазір адамдардың көбі жұмысбасты. 
Таң атқаннан күн батқанға дейін нәпақа 
тауып, үйіне барып, отбасымен қауышуға 
асыққан адамның спортқа жағдайы бол-
майтынын түсінеміз. Ал, қазқатар тізілген 
фитнес залдарына барып дайында луды кез 
келгеннің қалтасы көтере бермейді.

Жалпы моральдық және физикалық 
тұрғыда шаршауға көп ұшырайтын ең-
беккерлердің тобына мемлекеттік қыз-
метшілерді жатқызуға болады. Әрине, 
жауапкершілігі мол жұмысты атқару, 
құжаттарға көміліп, жауапты шешімдер 
қабылдап, халықтың көңілінен шығу оңай 
шаруа емес. Осының бәрін күн сайын 
бастан өткерген адамның спортты ойлауы 
екіталай. Мұндай жағдайды түзеуге, мем-
лекеттік қызметшілердің денсаулығын ой-
лауға алдымен жұмыс берушілер мүдделі 
болып, жағдай жасауы тиіс. Өйткені, бас-
шылар қол астындағылардан тек нәтижені 
талап ете бермей, олардың бос уақытын 
тиімді ұйымдастыруға, дұрыс демалуына, 
спортпен айналысуына көңіл бөлсе, ең-

ТӘУЕЛСІЗ ЕЛІМІЗДЕ КЕЗ КЕЛГЕН АДАМ-
НЫҢ МҮДДЕСІ ЗАҢМЕН ҚОРҒАЛАДЫ. ЕШ-
КІМДІ СОТТЫҢ ШЕШІМІНСІЗ ЖАЗАЛАУҒА 
БОЛМАЙДЫ. КОНСТИТУЦИЯҒА САЙ, ЕЛ 
АЗАМАТТАРЫ ЖЕКЕ БОСТАНДЫҒЫНА, 
АР-НАМЫСЫ МЕН ҚАДІР-ҚАСИЕТІНІҢ 
ҚОРҒАЛУЫНА, ЕҢБЕК ЕТУГЕ, ДЕМАЛУҒА, 
БІЛІМ АЛУҒА ЖӘНЕ БАСҚА ҚҰҚЫҚТАРҒА 
ТЕҢДЕЙ ИЕ. 

Елбасы тең құқықтар мен мүмкіндіктерді қамтамасыз ету 
үшін билік органдарына мүмкіндігінше нәзік жандыларды 
көптеп тарту, заңдарды жетілдіріп, гендерлік институттарды қа-
лыптастыру сынды міндеттерді алға қойды. Соған байланысты 
еліміздің гендерлік саясаты әлемдік үрдістер бойынша жаңғыр-
тылуда десек, қателеспейміз.

Мұхтар Әуезовтің «Қазақ, мешеу болып қалмаймын десең, 
тағылымыңды, бесігіңді түзе, оны түзеймін десең, әйелдің халын 
түзе», – деуі әйел затының қоғамдағы орны жоғары екенін көр-
сетеді. Тұңғыш Президенттің «Әйел – шексіз құдірет иесі. Тарих 
тағылымында ең айтулы өзгерістің барлығы әйелдердің қолымен 
немесе әйелдер үшін жасалады», – деуі де бекер емес. Бүгінде 
әйелдер қауымы қоғам мен мемлекет ісіне келгенде ер азаматтар-
мен бірдей белсенділік танытуда. Билік құрылымдарына әйелдер 
ерлермен тең қатысуда. Дүниежүзілік банктің мәліметі бойынша, 
Қазақстанда шағын және орта бизнестің 44,2 пайызын әйелдер 
басқарады. Қызкеліншектер үшін қиын, қауіпті саналатын 
құқық қорғау, прокуратура, сот саласында да еңбек етіп жүрген 
әйелдер аз емес. Яғни, қоғамымыздың даму жолында әйел рөлі 
қашан да биік. Гендерлік стратегияны жүзеге асыру барысында 
заңнамаларға оң өзгерістер енді. Мәселен, еңбек заңында ата 

аналардың икемді жұмыс түрлері мен бала күтімі бойынша де-
малыс алуға құқықтары туралы нормалар бекітіліп, әйлелдердің, 
жүкті және балалары бар аналар еңбегін реттеу ерекшеліктерін 
қарастыратын нормалар енгізілді.

Бүгінде балалы отбасыларды қолдау шаралары кешенді 
түрде жүргізіліп, мемлекет әлеуметтік жәрдемақылармен, ар-
найы қызметтермен қамтамасыз етуде. «Отбасытұрмыстық 
зорлықзомбылықтың профилактикасы туралы» заңның нәти-
жесінде әйелдер мен балаларға қатысты зорлықзомбылықтың 
алдын алу жұмыстары күшейтілді. Әйелдерге қатысты кем-
сітуді жою мақсатында  Қазақстан 1998 жылы 29 маусымда 
БҰҰ конвенциясына қосылып, «Әйелдердің саяси құқықтары 
туралы», «Тұрмыстағы әйелдің азаматтығы туралы» конвен
цияларды бекітті. 

Бұларды айтып отырғанымыз, елімізде әйелдер құқығын 
қорғау шаралары, гендерлік теңдік оң жолға қойылған. Оның 
үстіне қазақ халқы қашаннан еразаматты шаңырақ иесі, ал, 
әйел ді отбасының алтын қазығы санаған. Дейтұрғанмен, өмір-
де ақ пен қараның қатар жүретіні секілді, қоғамымызда құдай 
қосқан қосағына зәбір көрсететіндер, отбасы берекесін алатын-
дар да жоқ емес. Жалғызбасты аналардың көбеюі осы мәселемен 
тығыз байланысты. Қалыпты өмір ырғағын бұзатын жағымсыз 
әрекеттерге заңмен тосқауыл барын әрбір ана білуі және құқық 
қорғау органдарына жүгінуі тиіс. 

Сонау қиын жылдары елдің еңсесін көтеруге атсалысудан 
бастап, бүгінгідей ел экономикасының дамуына әйелдер қауы-
мының қосқан үлесі шексіз. Мемлекеттік деңгейде межеленген 
мақсаттардың бірі – әйелдердің теңқұқылығы көрсеткіші бойын-
ша ең дамыған 30 елдің қатарына ену. 

Ж.СУЛТАНОВА,
Ақтөбе қалалық №3 сотының судьясы

НЕГЕ ШЕТ МЕМЛЕКЕТТЕРДЕ ХАЛЫҚ САНЫ, МИГРАНТ-
ТАР КӨП БОЛСА ДА, СОТТА ҚАРАЛАТЫН ІСТЕР САНЫ АЙ-
ТАРЛЫҚТАЙ АЗ? НЕГЕ 18 МИЛЛИОН ҒАНА ХАЛҚЫ БАР ҚА-
ЗАҚ ЕЛІНІҢ ТӨРТТЕН БІР БӨЛІГІ СОТТАСЫП ӘУРЕ? ҚАШАН 
ДА САБЫРЛЫ, КЕШІРІМДІ ӘРІ БІРЛІКТІ БЕКЕМ ҰСТАҒАН 
ҰЛТЫМЫЗ ТӘУЕЛСІЗДІК ТҰҒЫРЫН НЫҒАЙТА ТҮСЕР ТҰСТА 
НЕГЕ ДАУЛАСУҒА ҚҰМАР БОЛЫП ОТЫР? «МЕДИАЦИЯ» 
ЗАҢЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІН ҚАШАН КӨРЕМІЗ?

ДЕНІ САУ ХАЛЫҚ – БАЙ ХАЛЫҚ
бекке деген қабілеттілік 
деңгейі де артар еді. Мы-
салы,  Қазақстанның сот 
жүйесінде сот қызмет-
керлерін спортқа бау-
луға көп көңіл бөлінеді. 
Жақында Жоғарғы Сот 
төрағасы Жақып Асанов 
әріптестеріне хат жол-
дап, оларды салауатты 
өмір салтын ұстануға 
шақырды. Шақырып 
қана қоймай, қандай 
нақты істер істеу керек 
екенін жоспарлап берді.

Жалпы, республика 
соттары спорттық акцияларды ұйымдас
тыру ісінде барлық мемлекеттік құ
рылымдардың алдында келеді десек, 
қа телеспейміз. Атырау облысының өзін-
де жыл сайын мемлекеттік мерекелер 
қарсаңында футбол, волейбол, үстел 
теннисі, жүгіру, шахмат, ұлттық спорт 
түрлерінен спартакиадалар өтіп тұрады. 
Ал, күнделікті жұмыстан кейін судьялар 
мен сот қызметкерлерінің облыстық сот 
ауласындағы футбол алаңында доп теуіп, 
қаладағы спорт кешендерінің бірінде 
волейбол ойнауға мүмкіндік жасалған.  
Жақында облыстық сот пен Атырау 
мемлекеттік университеті арасында жа-
салған келісім нәтижесінде оқу орнының 
спортмәдени кешенінде сот қызметкер-
лерінің дене шынықтырумен айналысуы-
на арнайы уақыт бөлінді. 

Қазір сәнге айналған жаппай жүгіру 
марафонына да жыл сайын сот қызмет-
керлері белсенді қатысып келеді. Өрке-
ниет жолындағы елдің ертеңі – халқының 
саулығына байланысты. Дені сау халық – 
бай халық, халқының дені сау болып тұр-
са, мемлекеттің де мықты болары сөзсіз. 
Жаны сұлу, тәні сау ұрпаққа аманаттап 
кеткен тәуелсіз мемлекетіміздің алтын 
кілтін жоғалтпай, көк туын көкке қарай  
биік көтеру өз қолымызда!

Бибігүл ЖОЛДАСПАЕВА,
Атырау облысы бойынша 

Соттар әкімшісінің әдеп жөніндегі 
уәкілі

КЕЗ КЕЛГЕН ЕЛДІҢ БОЛАШАҒЫ – ОНЫҢ ХАЛҚЫНЫҢ 
ДЕНСАУЛЫҒЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ЕКЕНДІГІ ДӘЛЕЛДЕУДІ 
ҚАЖЕТ ЕТПЕЙТІН ШЫНДЫҚ. ӘЛЕМДІК АҚПАРАТ КӨЗДЕРІ-
НЕ СҮЙЕНСЕК, ЖЫЛДАН ЖЫЛҒА АДАМЗАТТЫҢ ӨМІР СҮРУ 
ЖАСЫ АЗАЙЫП КЕЛЕ ЖАТЫР. БҰҒАН ӘРИНЕ СЫРТҚЫ ФАК-
ТОРЛАРДЫҢ ӘСЕРІ КӨП, ӨЙТКЕНІ АЙНАЛАНЫ ҚАПТАҒАН 
ЗАУЫТТАР МЕН ФАБРИКАЛАР, БАСҚА ДА ӨНДІРІС ОШАҚТА-
РЫ  ШЫҒАРАТЫН ЛАС АУА ЖЕР БЕТІН ШАРЛАП, ТІРШІЛІККЕ 
КЕСЕЛІН ТИГІЗУДЕ. 

ГЕНДЕР

БАРЛЫҒЫ ӘЙЕЛДЕР ҮШІН
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АТЫ ШЫҚПАҒАН БЕЛГІСІЗ АЗАМАТТАР-
ДЫ ДӘРІПТЕП, ҮЛКЕН ТОЙ, ЖИЫН ЖАСАП, 
ЕСКЕРТКІШ ҚОЙЫП, КӨШЕНІҢ, АУЫЛДЫҢ 
АТЫН БЕРІП ЖАТЫРМЫЗ. БҰЛ ЖӨНІ НЕН 
БӘРІН ҚАРАП, ЖҮЙЕЛЕП ОТЫРАТЫН ОНО-
МАСТИКАЛЫҚ ДЕЙМІЗ БЕ, БАСҚА ДЕЙМІЗ 
БЕ, БІР КОМИССИЯ НЕ ОРГАН КЕРЕК СИ-
ЯҚТЫ. ХАЛЫҚҚА ЕҢБЕГІ СІҢСЕ ӘҢГІМЕ 
БАСҚА, АЛ, ҰРПАҒЫ БАС ТЫҚ НЕМЕСЕ 
ҚАЛТАЛЫ АЗАМАТ ДЕП КІМ БОЛСА СОНЫ 
КӨТЕРЕ БЕРГЕНІМІЗ ҰЯТ НӘРСЕ.  

Байқау 

ЖОҒАРЫ БІЛІМНІҢ САПАСЫН АРТТЫРУ МАҢЫЗДЫ

Қазақстан жоғары білім беру саласында 
Азия-Тынық мұхиты елдерінен студенттер 
тартуға қызығушылық білдіруде. Бұл тура-
лы Алматыда өткен Азия-Тынық мұхиты 
өңіріндегі көшбасшылықтың аймақтық 
форумында айтылды.

ЮНЕСКО-ның білім беру жөніндегі Азия-Ты-
нық мұхиты өңірлік бюросы мен Алматыдағы 
кластерлік бюросы ұйымдастырған бұл шарада 
Қазақстаннан бөлек Қырғызстан, Тәжікстан, 
Өзбекстан, Ауғанстан елдері өз тәжірибелерін 
ұсынды.

Алматыдағы ЮНЕСКО кластерлік бюросы-
ның директоры Криста Пикаттың сөзіне қара-

ғанда, қазір олар бұл өңірде жоғары сту денттік 
ұтқыр лықты айқын аңғарып отыр. Олардың 
басқа аймақтарда да сапалы жоғары білім 
алу ға деген мүмкіндігін толық пайдалануы-
на көңіл аударуда. Сондай-ақ, қазіргі таңда 
ЮНЕ СКО ғаламдық жоғары білім беру кон-
венция сын жасауды қолға алған. Ал, ЮНЕ-
СКО-ның Азия-Тынық мұхиты аймақтық 
бюросының Білім беру инновациялары және 
дағдыларды дамы ту бөлімінің басшысы Лю-
бинг Ванг болса, бұрын жоғары білім сапасын 
бағалау кезінде оқыту шылар құрамы, кітап-
хананың қажетті оқулық тармен және әдеби-
еттермен қамтылуы сияқты мәселелерге мән 

берілсе, енді білім беруден кейінгі процеске 
көңіл аударылып жат қанын айтты.   

«Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бо-
йынша жыл сайын қазақстандық ЖОО-на 600 
орын бөлінеді. Қазір соңғы іріктеу өтіп жатыр. 
Оған өз студенттерін шетелдік әріптестеріне 
жіберіп оқытуға 44 ЖОО өтініш берді. Бұл Білім 
және ғылым министрлігінен бөлінетін бюджет 
бойынша. Оған ЖОО-лардың шетелдік серіктес-
терімен арадағы халықаралық келісімдері бой-
ынша жіберетін студенттерін қосқанда, жылына 
2 мыңға жуық адам академиялық ұтқырлық 
бағдарламасы аясында шетелде оқиды.  Биыл 
біз 2 апта бұрын шәкірт ақылық бағдарлама деп 
аталатын жаңа жобаны іске қостық. Шетелдегі 
қазақ диаспорасының өкілдерін қазақстандық 
ЖОО-ларда оқыту үшін биылға бөлінген 160 

гранттың 125-і магистратураға, 10-ы ұлттық 
ЖОО-лардағы доктарантураға бағытталған», – 
деді ҚР Білім және ғылым министрлігінің Болон 
процесі және академиялық ұтқырлық  орта-
лығының директоры Алмагүл Құлтуманова. 

Оның айтуынша, министрлік жүргізіп жатқан 
академиялық ұтқырлық бағдарламасы бой-
ынша 8 жылда шетелдік ЖОО-ларда 14 мың 
отандасымыз білім алған. Ал, бізде 4 мың ше-
телдік студент оқыған. Егер бакалавриаттағы 
толық курс бойынша елімізде 20 мың шетелдік 
студент оқып жатқанын ескерсек, бұл бағытта 
Қазақстанның әлі де олқы тұстары жеткілікті 
екенін аңғаруға болады. 

Е.КЕБЕКБАЙ,
«Заң газеті» 

Көпжасар НӘРІБАЕВ, ҚР ҰҒА академигі, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ректорының кеңесшісі:

«ТҰЛҒАЛАРДЫ ТҮГЕНДЕУ 
ЖАҒЫ КЕМШІН»

– Көпжасар Нәрібайұлы, ұлттық 
тәрбие беру ісінде жетекші оқу орны боп 
келе жатқан Абай атындағы ҚазҰПУ-
да тұлғатану ісі қалай басталды? 

– Университетке 2008 жылдың 
сәуірінде Серік Пірәлиев ректор болып 
келген соң ұлттық тәрбие мәселесін 
қолға алды. Сол кезде академияда қызмет 
істеп жүрген мені өзіне кеңесші ретінде 
шақырды. Тәуелсіздік алғаннан кейін 
тәрбие құлдырап, рухани құндылықтар 
азайып, жастардың кейбірі батысқа елік-
теп кеткені бәрімізге белгілі. Сондықтан, 
жастарға ұлттық қасиеттерімізді сіңірейік 
деп Педагогика факультетінде «Ұлттық 
тәрбие» кафедрасын аштық. «Ұлттық 
тәрбие» дейтін оқу пәнін құрастырып, 
оны барлық студентке дәріс ретінде 
оқытуды бастадық. Халқымыздың бетке 
ұстар ғалымдарының біразын шақырып 
отбасылық тәрбие, ұлттық мінез, ұлттық 
тәрбие, ұлттық тарих, қазақтану, тағы 
сол сияқты ұлттық дүниеге қатысты 
тақырыптар бойынша мұғалімдердің 
өзіне және студенттерге дәріс оқыттық. 
Одан кейін осы мәселе бойынша 5-6 
кітап, оқулық шығардық. Сол кезде неге 
тұлғалардың өмірі мен қызметін жастарға 
мысал етіп айтпаймыз деген ой туды. Бұл 
ойымды хатқа түсіріп, ректорға жолдап, 
ұсыныс қолдау тауып, нәтижесінде 2011 
жылы «Тұлғатану» орталығы құрылды. 

– «Ұлы дала тұлғалары» ғылы-
ми-зерттеу орталығы қашан құрыл-
ды?

– 2018 жылы ҚР Тұңғыш Президенті 
– Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» 
дейтін мақаласы шықты. Соның «Ұлы 
даланың ұлы есімдері» дейтін бөлімін-
де: «Ұлы даланың ұлы есімдері» атты 
оқу-ағарту энциклопедиялық саябағын 
ашуымыз керек. 

Екіншіден, мақсатты мемлекеттік 
тапсырыс ұйымдастыру арқылы қазіргі 
әдебиеттегі, музыка мен театр сала-
сындағы және бейнелеу өнеріндегі ұлы 
ойшылдар, ақындар және ел билеген 
тұлғалар бейнесінің маңызды галереясын 
жасауды қолға алу қажет. 

Үшіншіден, еліміздің тарихи кезең-
дерін кеңінен қамти отырып, «Ұлы Дала 
тұлғалары» атты ғылыми-көпшілік се-
рияларды шығарып, тарату жұмыстарын 
жүйелендіру және жандандыру қажет» 
– деген мәселелерді айтты. Осы тапсыр-
маға байланысты университетіміздің 
қазіргі ректоры, педагогика ғылымда-
рының докторы, профессор Такир Ба-
лықбаевтың бас тамасымен ҚазҰПУ-дың 
Ғылыми кеңесі 2018 жылдың 25 желтоқ-
санында арнайы шешім қабылдады. Сол 
шешім негізінде ректордың бұйрығымен 
бұрынғы «Тұлғатану» орталығы кеңейіп, 
«Ұлы дала тұлғалары» орталығы болып 
қайта құрылды. 

Орталықта екі бөлім бар. «Тұлғатану» 
орталығы бұрынғы қызметін жалғасты-
рып, оны жаңаша жандандырып, Елбасы 
қойған талаптарды ескере отырып, өз 
міндеттерін атқарып жатыр. Екінші жаңа 
бөлім, көрнекті тұлғаларды зерттеп-зер-
делеп, нәтижесін жарыққа шығарып, 
көпшілік арасында, әсіресе жастар ара-
сында таратып отыратын болады. 

– «Ұлы дала тұлғалары» атты 
энци клопедиялық кітап шығарғалы 
жатқан көрінесіздер?

– Бұл рас. Онда Елжау би мен Мөде, 
Еділ қаған, Мұқан, Бұмын, Естеми қаған-
дардан бастап қазақ тарихындағы ең көр-
некті 311 тұлға туралы әзірше қысқаша 
анықтамалық көрсеткіштер жазылып 
бітті. Бұдан кейін олардың арасынан тағы 
да іріктеп алған кейбір тұлғаларға же-
ке-жеке толығырақ анықтамалық кітаптар 
шығарамыз. Онда сол тұлғаның өмірі 
мен қызметі, табиғи болмысы, даралығы, 
парасаттығы, халықтың тағдырына әсер 
еткен істері, әрекеттері, бастамалары, 
нәтижелі күрестері айтылады. 

Осы арада тағы бір жаңалықты айта 
кетейін. Біз қазір «Тұлғатану» деген 
пән жасап жатырмыз. Бұл сабақ кес-
тесіне енгізіліп, оны барлық студент 
білетін болсын деген әңгіме айтылып 
жатыр. Мұндай пән еліміздің білім беру 
жүйесінде бұрын болған емес. Кейбір 
тұлғалардың аты тарихтағы оқиғаға 
байланысты ғана айтылатын. «Тұлғата-
ну» пәнінде олардың өмірі мен қызметі, 
батырлық, қайраткерлік болмысы түгел 

сіңірген еңбегі тұлғаның негізгі қасиет-
тері деуге болады. Біздің тарихи тұлға-
ларымыз – қара қылды қақ жарған әділ 
билеріміз, қол бастаған батырларымыз, 
ел басқарған хан-сұлтандарымыз. Әрине, 
басшылардың бәрі тұлға бола бермейді. 
Тұлғаларды тану, білу және дәріптеу ке-
рек. Кеңестік дәуірде де көптеген тұлға 
болды ғой. Бірақ, онда олар партияның 
тізгінімен жүрді, оның идеологиясын 
іске асырды. Коммунистік жүйе кейін 
халықты өзінің айтқанына көндіріп, ер-
кін билеу үшін елдің сүт бетіне шығар 
қаймақтарын түгел қалқып алып, жойып 
жіберді. 

– Қазақстанда қазір тұлғатану 
ғылы мы бар ма?

– Қазақстанда тұлғатану ғылымы 
енді қалыптасып келе жатыр. Тұлғатану 
жалпы тарих ғылымының жаңа саласы, 
бағыты, бағдары деп айтуға болады. Әри-
не, тұлғатануда тарихпен ғана шектеліп 
қалуға болмайды. Қазір «Өнердегі өнегелі 
өмір» деген серия бойынша көптеген 
кітап шығып жатыр. Бұл да тұлғатану-
дың бір саласы. Одан кейін әл-Фараби 
атындағы Қазақ Ұлттық университетінде 
оншақты жыл болып қалды, «Өнегелі 
өмір» деген серия жарық көріп келеді. 
Естеріңізде болса, кезінде Мәскеуде 
«Жизнь замечательных людей» деген се-
рия болды. Бұл да сол сияқты тәрбиелік 
мәні бар үлкен дүние. 

– Тұлғатану саласындағы көрнекті 
зерттеушілер деп кімдерді атар едіңіз?

– Жалпы, өзінің табиғаты, ерекшелігі 
бойынша тұлғатану тарихтың үлесінде 
деп айту керек. Өйткені, тарих ғылымы-
ның өз заңдылықтары, сұраныстары, та-
лаптары бар. Көптеген азамат тұлғалар ту-

тұлғатанудың пән болып қалыптасуына, 
дамуына көп еңбек сіңірді. Тұлғатанудың 
методологиясын ғылыми түрде жазған, 
анықтама берген, түсінік берген, сосын 
тұлға деген кім деген нәрсеге жауап бер-
ген осы Х.Әбжанов. Сосын Талас Омарбе-
ков, Берекет Кәрібаев деген тарихшылар 
бар. Осылардың басын қосқан кезде 

комиссия не орган керек сияқты. Халыққа 
еңбегі сіңсе әңгіме басқа, ал, ұрпағы бас-
тық немесе қалталы азамат деп кім болса 
соны көтере бергеніміз ұят нәрсе. 

– Бізде көп жағдайда батырлар мен 
билерді тұлға тұту үрдісі көрініс тауып 
жүр емес пе?!

– Батырлар да, билер де нағыз тұлға-
лар. Елді жаудан қорғаған батырлар мен 
олардың басын біріктіріп, елді бастаған 
билер болмаса қазақ қазақ болып қалмас 
еді ғой. Солардың арқасында халқымыз-
ды «ақтабан шұбырындыға» түсірген 
жоңғардың өзі жоқ боп кетті емес пе.

– Іздеушісі жоқ тұлғалар зерттел-
мей қалып жатыр деген пікірге қалай 
қарайсыз? 

– Өкінішке қарай, тұлғалардың бәрі 
бірдей белгілі бола бермейді. Мысалы, 
Бауыржан Момышұлы, құдайға шүкір, 
жан-жақты қамтылған. Әріптестері, 
жазушылар, журналистер, тағы басқалар 
бар, әр қырынан жазды. Барлық тұлға 
олай қамтылған жоқ. Ұмыт қалғандары 
да, зерттелмегендері бар. Көбі артында 
іздеушісінің бар-жоқтығына байланыс-
ты. Шәкірттері қалды ма, қалмады ма?! 
Шәкірттерінің қолынан не келеді, соған 
байланысты. Мысалы, Төлеген Тәжібаев 
деген академик болған. Кезінде ҚазҰУ 
ректоры, Үкімет төрағасының орынба-
сары, Үндістандағы КСРО Елшілігінде 
кеңесші болып қызмет атқарған. Артында 
қалған 1-2 шәкіртінің ғана жазған еңбек-
тері бар. Іздейтін, сұрайтын азаматтар 
көп болған жоқ. Сол сияқты көп қайрат-
керлердің артында іздеушісі болса олар 
туралы материалдар шығады, жоқ болса 
ұмыт қалады. 

Тәуелсіздік алғаннан кейін қоғам 
өзгере бастады ма білмеймін, соңғы жыл-
дары жалпы тұлғаларға онша көңіл бөліп 
жатқан жоқпыз. Кейбір көрнекті тұлға-

жүргізуді маған тапсырды. Астана мен 
Алматы қалаларынан ғана емес, басқа 
облыстардан да, құзырлы министрліктер-
ден де бірде-бір өкіл келген жоқ. Тіпті, 
Жазушылар Одағынан да құттықтау 
болған жоқ. Тек Иманғали Тасмағанбе-
тов пен бұрын Жамбыл облысында әкім 
болған Өзбекстандағы Қазақстан Елшісі 
Бөрібай Жексембиннен ғана құттықтау 
хат келіпті. Ертесі Жуалыда ұлттық 
ойын дардан жарыс өтіп, ас берілгенде  
Мұхтар Құл-Мұхаммед келіп Елбасының 
құттықтауын оқып берді.  

Ал, Б.Момышұлының Алматыдағы 
Панфилов паркінде ескерткіші ашылған-
да, оған ары кетсе 20-25 адам ғана 
жинал ды. Ешкімге хабар бермеген, 
келген дердің өзі бірінен бірі естіп кел-
ген. Содан бір күн бұрын сол кездегі 
премьер-министр Кәрім Мәсімов Алма-
тыдағы біраз нысанды аралап, ескерткіш 
ашылатын күні ерте Астанаға ұшып 
кетіпті. Ескерткіштің ашылуына қалуына 
болатын еді ғой. 

Абай атындағы опера және балет теа-
трындағы жиында да қалалық әкімдіктен 
ешкім болған жоқ. Нұрлан Оразалинге 
сен Таразға бармадың, айыбың бар деп 
айтып жүріп, арнайы баяндама жасат-
тым. Сосын 2 адам сөйледі де, 100 жыл-
дыққа арналған шара дейтіндей деңгейде 
болған жоқ. Оның алдында ұйымдасты-
рушылардың бірі келіп, сіз Тараздағы 
конферецияны жүргізіпсіз, Алматыдағы 
шараны қалай өткізейік деп пікірімді 
сұрап кеткен. Оған білім, мәдениет, қорға-
ныс министрліктерінен және шетелдік 
елшіліктерден, әсіресе, Кубадан өкілдер 
шақыру керектігін, сондай-ақ, Баукеңнің 
100 жылдығына арнап шығарылған «Аты 
аңызға айналған» деген кітабымыздың 
250 данасын келген қонақтарына тегін 
таратып бере алатынымызды айттым. 
Кейін хабарлассам, керек емес деді. Жиын-
да Астанадан да, елшіліктерден де ешкім 
болған жоқ. Онда Бақытжан Бауыржанұлы 
тірі болатын, шарадан кейін маған Зейнеп 
Ахметова телефон соғып бүйтіп өткізген-
ше, өткізбей-ақ қоймады ма, бұл не масқа-
ра деп жылағандай болды.

– Тұлға демекші, қазір басқасын 
айтпағанда атақты үш биіміздің  бей-
несінің өзі әр жерде әртүрлі болып жүр. 
Оларды бір ізге түсіруге болмай ма?

– Бұл жөнінде де бір жүйелі жұмыс 
керек сияқты. Оларды қарайтын, мақұл-
дайтын орган қажет. Ресейде бас сүйекті 
зерттеп, өң беретін Герасимовтың зерт-
ханасы бар. Тұлға көп қой. Бәріне бірдей 
оны жасау мүмкін емес. 

Мысалы, әл-Фарабидің де кезінде бір 
орыс суретшісі жасаған қазақи суреті бар 
еді. Теңгеге де сол бейнесі шықты. Кейін-
гі кезде, неге екенін білмеймін, тәжікке 
ұқсаған суреттері көбейіп кетті. Қайсысы 
дұрыс, қайсысы бұрыс екенін анықтау 
қиын. Алдымызда ғұламаның 1050 жыл-
дық мерейтойы келе жатыр. Бұл бабамыз-
дың да бейнесін бір ізге түсіру керек. 
Мемлекет онымен айналыспағандықтан, 
қазір әркім өз білгенімен жүр. Бұл, әрине, 
жақсылық емес. 

– Әңгімеңізге рақмет.
Сұхбаттасқан Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,

 «Заң газеті»

қамтылады. Онда ең көрнекті тұлғаларды 
іріктеп алып оқытпақпыз.

– Жалпы, тұлға деген кім, оған кім-
дерді жатқызуға болады?

– Тұлға деп – еліне ерен еңбегі сің-
ген, халқына адал қызмет еткен көрнек-
ті адамдарды айтуға болады. Екінің 
бірі тұлға бола бермейді. Тұлға өзінің 
қызметімен, тыңғылықты істерімен 
қоғамда, тарихта және елдің есінде қала-
ды. Даралығы, парасаттылығы, қоғамға 

– Өкінішке қарай, бұл сіңірген ең-
бегіне, тарихтағы, қоғамдағы орнына 
қарап емес, кімнің қандай мүмкіндігі бар, 
кімнің артында кім қалды, ұрпақтарының 
жағдайы қалай, соған байланысты болып 
жатқан дүние ғой көбіне. Аты шықпаған 
белгісіз азаматтарды дәріптеп, үлкен той, 
жиын жасап, ескерткіш қойып, көшенің, 
ауылдың атын беріп жатырмыз. Бұл жөні-
нен бәрін қарап, жүйелеп отыратын оно-
мастикалық дейміз бе, басқа дейміз бе, бір 

ралы жазып жүр ғой. Ең көп еңбек жазған, 
тұлғатанудың қалыптасуына зор үлес 
қосқан академик Кеңес Нұрпейісов. Одан 
кейін әртүрлі ғалымдар тұлғатанудың 
төңірегінде өздерінің ұстаздары, әріптес-
тері жөнінде жазып жатыр. Мәлік-Айдар 
Асылбеков дейтін академик ағамыз да  
қоғам қайраткерлері, ғалымдар, тарихшы-
лар жөнінде біраз еңбек жазып кетті. 

Қазіргілерден Хангелді Әбжанов 
дейтін академик ғалымымыз бар. Бұл кісі 

айтатын адам болмай, жетім қыздың 
тойын дай болып өтті. 

– 2010 жылы Бауыржан Момыш-
ұлының 100 жылдығы атап өтілгенде, 
Тараздағы конференцияны жүргізген 
көрінесіз?

– Сол жиын Бауыржан Момышұлы 
тек қана Жамбыл өңірінің тумасы си-
яқты өтті. Батырымыз одақ, қала берді 
әлем деңгейінде танылған азамат емес 
пе? Иә, Таразда болған конференцияны 

Қазақстанда тұлғатану ілімі қалыптасып 
келе жатыр деп айтуға болады. Бірақ, тү-
гелімен жүйеленді деуге әлі ертерек. 

– Тәуелсіздік жылдары аймақтық 
тарихта белгілі бір орны бар кісілердің 
қызметі мен қайраткерлігін ұлттық 
деңгейге дейін көтеру үрдісі белең алды. 
Бұл жағдайға қалай тосқауыл қоюға 
болады?

лардың өзіне арналған жиындар төменгі 
деңгейде өтетін болып жүр. Мысалы, 
Абылай ханның тойы Көкшетауда өтті. 
Астанада да, Алматыда да үлкен жиындар 
жасауға болар еді. Сол сияқты Таразда 
өткен Төле бидің 350 жылдығына бардым. 
Төле бидің ескерткіші ашылып, бір-ақ 
адам сөйледі.  Жайылған дастарқанға 
Төле биге арналған ас еді, жиын еді деп 
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Жаңа технология

Қазақстанның сот жүйесі өз қызметінде за-
манауи ақпараттық технологияларды белсенді 
қолданып келеді. Сот ісін жүргізуде жаңа жо-
баларды енгізу сот төрелігіне қолжетімділікті 
арттырып, сот әурешілігін жоюға септігін тигізері 
талассыз. Бұл мақсатта республика соттарында 
кешенді шаралар атқарылып келеді.

Мәселен, өткен жылы Қызылорда облысы 
соттарында Татуластыру орталықтары, фронт- 
офистер, медиация кабинеттері ашы лып, «Түнгі 
сот», «Виртуалды сот», «Судья кө мекшілері» пи-
лоттық жобалары аясында жұ мыстар жасалды. 

Сот процестерін «виртуалды», яғни, «True-

Conf» бағдарламасы арқылы өткізу сот төрелі-
гін жүзеге асырудағы аумақтық кедергілерді 
азайтып, уақыт пен материалдық ресурстарды 
үнемдейді. Мысалы, бұрын сот отырысына аза-
маттың жеке қатысуы қажет болса, қазір жаңа 
ақпараттық технологияларды қолдану арқылы 
сотқа қашықтықтан қатысуға болады. Ол үшін 
қолда бар құрылғысына (смартфон, компью-
тер, планшет және т.б.) арнайы қосымшаны 
жүктеуі қажет. 

Сот ғимараты орналасқан аудан орталықта-
рынан шалғай жердегі сотқа қатысушы немесе 
сотқа тартылған тұлғалар үшін орталыққа келіп, 

СОТҚА ҚАШЫҚТЫҚТАН ҚАТЫСУҒА БОЛАДЫ сот отырысына қатысу үлкен мәселе. Ол үшін 
бірнеше шақырым жерден жол азабын тартып, 
қаржысын шығындап келеді. Сондықтан, осы 
мәселені шешу бойынша жуырда Қызылорда 
облысындағы аудандық соттарға шалғай ауыл-
дармен байланысты жылдамдату мақсатында 
бейнеконференц байланыс жүйелері орнатыл-
ды. Бейнеконференц байланыс арқылы сот про-
цестерін өткізу тараптардың тек уақытын ғана 
емес, сонымен бірге, қаражатын да үнемдейді. 
Өйткені, енді азаматтардың сот процесіне сотқа 
бармай-ақ қатысу мүмкіндігі бар.

Айта кету керек, Қызылорда облыстық 
сотында «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыру шеңберінде «QR 

code» арқылы сот қызметтеріне қол жеткізуге 
бағытталған арнайы базалық топтама жасалды. 
Азаматтар сот құжаттарының үлгілерін, өңір 
соттарының орналасқан жерін, мемлекеттік 
баждың деректемелерін, «Сот кабинеті» сер-
висіне кіру, «Ашық есік күндері» кестесін, сенім 
телефондары нөмірлерін және тағы басқа да 
өздеріне қажетті ақпараттарды QR code арқылы 
жылдам ала алады.

Шыңғыс АМАНҚҰЛОВ, 
Қызылорда облысы бойынша Соттар 

әкімшісі ақпараттық технологиялар 
және ақпараттық ресурстарды 

қорғау бөлімінің басшысы 

САРАП

СОТ ЖҮЙЕСІН ЗАМАН 
ТАЛАБЫНА САЙ РЕФОРМА-
ЛАУ ҚАРҚЫНДЫ ДАМУДА. 
ДЕСЕК ТЕ, ҚАЗІРГІ ТАҢДА 
ТӘЖІРИБЕГЕ ЕНГІЗІЛГЕЛІ 
БЕРІ БІР МҮШЕЛГЕ ЖУЫҚ 
УАҚЫТ ӨТКЕН, АЛҚАБИ-
ЛЕРДІҢ ҚАТЫСУЫМЕН ҚА-
РАЛАТЫН СОТ ЖӘНЕ ОҒАН 
ҚАТЫСТЫ ТУЫНДАЙТЫН 
ӨЗЕ К Т І  МӘС ЕЛЕЛЕР  АЗ 
ЕМЕС. БҮГІНГІ АЙТПАҒЫ-
МЫЗ ДА ОСЫ.

Жалпы, азаматтардың заң талабына 
сай, аса ауыр қылмыстар, оның ішінде, 
өмір бойына бас бостандығынан айыру 
немесе өлім жазасы (қазіргі таңда морато-
рий жарияланған) көзделген қылмыс тық 
істер бойынша өзіне қатысты істі алқаби-
лердің қатысуымен қарау туралы өтініш 
білдіріп, сотқа жүгінуі консти туциялық 
норма болып табылады. Өйткені, Қа-
зақстан Республикасы Конституциясы-
ның 75-бабына сәйкес, заңда көзделген 
жағдайларда қылмыстық сот ісін жүргізу 
алқабилердің қатысуымен жүзеге асыры-
латыны көрсетілген. 

2018 жылы – 0

Алайда, аса ауыр қылмыстық істер 
бойынша алқабилердің қатысуымен қа-
ралған істер – аталған институт алғаш 
енгізілген жылдары қарқын алғанымен, 
уақыт өте келе оның қолданылуы бәсең-
деп бара жатқаны байқалады. Ресми 
мәліметтерге сәйкес, республика бойын-
ша алқабилердің қатысуымен 2018 жылы 
50 ғана іс қаралған. Айталық, бір ғана 
Жамбыл облысы бойынша қылмыстық 
істер жөніндегі мамандандырылған аудан-
аралық сотымен соңғы бес жылда алқа-
билермен қаралған істер саны: 2015 – 1 
іс, 2016 – 4 іс, 2017 – 2 іс қаралса, ал 2018 
жылы мүлдем қаралмаған. Сондай-ақ, 
2019 жылдың 1-тоқсаны қорытындысы 
бойынша да бірде-бір іс қаралмаған. 
Себебі, сотталушылардың таңдауы осы. 
Олар көбіне өзіне қатысты аса ауыр қыл-
мыстық істі тек бір ғана кәсіби судьяның 
қарағанын жөн көреді. Өйткені, алқаби-
лер кесімі ақырғы және ол шағымдалуға 
жатпайды.

Республиканың басқа өңірлерінде 
де бұл жағдай ауыз толтырып айтар-
лықтай емес. Сондықтан, қазіргі таңда 
алқабилер институтының қажеттілігі 
бар ма, жоқ па деген сұрақ туындауы 
заңдылық. Бұл баршамызға ортақ мәсе-
ле. Ол жөнінде ҚР Тұңғыш Президенті 
Н.Назарбаев өзінің «Ұлт жоспары – бес 
институционалдық реформаны жүзеге 
асыру» жөнінде 100 нақты қадам стра-
тегиялық құжатында атап көрсетті. Ай-
талық, аталған құжаттың 21-қадамында: 
«алқабилер соты қолда нылатын сала-
ларды кеңейтіп, заңды түрде алқабилер 
соты міндетті түрде қатыстырылатын 
қыл мыстардың категорияларын анықтау 
қажет» деп нақты тапсырды. 

Әрине, алқабилер институтын дамыту 
қажет. Өз тарапымыздан, ол үшін сот 
тәжірибесі мен тиісті заң нормаларын 
пысықтау керек деп ойлаймыз. Мәселен, 
алқабилерге үміткерлерді жинақтау та-
лаптарын жеңілдету (кворум бойынша), 
алқабиге кандидаттардың азаматтық бо-
рышы мен міндетін арттыру мақсатында 
жан-жақты ынталандыру жұмыстарын 
қолға алу, заң жүзінде алқабилерге үміт-
керлердің жоғары білімді болуын талап 
ететін және олардың санын азайту нор-
маларын енгізу, тағысын тағы мәселелер.

Бізге керегі 
классикалық үлгі

Қазақстанда алқабилердің қаты-
суымен қаралатын сот үлгісі конти-
нентальды үлгіге жатады. Ол кәсіби судья 
мен халықтан құралған алқабилер алқа-
сының аралас сотынан тұрады. Ал класси-
калық үлгіде, яғни, англо-саксондық деп 

АЛҚАБИЛЕР ИНСТИТУТЫ – 
ҮЛКЕН ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ 

ӨЗГЕРІС

те аталады, алқабилер соты ісі қаралып 
жатқан тұлғаның кінәлі не кінәсіздігі 
туралы кәсіби судьяның қатысуынсыз, өз-
дері жеке-дара шешім қабылдайды. Содан 
соң барып қана кәсіби судья сотталушыға 
берілетін жазаның мөлшерін анықтайды. 
Ал біздің үлгі бойынша алқабилер кәсіби 
судьямен бірге кеңесу бөлмесіне кіріп, 
кінәлілік не кінәсіздік мәселесін жазба-
ша жасырын дауыс беру арқылы бірге 
шешеді. 

Аралас сотты енгізбестен бұрын, 

әрине құқық қорғаушылар мен сарапшы-
лар тарапынан кәсіби судья іс бойынша 
ақырғы шешім қабылдауға қатысу бары-
сында кәсіби маман ретінде өз беделіне 
сүйеніп, алқабилерді белгілі бір шешімге 
итермелеуі немесе алқабилерді иланды-
руы немесе өз мүдделерінде тұру арқылы 
психологиялық тұрғыда (сендіру, алдау 
арқылы) қысым көрсетулері мүмкін не-
месе дауыс беру рәсімі мен нәтижесін 
бұрмалау сияқты әрекеттер орын алуы 
мүмкін деген қауіптер келтірілген. Әлі 
де ол қауіптер сейілген жоқ, бірақ, олар 
негізсіз. Себебі, осы он екі жыл бойы 
тәжірибеде қолданылу барысында аталған 
қауіпті жоққа шығармайтын фактілер рес-
публика бойынша орын алғаны туралы 
мәліметтер БАҚ арқылы бізге белгілі 
болғанымен, олардың нақты расталғаны 
туралы мәлімет жоқ. 

Дегенмен де, осы тұста ешқандай 
күмән тудырмас үшін және алқаби-
лердің қатысуымен қаралатын сотқа 
сенімді арттыру мен осы институттың 
әлсіз  тұстарын дамыту мақсатында, 
біздің пікірімізше Ресей үлгісіндегі 
классикалық үлгіге көшкен дұрыс. Өй-
ткені, Қазақстан Республикасы ҚПК-тің 
656-бабына сай, кәсіби судья кеңесу 
бөлмесіне алқабилермен бірге кірген 
кезде, ол төрағалық етуші ретінде алқа-
билер кеңесіне басшылық етуі, шеші-
луге жататын сұрақтарды рет-ретімен 
талқылауға қоюы, жауаптар бойынша 
дауыс беруді және дауыстардың есебін 
жүргізуі, қойылған сұрақтар бойынша 
туындаған түсініспеушіліктер бойын-
ша алқабилерге түсіндірме беруі тиіс. 
Міне, сол арқылы төрағалық етушіге 

заң талабына сай, қосымша жауапкер-
шілік те жүктелген. Ал, алқабилердің 
қатысуымен қаралатын қылмыстық 
істер бойынша кәсіби судьяның өз лау-
азымдық функция ларына сай, істі қарау 
барысында материалдық және қылмы-
стық-процестік заң нормаларының бұ-
зылуына жол бермеу тұрғысында басқа 
да жауапкершіліктері жеткілікті. 

Сондықтан да, біз жоғарыда аталған 
қосымша жауапкершілікті алқабилердің 
өздеріне артып, кәсіби судьяны одан бо-

сату қажет деген пікірдеміз. Бұл тұрғыда, 
тағы да Ресей тәжірибесіне жүгінсек 
артық болмас. Ол бойынша, заңға сәй-
кес, алқабилер арасынан бір староста 
тағайындалып, кеңесу бөлмесіндегі 
барлық жауапкершілікті ол өз мойнына 
алады және ақырғы кесімін өзі жария-
лайды. Осыдан кейін ғана кәсіби судья 
өз функциясын одан әрі жалғастырып, 
жаза тағайындау мәселесін өзі шешуі 
тиіс. Яғни, осы өзгерісті біздің заңна-
маға енгізу арқылы «алқабилердің сотқа 
тәуелді екені» туралы ел арасындағы 
жаңсақ пікірді сейілту мүмкіндігі жоққа 
шығарылмайды. Ол өз кезегінде сот жүй-
есінің әділдігіне сенімді арттырып, алқа-
билердің қатысуымен қаралатын сотта 
алқабилердің тәуелсіздігіне шынайы 
кепілдік берері сөзсіз.

Алайда, бұл үшін алқабилер соты тек 
жоғары немесе арнайы орта білімі бар, 
көзі ашық, оң-солын таныған, өмірлік 
тәжірибесі бар кандидаттардан құралғаны 
жөн болар еді. Сондықтан, сапалы алқа-
билер сотын құру мақсатында заңға осы 
тұста алқабилерге кандидаттар тізіміне 
тек жоғары немесе арнайы орта білімі бар 
азаматтарды енгізу қажеттігі жөнінде заң 
нормасын енгізу керек деген пікірдеміз. 
Өйткені, орта білімнен, яғни, мектептен 
басқа білімі жоқ, үй тірлігі мен қарапайым 
жұмыстардан алыстамаған адамның бас-
қа адамның тағдырын шешу барысында 
қателікке жол бермейтініне ешкім де 
кепілдік бере алмайды. Ал белгілі бір оқу 
орнын (жоғары не арнайы орта) бітірген 
адам, мейлі ол уақытша жұмыссыз және 
құқықтық тұрғыда сауатсыз болса да, 
өзінің алған біліміне сай, оның ой-өрісі 

мен талдау қабілеті басқалардан біршама 
жоғары болары сөзсіз.

Сондай-ақ, олар тек көрермен ретінде 
пассивті рөлді ғана атқармай, өз азамат-
тық борышын және де кәсіби судьямен 
теңқұқылы екендіктерін тиісінше түсініп, 
осы тұрғыда заңға сәйкес берілген өз 
құзыреттері шеңберінде дұрыс әрекет 
етулерін арттыруы әбден мүмкін.

Сондықтан да, аталған мәселені клас-
сикалық үлгіге көшу арқылы шешкен 
дұрыс деп санаймыз. Себебі, ол біздің 

үлгідегі алқабилердің қатысуымен қара-
латын аралас сотта, соттардың ақырғы 
шешімін қабылдауында, яғни, кесімін 
шығару барысында алқабилер алқасына 
«ықпалы болуы мүмкін» деген қоғамда 
қалыптасқан негізсіз гипотезаны, яғни, 
болжамды түпкілікті жоққа шығарар еді. 
Мысалы, қазіргі таңда Ресейден бөлек, 
АҚШ, Ұлыбритания сияқты алпауыттар-
да да алқабилер сотының дәл осы класси-
калық нұсқасы қарқынды дамуда. 

Негізгі алқаби санын 
10 адамнан 6 адамға 

азайту

Ресей Федерациясының өзі 2018 жыл-
дың 1 шілдесінен бастап күшіне енген 
заңнамасына сай, алқабилер мәселесі 
бойынша біршама өзгерістер енгізді. Со-
ның ішінде, алқабилерге кандидаттардың 
санына қатысты енгізілген өзгерістерді 
біздің елдің заңнамасына да енгізу қажет 
деп ойлаймыз. Өйткені, қазіргі таңда 
біздің заңнама бойынша алқабилердің қа-
тысуымен бір істі қарауға кандидаттарды 
іріктеу үшін 25 адамнан кем емес кворум 
жинауымыз қажет. Ал осыншама кворум 
жинау үшін шамамен 100-ден аса сотқа 
келу туралы хабарламалар аудандарға 
жіберілуі тиіс. Себебі, сотқа алқабилер 
алқасына кандидат ретінде арнайы тізімге 
сай шақырылған азаматтардың көпшілігі 
түрлі сылтаумен сот шақырған күні өз 
азаматтық борыштарын тиісінше орын-
дамай, көбіне келмей қалып жатады. Ал 
келгендерінің өзі заң талабына сай, олар-
ды соттың босатуынан басқа, өздігінен 
бас тарту құқықтарын пайдаланып, түрлі 
себептерді көрсете отырып, өздерін боса-
туды талап етіп, мүмкіндігінше сол сотқа 
қатыспауға тырысады. 

Осыдан-ақ отандастарымыздың алқа-
би ретінде сотқа қатысып, басқа адамның 
тағдырын шешуге белсене атсалысуға 
құлшыныстары жоқ немесе өте төмен 
екенін аңғаруға болады. Бұл олардың 
заңда көрсетілген азаматтық борышта-
рын толыққанды түсінбеуінен де болар. 
Осыған сәйкес, көп жағдайда тәжірибеде 
бір дегенде кворум жиналмауына байла-
нысты, алқабилер алқасына кандидаттар-
ды іріктеу процесі 2-ші, 3-ші процеске 
созылып та жатады. Ал ол уақыт пен істің 
қаралуын созбалаңға салады. 

Осы себепті, алқабилер сотының 
құрамын (негізгі алқабиге – 10 адам, ал 
қосымша алқабиге – 2 адам) сапалы, заң 
талабына сай жасақтау мәселесі – әрқа-
шан да алқабилердің қатысуымен қара-
латын соттың басты өзекті мәселелерінің 
бірі десе де болады. Осыған сәйкес, алқа-
билер құрамының санын қолданыстағы 
заңға өзгеріс енгізе отырып, негізгі алқа-
би санын 10 адамнан 6 адамға төмен-
детіп, ал кворумға жеткілікті адамдар 
санын 25 адамнан 13 адамға төмендету 
қажет деп есептейміз. Өйткені, бұл өз-
геріс алқабилер соты құрамының қазіргі 
өмір талабына сай, жылдам жасақта-
луына және соның негізінде бюджет 

қаражатының да үнемделуіне, сондай-ақ, 
істің қаралуы да созбалаңға салынбай, 
тараптар мүддесі басты назарда болуына 
өз әсерін тигізуі тиіс деп есептейміз.

Сонымен қатар, баршамызға белгілі, 
қазіргі таңда Жоғарғы Сот алқабилердің 
қатысуымен қаралатын істер санатын 
кеңейтуді ұсынып отыр. Бұдан былай 
алқабилерге қылмыстың 39 құрамы бо-
йынша іс қарауды енгізу көзделуде. Егер 
бұл жоба заң жүзінде реттеліп, жүзеге 
асатын болса, онда алқабилер сотының 

негізгі құрамына кіретін кандидаттардың 
саны 6 адамға азаюы оң нәтиже берері 
сөзсіз. Себебі, алқабидің қатысуымен 
таңдалған әрбір іс бойынша 10 негізгі, 
2 қосалқы алқабиді жинақтағаннан, 6 
негізгі, 2 қосалқы алқабиді жинау уақыт 
жағынан әлдеқайда тиімді болар еді.

Жауапкершілік
 бәріне ортақ

Бұған қоса, алқабилердің қатысуымен 
қаралатын сотты көбіне сотталушылар 
өздерінің қорғаушыларының кеңесіне 
сүйене отырып та таңдаудан бас тартып 
жатады. Көбіне қорғаушылар да және 
мемлекеттік айыптау тарапы да бұл ин-
ститут арқылы қаралатын сот регламентін 
осы туралы істерге қатысу бойынша өз 
тәжірибелерінің аздығына сай толық 
білмеуінен және тәжірибеде қарау бары-
сында олардың өздеріне сот отырысының 
өзі, әсіресе алқабилерді іріктеу бөлігі 
бұрын-соңды өз тәжірибелерінде кездесе 
бермегендіктен, бұл институт көпшілігіне 
осы күнге дейін жаңалық сияқты көрінеді. 
Осыған сәйкес, олар заңда көрсетілген 
алқабилердің көзінше талқылауға жа-
татын не жатпайтын мәселелерді сот 
талқылауы барысында жиі шатастырып та 
жатады. Сондықтан да, бұл институт іске 
қатысып отырған мемлекеттік айыптаушы 
мен қорғаушы тарапынан да кәсіпқойлық 
пен жауапкершілікті талап етеді. Өйткені, 
істі қарау нәтижесі сот тергеуі барысында 
зерттелген барлық дәлелдемелермен қоса, 
айыптаушы және қорғаушы тараптардың 
өз ұстанымдарының дұрыстығына кәсіби 
деңгейде алқабилерді сендіре отырып, 
сауатты шешен (оратор) ретінде жеткізе 
білулерінде. Алайда, осы екі тараптың 
да алқабилердің қатысуымен қаралатын 
сотқа қатысу барысындағы нақты сөз 
шеберлігі жайындағы кемшін тұстары 
«Адам құқығы және демократиялық 
институт жөніндегі» бюро сарапшыла-
рының жүргізген мониторингі кезінде де 
анықталғаны баршамызға аян. 

Алайда, «Көш жүре түзеледі» деген 
халық даналығы тағы бар. Осыған сай, 
қазақстандық сот жүйесінің тәжірибесіне 
алқабилердің қатысуымен қаралатын, 
бұрын-соңды болмаған жаңа  инсти-
туттың 2007 жылы заңды күшіне еніп, 
еліміздің сот жүйесінің тәжірибесінде 
қолданылуының өзі – үлкен бір «де-
мократиялық өзгеріс» деуге тұрарлық 
жағдай. Сондықтан да, барлығымыз, 
жалпы қоғам болып, аталған институт-
тың кемшін тұстарын жойып, пайдалы 
тұстарын халықаралық құқық нормалары  
мен  тәжірибелерді ескере отырып, одан 
ары дамытуымыз қажет деп ойлаймыз. 
Ендеше, барлығы – болашақ еншісінде!

 
 Ляззат ИЛЬЯСОВА,

Жамбыл облысы бойынша
қылмыстық істер жөніндегі 

 мамандандырылған ауданаралық 
сотының судьясы, құқық магистрі
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Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, факс: 8 (727) 292-29-92 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

Нұр-Сұлтан қаласы 

Абай көшесі, 78, 105-кеңсе.

Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

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

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

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

Қалиаскаров Нұрлан

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БАНКРОТТЫҚ

ӘРТҮРЛІ

ТАРАТУ

6. Әл- Фараби/Ремизовка даңғылының оңтүстігіне қарай «Ремизовка» 
зиратындағы мәйіттердің қайта жерленуіне байланысты, барлық туыстарына 
«Салттық қызметтер көрсетудің арнаулы комбинаты» ЖШС-не мына мекен-
жай бойынша хабарласуларын өтінеміз: Алматы қ., Қайрбеков к., 7, тел.: 
397 57 76. 

7. Ақмола облысы мамандандырылған ауданаралық экономикалық 
сотының 2019 жыл 16 мамырдағы ұйғарымымен «Инвест-РТ» ЖШС-не 
қатысты (БСН 110440022483) оңалту рәсімін қолдану туралы азаматтық іс 
қозғалды. 

11. ЖК Н.К.Бримжановқа тиесілі, ЖСН 750104350136, жоғалған 
Меркурий-130Ф KZ бақылау-кассалық аппараты, зауыттық №00418116, 
2010 ж.ш., тауар чегі кітабы, қолма-қол ақшаның есеп кітабы, тіркеу 
карточкалары, ККМ паспорты, жарамсыз деп танылсын. 

2. «ТрансОйл СК» АҚ-ның Солтүстік Қазақстан филиалы, БСН 
011041009032, 2019 жылдың 1 маусымынан бастап өзінің қызметін тоқтат-
қаны туралы хабарлайды. Талаптар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай мерзімі ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Петропавл 
қ., Интернациональный к-сі, 46, тел.: 8 (715) 246-39-50, 8 (715) 236-65-50, 8 
(727) 275-35-66.

3. «Атом өнеркәсібі қызметкерлерінің салалық кәсіби одағы» Қоғамдық 
бірлестігінің филиалы – «Геотехносервис» ЖШС-нің кәсіподағы» (БСН 
151241024963) өзінің ерікті түрде таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-
шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде 
мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Алматы қ., Алмалы ауданы, Бөгембай 
Батыр көш., үй 156-156А.

4. «Агропромэнергоснаб-1» ЖШС, БСН 000440015597, тиесілі жоғал ған 
төмендегі Кассалық аппарат 1. Меркурий 115Ф заводтық нөмірі АА0062029, 
1998 ж.ш., жоғалған уақыты 12.10.2013 жыл және кассалық аппаратқа 
тиесілі жоғалған құжаттары Қолма қол ақша тіркеу кітабы, тауар чегі кітабы, 
тіркеу карточкасы жарамсыз деп табылcын.

Солтүстік Қазақстан облысының судьялары Сайдалин Айтқожа 
Шеріұлының жақындары мен туған-туыстарына оның қайтыс болуына 
байланысты орны толмас қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

10. «SozakOilandGas» «Созак Ойл энд Газ» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі (әрі қарай «Серіктестік»), ҚР, 120014, Қызылорда қ., Жел-
тоқсан көшесі, 42, «Бастау» БО, 8-қабат мекенжайында орналасқан, 
20.05.2019 ж. аталған мекенжайында өткізілген Серіктестіктің қатысу-
шыларының жалпы жиналысымен «SozakOilandGas» «Созак Ойл энд 
Газ» ЖШС-гін (БСН 010740001351) «SozakOilandGas» «Созак Ойл энд 
Газ» Акционерлік қоғамына қайта құру туралы шешім қабылданғанын 
хабарлайды. Осыған байланысты, несие берушілердің барлық талаптары 
осы хабарландыру жарияланған кезден бастап екі күнтізбелік ай ішінде 
ҚР, 120014, Қызылорда қ., Желтоқсан көшесі 42, «Бастау» БО, 8-қабат, 
мекенжайында қабылданады.

8. Нұр-Сұлтан қаласы МАЭС-ның 17.05.2019 жылғы ұйғарымымен 
«Астана қаласындағы аймақтық технопаркі» ЖШС-не қатысты (БСН 
070940016368) банкроттығы туралы азаматтық іс қозғалды.

5. ҚР-дағы «Ferrostaal Equipment Solutions GmbH өкілдігі» (БСН 
921142000345) несиегерлерге өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. 
Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Алматы қаласы, Сәтпаев к., 
30А үй, 15-кеңсе. 

9. «Янтарный квартал» ЖШС, БСН 090640006422,  өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Алматы 
қ., Қабдолов к., 1/11. Тел.: 8  705  555 65 27. 

14. «СПП-АҚБАР» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 
120240004211, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Барлық талап-
шағым дар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, Батыс Қазақстан облысы, Орал 
қ., Желаев ауылы, Өндірістік аудан, 39-үй. 

13. «Алиби-ЛТД» ЖШС-не тиесілі (БСН 000640005190) жоғалған 
кассалық аппарат маркасы: «Микро-101Ф», зауыттық нөмірі 611308, 2003 
жылы, ККМ орналасқан мекенжай: Ақмола облысы, Көкшетау қ., жаңа ет 
комбинаты ауданы көшесі, сондай-ақ, жоғалған тіркеу картасы, ККМ қолма-
қол ақшаны тіркеу кітабы.  Жарамсыз деп танылсын. 

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

СТУДЕНТТЕР 
ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ

Сыбайлас жемқорлықпен күреске қарсы тәрбие берудің маңыздылығы 
ескеріліп, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың заң факультетінде студенттік клуб 
(СЖКСК) жұмыс істейді. Клубтың негізгі мақсаты:
 сыбайлас жемқорлықты кешенді зерттеу;
 білім беру жүйесінде сыбайлас жемқорлықтың таралу ауқымын анықтау;
 қоғамдық және саяси өмірдің барлық салаларында сыбайлас жемқор лықтың 
алдын алу жөнінде нақты ұсыныстар;
 сыбайлас жемқорлықтың теріс салдарына жұртшылықтың назарын аудару;
 студенттік қоғамдастықта сыбайлас жемқорлықты қалаған нәтижеге қол 
жеткізудің құқыққа қайшы тәсілі ретінде тұрақты қабылдамауды қалып тастыру;
 сыбайлас жемқорлық табиғатын зерттеу саласында студенттердің нақты 
дағдыларын, ептілігін және құзыреттілігін қалыптастыру;
 кез келген салада сыбайлас жемқорлық қарым-қатынасқа тартылған студент-
терге көмек көрсету. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы клуб қызметі әл-Фараби атындағы ҚазҰУ сту-
дент терінің кеселдің алдын алуға қатысты жұмыстарына айтарлықтай үлес қосады.

О. ТЛЕПБЕРГЕНОВ 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің

заң факультеті қылмыстық құқық, қылмыстық іс жүргізу және 
криминалистика кафедрасының доценті

Ақмола облыстық сотының 
төрағасы Досжан Әміровтің жетек-
шілігімен дөңгелек үстел өткізіліп, 

онда қылмыстық істерді қарау 
кезінде мемлекеттік тілді қолдану-

дың маңыздылығы, сот ісін жүргізу 
мен іс жүргізуде тіл туралы заңнама 

нормаларын толыққанды қолда-
нуға кедергі келтіретін мәселелер 

талқыға салынды.   

Қоғамдық маңызы бар мәселені 
таразы лауға облыстық соттың қылмыстық 
істер жөніндегі сот алқасының төраға-
сы мен судья лар, аудандық және оған 
теңестірілген соттардың төрағалары, 
облыстық прокуратура, ҰҚКД, Экономи-
калық тергеулер қызметінің департаменті, 
Полиция департаменті, Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы күрес бойынша ұлттық бюро, 
Мемлекеттік кірістер департаменті және 
басқа да мекеме өкілдері қатысты.

Д.Әміров дөңгелек үстелде сөз сөй-
леп, тәуелсіздік алған 28 жыл ішінде 
құқық қорғау және сот органдары мем-
лекеттік тілді тиісті деңгейде қолданбай 
келе жатқанын айтып, мемлекеттік тілде 
қаралған қылмыстық істердің саны аз-
дығын тілге тиек етті. Сондай-ақ, қоғам 
мен мемлекеттің барлық салаларында 
мемлекеттік тілді дамыту мен қолданудың 
маңыздылығына тоқталып, құқық қорғау 
органдары мен прокуратура саласының 
қазақшаға мойын бұратын кезі келгенін 
жеткізді.  

Төрағаның айтуынша, соттар істерді 
қарау барысында мемлекеттік тілді қолда-
ну туралы заңнаманы бұзған құқық қорғау 
органдары өкілдерінің атына жекеше қау-
лылар шығарып, тергеу әрекеттерін заң-

«БАЯҒЫ ЖАРТАС – СОЛ ЖАРТАС»
ІНДЕТ

сыз деп кері қайтаруға да құқылы. «Сот 
қылмыстық істер бойынша сотталушы 
мен жәбірленушінің сотқа дейінгі іс жүр-
гізу барысында тіл таңдау құқығының 
сақталуын талап ететін болады», – деді 
Д.Әміров. 

«Қазақстан Республикасындағы тiл 
туралы» заңның 4-бабында Қазақстан 
Рес публикасының мемлекеттiк тiлi – 
қазақ тiлi екендігі көрсетілген. «Мемле-
кеттiк тiл – мемлекеттiң бүкiл аумағын-
да қоғамдық қатынастардың барлық 
саласында қолданылатын мемлекеттiк 
басқару, заң шығару, сот iсiн жүргiзу 
және iс қағаздарын жүргiзу тiлi. Мемле-
кеттiк, жергiлiктi өкiлдiк және атқарушы 
органдар мемлекеттік тілді дамытуға 
барлық жағдай жасауға міндетті» – деп, 
заңнан үзінді келтірген облыстық соттың 

Заңды білмеу жазадан құтқармайды
КЕСЕЛ

Қазақтың ғұлама, ойшыл екені шүбә-
сіз. Өмірден түйгенін тағылымды тіркеске 
айналдырған халықтың даналық сөздерін-
дегі шынайылыққа, дәлдікке таңданбай 
тұра алмайсың. Соның ішінде, «Дүние – 
байлық неге керек, денсаулығың болмаса, 
Төрелігің неге керек, халықтың көңілі 
толмаса» деген тәмсілдің өзі атан түйенің 
жүгін арқалап тұр. Қанша уақыт өтсе 
де мәнін, мағынасын жоғалтпаған бұл 
нақылдың айтар ойы ауқымды. Мұның 
тамырында бидің әділдігін, даудың ту-
ралығын қалаған дүйім жұрттың арманы 
жатыр. Сол арман, тілек қазір де өзгерді 

дей алмаймыз. Өйткені, бұқаралық ақпа-
рат құралдарында жарық көрген жазба-
лардан сыбайлас жемқорлықты жоюға 
деген халықтың талабын, ниетін бағамдау 
қиын емес.

Сыбайлас жемқорлықтың тигізетін 
зардабы орасан. Мұны дәлелдеу ар-
тық. Жемқорлық ең алдымен адам-
ның ойын бұзады, сенімін азайтады, 
елдің болашағына күмәнді көбейтеді. 
Сыбайластық белең  алған  ортада 
әділдіктің орнауы мүмкін емес. Ал, 
сыбайластыққа адам не үшін барады? 
Өзінің беделден жұрдай болатынын 

білген, мемлекеттік қызметпен мәңгі 
қоштасатынын түсінген азаматтарды 
абыройсыздыққа не  итермелейді? 
Парақорлығы әшкереленген жағдайда 
қомақты айыппұл  төлеп, тіпті бостан-
дығынан айырылатынын біліп тұрып 
ашкөздікке жол беретіндердің әрекетін 
қалай түсінуге болады? 

Істі болған мемлекеттік қызмет-
керлердің кейбірі «мен мұның заңсыз 
екенін білмедім» деп ақталып жатады. 
Мемлекеттік қызметке тұратын үміт-
керлердің сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы заңнамаларды міндетті түрде білуі 

керек. Олар сынақтан өтерде талапқа 
сай тексерілетіні белгілі. Сондықтан, 
бұл ақтауға келмейтін, жауаптылықтан 
босатуға негіз бола алмайтын сылтау. 
Өйткені, заңды білмеу жазадан құтқар-
майды. 

«Мені бастығым мәжбүрледі», «маған 
әріптесім кеңес берді» деп «Суға кеткен 
тал қармайдының» қылығын көрсететін-
дер де бар. Алайда, кәмелетке толған адам 
жауаптылықты бұлай өзінен аулақтата 
алмайды. Өйткені, ол қызметтік міндетін 
орындағанда біліміне сеніп, өзі шешім 
қабылдауы тиіс.

Міне, осындай жағдайлардан кейін 
әрбір мемлекеттік құрылымның арнайы 
семинар, сабақтар өткізіп, қарауындағы-
ларды сыбайлас жемқорлықтан сақтан-
дыруға көңіл бөлгені дұрыс. Кейбір құры-
лымдар тіпті түзеу мекемелеріне барып, 
мемлекеттік қызметкерлерге ой тастауға 
тырысатынын байқап жүрміз. Бұл дұрыс 
та. Себебі, сана өзгермей, кеселге тос-
қауыл қоя алмаймыз.

Айгерім ТІЛЕПОВА,
Алматы қаласы Жетісу аудандық 

№2 сотының судьясы

төрағасы мемлекеттік тілге деген құр-
метті өзі мізден бастау қажеттігін қадап 
айтты.

Дөңгелек үстел барысында Ақмола 
облысы прокурорының орынбасары Вла-
димир Малахов облыстық сот төрағасы 
атап өткен ескертулердің назарға алы-
натынын айтып, алдағы уақытта тергеу 
органдары мен прокуратура азаматтардың 
тіл таңдау құқығын сақтай отырып, істі 
мемлекеттік тілде жүргізу бойынша бақы-
лауды күшейтуге, тіл жөніндегі заңнама 
нормаларының бұзылуын анықтау және 
жол бермеу мақсатында барлық шаралар-
ды қабылдауға сөз берді. 

К.ДОМАЛАҚОВА,
Ақмола облыстық сотының 

баспасөз қызметі
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ТҰҒЫР

СҰХБАТ

– Судьялардың біразы сізді қиналған кезде 
көмек қолын созудан шаршамайтын рухани ұс-
таз санайтынын байқадық. Яғни, қазы болу тек 
үкім айтумен шектелмейтін болып тұр ғой. 

– Қазы болудың өзіндік қызығы да, қиындығы да 
бар. Былайғы жұрт судьяны мантиясын киіп алып, 
үкімді оқып кететін, сөзі дуалы кәсіп иесі деп ойла-
уы мүмкін. Шындығында судья тек білікті заңгер 
емес, сонымен бірге ол мықты психолог та, адам 
жанын түсінетін сырлас та, сөзіне ұйыта алатын 
шешен де болуы шарт. Судьяның жүріс-тұрысын-
да, кісілік келбетінде мін болмауы керек. Өйткені, 
ол – таза төреліктің елшісі. Мемлекеттегі әділдік, 
тазалық, турашылдықтың бәрі судья мен сот қыз-
метіне қарап өлшенетінін де ұмытпайық. Мен бұл 
салаға бұдан 35 жыл бұрын келгем. Оның біразын 
әділет органдарында, басым бөлігін сот саласында 
өткіздім. Ал, 1982 жылдың маусымынан бастап 
Алматы қаласы, Ленин ауданы судьясының орын-
басары болып жұмыс істедім. 1996 жылдың қараша 
айынан бастап Тұңғыш Президент Жарлығымен 
Алматы қаласының Әуезов аудандық сотына судья 
болып тағайындалдым. Осы жылдар ішінде өзімнің 
де үйренгенім көп болды, өзгелерге де қолымнан 
келгенінше көмегімді тигізуге тырыстым. Өйткені, 
«Илеп отырғанымыз бір терінің пұшпағы» болған-
дықтан, мақсатымыз ортақ. Сондықтан, біріміздің 
жетістігімізді үлгі етіп, кейбір әріптес теріміздің қа-
телігінен сабақ ала отырып алға жылжу, құрылым-
ның беделін көтеру біздің міндетіміз. 

– Алматы қаласының Әуезов аудандық со-
тындағы қызметіңізді еске алғанда бірінші ой-
ыңызға не оралады?

– Әрине, сот тарихын ел тарихынан бөлек 
қарастыра алмаймыз. Еліміздің сот жүйесі, біздің 
халқымыздың үлесіне тиесілі сынақтарға ұшыра-
ды, қарқынды даму мен тоқырау кезеңдерін бастан 
кешірді. Тәуелсіздік алғаннан кейін, нақты өзгерістер 
орын алатын уақыт келді. 1996 жылы ел соттары 
салаға бөлінбей, арнайы маманданбаған еді. Судья-
лар қылмыстық, азаматтық, әкімшілік істерді қатар 
қарайтын. Бір күнде мазмұны әртүрлі істі қарау 
кімге де болсын жеңіл тимейтіні анық. Ал, оларда 
басшылыққа алынатын заңнамалар әртүрлі. Бұл 
судьялардан мейлінше әмбебап болуды талап етті. 
Кейін Қазақстанның дербес заңдары шыға бастады. 
Сонымен қатар, бізге қиындық туғызғаны – штат 
бойынша судьялар саны аз еді.

– Сот саласындағы әріптестікке қалай баға 
берер едіңіз?

– Сот саласы үлкен құрылым. Соған қарамас-
тан, онда қызмет ететін қазылардың бір-бірімен 
түсініспей, өзара бәсекелес болуы мүмкін емес. 
Өйткені, судьялар қолданатын заң ортақ. Оның 
шегінен шығып, ешкімнің үкім, шешім шығаруға 
құқығы жоқ. Ал, белгілі бір өзгерістерге орай 
талқы, пікірталастың туындап тұруы заңдылық. Бұл 
бәріміздің біліктілігімізді көтеріп қоймай, әріптес 

ретінде жақындататын, достастыратын тетік деп 
ойлаймын.

Алматы қаласы, Әуезов аудандық соты – 
мемлекетіміздің базалық соты саналады. Сон-
дықтан, оның құрамын қалыптастыруға ерекше 
назар аударылды. 1996 жылғы қарашада Президент 
Жарлығымен Алматы қаласы, Әуезов аудандық 
сотына төраға болып Сапарғали Дәрібай, судья 
болып Құралай Салимова, Гүлзат Шардарбекова 
және Жетісу аудандық сотының қазіргі төрағасы 
Тұрысбек Мыятбек тағайындалып еді. Менімен 
әріптес болған қазылардың бәрі қазір елге таны-
мал, өз ісінің шеберлері. Мұндай жағдайдың қа-
лыптасуына қазылар арасындағы сыйластық түрткі 
болды деп ойлаймын. 

– Соттың кешегі жағдайы мен бүгінгі кел-
бетін салыстыратын кездеріңіз бола ма?

– 2007 жылы Алматы қаласы Әуезов аудан-
дық сотының ғимараты күрделі жөндеуден өтіп, 
қайта жаңартылды. Соның арқасында судьялар 
мен аппарат қызметкерлерінің жұмысы үшін ең 
қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік туындады. Сот 
отырыс тарында судья мен хатшының жұмысын 
жеңілдетіп, жаңашылдыққа қажетті жағдай жа-
салды. Ыңғайлы жиһазбен және қазіргі заманғы 
ұйымдастыру техникасымен жабдықталған кең 
конференц-зал, сондай-ақ, сот отырысының алты 
залы істердің дер кезінде, кедергісіз қаралуына 
кепіл болды. Ал, бұрын мұндай мүмкіндіктер жоқ 
еді. Жаңа технологияның, электрондық қызметтің 
сот саласын осыншама өзгерткеніне риза болып 
отырамын. 

– Ардагер судьяларды қалалық сот ешқашан 
назардан тыс қалдырған емес. Ал сіздер өздеріңіз 
еңбек еткен саланың жағдайын бақылап отыра-
сыздар ма? 

– Әрине, сот саласына қатысты жылт еткен 
жаңалық болса құлағымыз елеңдеп, үнемі өт-
кізіп алмауға тырысамын. Өйткені, бұл бізді 
ұшырған, шыңдаған киелі шаңырақ. Біздің 
ізімізді жалғап, қалалық сотта қызмет етіп жүр-
ген ізбасарларымыз ға айтар тілегіміз, отандық 
соттың айнасы болған құрылымның беделіне 
нұқсан келтірмесе, жастар судья деген атқа дақ 
түсірмесе деймін. Сот саласына халықтың дұрыс 
қөзқарасын қалыптастырып, сенімін арттыру 
үшін, біліктілікті жоғарылату ерек. Ал, жас судья-
лардың кәсібилігін жетілдіргіміз келсе тәлімгер-
лік мектебін дамытқан абзал. Тәлімгер ретінде 
тәжірибесі бар, кәсіби мамандар таңдалғаны 
дұрыс. Кезінде маған Гуля Измаилова, Анна Соло-
мина, Мұқан Төлебаев деген тәлімгерлер барын-
ша көмектескен. Олар жас мамандармен жұмыс 
жасап, дұрыс жол сілтеп отырады. Ондай үйле сім 
болған жерде жұмыс алға басады. Өйткені, бірігіп 
пішкен тон ешқашанда келте болмайды.

Нұрлан ШЫНТАЕВ

Жақында Ленгер қаласы «Жас-
тар» спорт кешенінде әділдікті 
өмірлік серігі етіп абыроймен қыз-
мет атқарып, қазақ елінің заңна-
масын ту етіп ұстап, кейінгілерге 
қамқорлық таныта білген Ақжан 
Жайлауханұлы Ештайды еске 
алу ға арналған іс-шара өтті. Онда 
шағын футбол, волейбол және 
үстел теннисінен мектеп оқушы-
лары арасында спорттық сайыс-
тар ұйымдастырылды. Іс-шараға 
республика судьяларымен қатар 
Ақжан Ештайдың туыстары, ауыл-
дастары, сыныптастары, курс-
тастары, сондай-ақ, зиялы қауым 
және БАҚ өкілдері қатысты. 

Салтанатты жиынды Түркістан 
облыстық сотының төрағасы Тал-
ғат Баратбеков ашып, қатысушы-

ларға Ақжан Жайлау хан ұлын еске 
алуға арналған «Ақиқаттың ақ 
қайнары» атты іс-шараның мектеп 
оқушылары арасында салауатты 
өмір салтын насихаттауға, жастар-
дың патриот тық сезімін қалыпта-
стыруға және олардың арасында 
достық қарым-қатынасты нығай-
туға арнал ғанын атап өтті.  

Іс-шара барысында Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының 
судьясы Нұржан Қайыпжанов, 
Қазақ станға еңбегі сіңген заңгер, 
қоғам қайраткері Бекет Тұрғараев, 
Ақжан Ештайдың балалық шақ тан 
бергі достары Алтынсары Үмбет-
алиев пен студенттік кезде бір 
курста оқып, жатақханада бірге 
тұрған Батырбек Жиренбаев сөз 
алып Ақжан Жайлауханұлының 

кәсіпқойлығы мен қомақты су-
дьялық өтілін, айрықша ұйымдас-
тырушылық қабілетін және ақ-
қөңіл мінезі туралы естеліктерін 
айтты. 

«Ол сүйікті кәсібіне адал болу 
үшін ешқашан аянып қалған емес, 
жастармен кездесу үшін әрдайым 
уақыт табатын, белсенді  өмір сал-
тын ұстанып, спортпен айналыса-
тын, футболды жақсы көретін», 
– деді қонақтар.

Іс-шара барысында қатысушы-
лар ән тыңдап, спорттық ойындар-
ды тамашалады, ал, спорттық жа-
рыста бағы жанғандарға жүлделер 
тапсырылды. 

Ш.МЕКЕНБАЙ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ

Әскен ТАЛҚАНБАЙ, ардагер-судья:

 «ТӘЛІМГЕРЛІК 
МЕКТЕБІН 

ДАМЫТҚАН АБЗАЛ»

Алматы қалалық сотының тарихы 
тереңде. Биыл елу жылдық мерейтойын 

атап өткелі отырған сот ұжымының 
дамуында әрбір судьяның, әрбір сот 

ШАРА

«КӨЗДЕН КЕТСЕ ДЕ, 
КӨҢІЛДЕН КЕТПЕЙДІ»

қызметкерінің үлесі бар. Өмірінің көп 
уақытын Алматы қалалық сотының 

қабырғасында өткізген, ізінен ерген 
жастарға жол көрсеткен, жөн 

сілтеген тәжірибелі қазылардың 
еңбегі ұшан-теңіз. Соның ішінде 

Алматы қаласы, Әуезов 
аудандық сотының өткені 

мен бүгінін таразылағанда  
құрметті демалыстағы еңбек 

сіңірген судьялардың бірі 
Әскен Талқанбайдың есімі 

бірден еске оралады. 
19 жыл қазылық еткен 

ардагер судьяның 
әріптестеріне айтары аз 

емес. Алматы қалалық 
сотының елу жылдығы 

қарсаңында Әскен 
Талқанбаймен тілдесудің 

сәті түсіп еді. 

Елімізде сот-құқықтық реформаны жетілдіру 
мақсатында 2000 жылы «Қазақстан Республикасының 
сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» 
Конституциялық заңы қабылданған болатын. Аталған 
заңның қабылдануы сот саласына тың серпін беріп, 
судьялардың құқықтық мәртебесі айқындалып, сот-
тар материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз 
етілді. Осы орайда Қазақстанның соттарға жағдай 
жасаудан әлемде төртінші орында тұрғанын айта 
кеткен жөн. 

Заңның 11-бабының 3-тармақ 2-тармақшасы алы-
нып тасталып, 1-тармақшасы жалпы және кеңейтіл-
ген жалпы отырыстар болып толықтырылды. Яғни, 
жаңа заңға облыстық соттың кеңей  тілген жалпы оты-
рысы енгі зілді. Онда жергілікті соттың екі судьясын 
Жоғарғы Соттың кеңейтіл ген жалпы отырысына жібе-
ру қарастырылған. Сондай-ақ, Жоғары сот кеңесінің, 
Сот жюриінің, Кадр резерві жөніндегі комиссияның, 
Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссия құрамына 
судьялардың кандидатуралары қаралып, Жоғарғы 
Соттың кеңейтілген жалпы отырысына тиісті ұсы-
нымдар шығарылады. Жалпы отырыстың кадр мәсе-
лелеріне және судьялардың тәртіптік жауапкершілігі 
мәселелеріне қатысты шешімдері жасырын дауыс 
беру арқылы қабылданады. 14-баптың 1-тармақ 5-тар-
мақшасына сай соттың жалпы отырысының қорытын-
дысы негізінде Жоғарғы сот кеңесіне судья лауазы-
мына кандидаттың тағылымдама нәтижелері туралы 
қорытындыны жіберу алынып тасталды. Сондай-ақ, 
жаңа заңда Жоғарғы сот төрағасы осы баптың 2 және 
3-тармақтарында көзделген міндеттерді атқаруды 
жүктеудің күшін жоюға және облыстық сот төрағасы-
ның міндеттерін атқаруды осы облыстық соттың сот 
алқасының басқа төрағасына немесе судьясына жүк-
теуге құқылы. Бұдан былай облыс тық сот тәртіптік 
іс жүргізу шеңберінде судьяның әрекеттерін тексеру 
үшін оған қатысты материалдарды Сот жюриіне беру 
туралы мәселені талқылайды және талқылау қоры-
тындысы бойынша тиісті шешім шығарады.  Жоғарғы 
Сот пен об лыстық соттардың жалпы оты рыс  тары ның 
төралқаларын тарату ұсынылып, аталған заңнан 16-1-
бап, 22-1-баптары алынып тасталды. 

Жаңа заңмен тәртіптік іс жүргізу шеңберінде судья-

ТАЛҚЫ

ЗАҢДА ЖАҢАШЫЛДЫҚ АЗ ЕМЕС
ның әрекеттерін тексеру үшін оған қатысты материал-
дарды Сот жюриіне беру туралы мәселе талқыланып,  
талқылау қорытындысы бойынша тиісті шешім шыға-
ру, соттардағы істерді автоматтандырылған бөлу қағи-
далары, облыстық соттың жалпы және кеңейтілген 
жалпы отырыстарының үлгілік регламенттерін бекіту 
Жоғарғы Соттың жалпы отырысының құзіретіне кірді.

«Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен 
судьяларының мәртебесі туралы заңына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» заңымен су-
дьялыққа кандидаттарға қойылатын талап қатаңда-
тылды. Ал, судьяның кәсіптік қызметін бағалауды 
Сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссия жүзеге 
асырады. Комиссия жеті мүшеден – облыстық сот-
тардың екі судьясынан, Жоғарғы Соттың екі судья-
сы мен отставкадағы үш судьядан тұрады. 

Аталған заң қабылданға дейін Жоғар ғы Сот 
төрағасы Ж.Асанов «Басқа басшылар бір өңірден 
екінші өңірге ауысып, осындай қызметте 65 жасқа 
дейін төраға болып жүре береді. Ешқандай шектеу 
жоқ. Төрағалық қызмет екі реттен аспауы керек 
деген талап қойып отырмыз. Әйтпесе, судья қай-
та-қайта бастық бола берсе, бара-бара командалық 
басқару әдісіне көшеді. Осындай жұмыс стилі қаны-
на сіңіп кетеді. Бұл қарапайым судьялардың тәуелсіз 
болуына зиянын тигізеді», – деген еді. Құжатта бұл 
талап 31-бапта нақтыланып отыр, яғни аудандық 
сот төрағалары, облыстық сот төрағалары және сот 
алқалары төрағалары, Жоғарғы Сот алқаларының 
төрағалары өздері атқаратын лауазымға немесе тең 
дәрежелі соттардағы ұқсас лауазымға екі реттен 
артық тағайындала алмайды. Сонымен қатар, Жоға-
ры сот кеңесінің жаны нан Кадр резерві жөніндегі 
комиссия да қалыптастырылады.

Қорыта айтқанда, маңызды заңның қолданысқа 
енгізілуі еліміздегі сот, құқық жүйесін жаңғыртып, сот 
жүйесін тәжірибелі  кадрлармен жаңартып, судьялар 
тәуелсіздігінің кепілдігін күшейтеді деген ойдамын. 

Арыстанбек БЕКБОЛАТОВ, 
Маңғыстау облысы 

мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының судьясы 


