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Өкінішке қарай, мұндай қа-
рым-қатынастардан ең алдымен 
жазықсыз балалар зардап ше-
геді. Cотта да олардың мүддесіне 
зиян келіп, құқы бұзылып жата-
тын кездер аз емес. Себебі, тиісті 
заңнамалар судьялар тарапынан 
әртүрлі қолданылып жатады. Мәсе-
лен, ерлі-зайыптылардың бірін 
ата-аналар құқынан айыру кезінде 
одан алимент өндірілмейді. Немесе 
сотқа жүгінген бір тараптың али-
менттен бас тарту жөніндегі арызы 
қанағаттандырылады. Ал, мұндай 
шешім ата-ананың баланы асырау 
міндетін орындамауына әкеліп, ба-
ланың да олардың қамқорлығында 
болу құқығына нұқсан келтіреді. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл жөніндегі ұлттық бюро-
ның, адвокаттар алқасының өкілдері 
қатысқан еді. Жиын тізгінін ұстаған 
Жақып Қажыманұлы, бүгінгі таңда 
шаңырақтың жиі шайқалуынан 
отбасындағы тәрбиенің әлсіреп кет-
кенін ортаға салған еді. Бұл орайда 
ол ұрыс-керіс, зорлық-зомбылық 
орын алған үйдегі балалардың ер-
теңгі күні мұндай өрескелдіктерді өз 
бала-шағасына көрсететіні, жалпы 
тәрбиеде олардың ересек өмірге 
дайындалмайтыны, жауапкершілік-
тің ұқтырылмайтыны туралы айта 
келіп, мұның ақыры ажырасудың 
көп болуына алып келіп жатқаны-
на өкініш білдірді. Жұбайлардың 
арасындағы осы кикілжің аға йын-
туыстың қарым-қатынасына селкеу 
түсірумен қатар, балалардың тағ-
дырына кері әсер етіп жатқанына 
қынжылды.

Осы мәселенің құқықтық қыры 
Жоғарғы Сотта онлайн режимде 
өткен жалпы отырыста айтылды. 

Отбасындағы 
тәрбие неге әлсіз?

Дәстүрлі жиында құзырлы орын 
дайындаған төрт нормативтік қау-
лы таныстырылып, талқыланған 
болатын. Оған Жоғарғы Сот төраға-
сы Жақып Асанов бастаған су-
дьялар, ғылыми-консультативтік 
кеңестің мүшелері, Конституция-
лық кеңестің, Бас прокуратураның, 
Әділет, Ішкі істер, Білім және ғылым 
министрліктерінің, сондай-ақ ҰҚК, 
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4. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
ресми хабары

Алматы    2018 жылғы  4 желтоқсан   

Коллекциялық монеталарды 
айналысқа шығару туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 на-
урыздағы Қазақстан Республикасының № 2155  Заңына сәйкес, Қазақстан 
Рес публикасының Ұлттық Банкі 2018 жылғы 5 желтоқсанда «Қазақстан-
ның бейнелеу өнері» монеталар сериясынан номиналы 500 теңгелік «С. 
Айтбаев «Бақыт» коллекциялық күміс монеталарын айналысқа шығарады. 

«C. Айтбаев «Бақыт» монеталарының сипаттамасы:

ген. Монетаның жоғары бөлігінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
логотипі орналасқан. Логотиптің сол жағында «С. АЙТБАЕВ», оң жағында 
«БАҚЫТ» деген жазба бар. Монетаның төменгі бөлігінде номиналын біл-
діретін «500 ТЕҢГЕ» деген жазба орналасқан. Сол жағында соғылған жылын 
білдіретін «2018» деген жазба, оң жағында монета дайындалған металды, 
оның сынамын және массасын білдіретін «Ag 925» және «31,1 g» деген 
жазбалар бар. Монеталардың сырт жағында (реверсінде) «Бақыт» картина-
сының миниатюрасы бейнеленген, оның авторы – Қазақстанның суретшісі 
және Қазақ КСР еңбегі сіңген қайраткер Салихитдин Айтбаев.

Монета шаршы пішіндес 37х37 мм.  Монеталар 925 сынамды күмістен 
жасалған, массасы – 31,1  грамм, дайындау сапасы – «proof», таралымы – 1 
500 дана.

Номиналы 500 теңгелік коллекциялық монеталар Қазақстан Республи-
касының бүкіл аумағында көрсетілген құнымен төлемнің барлық түрлері 
бойынша, сондай-ақ банк шоттарына есептеу және аударым жасау үшін 
қабылдануға міндетті, Қазақстан Республикасының барлық банктерінде 
шектеусіз ұсақталады және айырбасталады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми хабарға түсіндірмесі
«С. Айтбаев «Бақыт» монетасы ұлттық мәдениетіміздің байлығын та-

нымал етуге және Қазақстанның бейнелеу өнеріндегі бағыттардың толық 
аясын (графика, мүсін, бейнелеу, мозаика және т.б.) ашып көрсетуге 
арналған «Қазақстанның бейнелеу өнері» монеталар сериясын жалғас-
тырады.

Коллекциялық монеталарды «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
Қазақстан теңге сарайы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кәсіпорны дайындаған.

Монеталар коллекциялық құны бойынша сатуға арналған.
Монеталар кәдесыйлық ораумен шығарылады және Қазақстан Республи-

касы Ұлттық Банкінің мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдеріндегі нөмірлік 
сапа сертификатымен жабдықталған.

Коллекциялық монеталарды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
барлық аумақтық филиалдарында, сондай-ақ www.nationalbank.kz сайты-
ның Интернет – дүкені арқылы сатып алуға болады.

Жыл басынан Жоғарғы Сот қолға 
алған шаралар нәтижесінде жаңашыл 
бағыттар бастау алды. Жоғарғы Сот 
төрағасы Ж.Асанов тапсырған «Сот 
жүйесінің жеті түйіні» жобасы осы 
істердің өзегі саналады. Жеті түйіннің 
жетеуі де – жүйемізді биік белестерге 
жетелеп, толағай жетістіктерге жетуге 
септігін тигізер мақсатты қадамдар. 
Мен сөз еткелі отырған «Сотқа дейінгі 
татуласу» бағыты бүгінде маңызды 
болып отыр. 

«Ырыс баққан дау бақпас» деген 
халық даналығы бар. Алайда, «Ел дау-
сыз болмас». Бүгінгі қоғам сол дауды 
шешуде сотқа жүгінуді кұп көріп, сотқа 
сабылуды, араздықты қоздыруды жөн 
санап келеді. Осы ретте дауды реттеу 
мәдениетін қалыптастыру, саналы 
ұрпағымызды осыған бейімдеу бүгінгі 
күннің басты талабы. Дау-жанжалды 
реттеуде бітімге, ымыраға келтіру – 
біздің санамыздан алшақ ұғым емес. 
Бір ауыз сөзге тоқтап, Әйтеке айтқанда 
құлақ асқан, Қазыбек айтқанда құп-
таған, Төле айтқанда төресі осы деп 
жығыла кеткен халықпыз. 

Тілге шешен, абырой-беделге ие 
ел ағаларының басын қосып, азамат-
тар арасында туындаған дауларды 
дәстүрлі «қазақ құқығы» аясында ше-
шуге бағытталған «Билер кеңесін» құру 
идеясы қоғамда жиі талқыланып жүр. 
Тарихта бар, өнегесі мол бұл құқықтық 
институт осынау шырмауы мол заман-
да ескерусіз қалмауы тиіс. Билер кеңесі 
– дәстүрлі қазақ қоғамында өкілетті 
негізде қызмет атқарған ең жоғары 
кеңесші орган.

Қазақ халқының сан мыңдаған 
тарихи жолында билер кеңесінің 
алатын орны ерекше, әділеттілік пен 
шындықтың мызғымас күре тамырына 
айналды. Көшпелі қазақ қоғамындағы 

ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ АЛҒАШҚЫ ЖЫЛДАРЫНАН ҚАЗАҚ-
СТАНДЫҚ ҮЛГІДЕГІ СОТ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУДА БІРШАМА 
ТАБЫС ТАРҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗДІК. ЕЛБАСЫ Н.НАЗАРБАЕВТЫҢ 
АҒЫМДАҒЫ ЖЫЛДЫҢ 5 ҚАЗАНЫНДАҒЫ ЖОЛДАУЫНДА 
СОҢҒЫ ЖЫЛДАРЫ КӨП ЖҰМЫС АТҚАРЫЛСА ДА, БАСТЫ 
МІНДЕТ – СОТТАРҒА ДЕГЕН СЕНІМНІҢ ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙІН 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ШЕШІМІН ТАППАЙ ОТЫРҒАНЫ АТАП 
ӨТІЛГЕН БОЛАТЫН. 

билер кеңесі мемлекеттік маңыз-
ды мәселелерді шешкен органдар-
дың бірі болып табылды. Егер билер 
кеңесінің қалыптасуы мен дамуы та-
рихына терең үңілетін болсақ, бұл ор-
ган жүйесінің ежелгі көшпелі даладағы 
дәстүрдің жалғасы екендігін көреміз. 
Билер кеңесінің бастаулары ғұн, үйсін 
дәуірлеріне барып тіреледі. Ал қазақ 
хандығы құрылғаннан кейін, көптеген 
ғалымдар мойындап жүргендей, Тәуке 
хан тұсында билер кеңесі қарқынды 
қызмет атқарған. Билер кеңесі осы ке-
зеңде дараланып, мемлекеттің сырт қы 
және ішкі саясатының маңызды мәсе-
лелерін шешетін органға айналды. 

Билер кеңесінің құрамы қазақтың 
белгілі рубасыларынан, билерінен, 
батырлары мен жырауларынан, хан-
дарынан тұрған. Әрине, басты тұлға 
билер болды. Би – соттық төрелікті 
жүзеге асырған, әділдігі мен пара-
саттылығы еш күмән тудырмаған, 
қара халықтың мұң-мұқтажын негізге 
алып билік айтушы тұлға. Ол билікті 
істің күрделілігі мен екі тараптың 
мүддесіне баса назар аударып жүзе-
ге асырған. Би дәлелдеу барысында 
екі тараптың бірі жеңіп, бірі жеңіліп 
емес, екі жаққа да шындықты мой-
ындата білуді мақсат тұтты. Халық 
алдында өзінің шынайы шешімімен 
тараптарды татуластырса ғана әділ 
ісімен даңқы артқан. Ондай билердің 
атақ-абыройы бүкіл  елге тарап, 
мыңдаған шақырымдардан даушы-
лар іздеп келіп, жүгініске отырған. 
Сондықтан, Қазақ елінің билер соты 
барша жұрт алдында кәсіби жағынан 
әбден шыңдалған, тәуелсіз сот билігі 
ретінде сақталып келді. «Ханда қы-
рық кісінің ақылы бар, биде қырық 
кісінің білімі мен ары бар» деген да-
налық сөз осының дәлелі. 

Билер Қазақ елінің мемлекеттік 
билік ісіндегі барлық құқықтық жа-
уапкершілікті көтерген. Яғни, мемле-
кеттік құқық нормаларының бірлігін, 
әлеуметтік-саяси, тұрмыстық-мәдени, 
әсіресе, заң орнына жүрген әдет-ғұрып, 
салт-сана, жол-жора сынды халықтың 
болмыс-бітіміне қатысты тәртіп пен 
әдептілікті, кісілік пен имандылықты, 
ар-ұжданды сақтауда және оны жас 
ұландарға үйретуде биден артық билік 
тұтқасын ешкім ұстамаған. 

От ауызды билердің даналық ой- 
толғамдары ел ішіндегі іріткіге тоқ-
там, адалдық пен ар-намыстың алтын 
арқауы деп танылған. Бидің білімді де 
білікті сөздері, кесіп-пішкен шешімдері, 
имандылыққа ұйыған даналықтары 
халық арасында қолдау тауып, жазыл-
маған би шешімі орындалды. Бұл әрине 
Қазақ қоғамындағы құқықтық мәдени-
еттің деңгейін көрсететін тарихи айғақ.
Бір сөзбен айтқанда, бидің тұлғалық 
келбеті, оның мемлекет басқарудағы 
маңызды рөлі, оның бойындағы жақсы 
қасиеттер бүгінгінің билеріне қажетті 
маңызды фактор дер едім. 

Мыңдаған жылдар бойы көшпелі 
және жартылай отырықшы қоғамда 
өмір сүрген Қазақ елінің әлеуметтік-
сая си құрылысында, мемлекеттік билік 
ісінде билер атқарған қызмет түрлері 
өте көп. Ең алдымен би – қай заманда 
да өзінің елден асқан ақыл-парасат, 
біліктілігімен, қабырғалы қалың елге 
көшелі ісімен қызмет етуші ірі тұлға. Бұ-
дан кейінгі лауазымдық дәрежеде би – 
ауыл арасындағы ақсақалдық биліктен 
ең жоғары сатыдағы сот билігінің тіз-
гінін ұстап, Хан кеңесінде төрелік айт-
қан аузы дуалы ұлылық иесі. Мемле-
кеттік аса жоғары дәрежеде би елі үшін 
осы тақылеттес тағы бір лауазымды 
атқарған. Ол –  халықаралық дәрежеде 
мемлекет атын зор беделге жеткізетін, 
еліне береке-ырыс, жақсылық пен 
тыныштық әкелетін бітістіруші дипло-
мат. Билердің қалың бұқара халықтың 
арасындағы беделі мен атақ-даңқын 
дүйім елге мәлім еткен тағы бір ерекше 
қасиеті –  қара тілден май тамызған ше-
шендік өнері, от ауыздығы. Оған қоса 
ел ішіндегі бүкіл қоғамдық қарым-қа-
тынастағы құқықтық нормаларға, ұлт-
тық мінез-құлыққа тән әдет-ғұрыптар 
мен салт-санаға қылау түсірмей сақтау, 
жетілдіру, қазіргі тілмен айтқанда 
құқықтық тұрғыдан тәлім-тәрбие беру, 
заң ретінде жүзеге асыру сынды ұлттық 
идеология мен патриоттыққа баулу да 
билерге жүктелген.

Билер – өз заманының дәстүрлі 
құқықтары мен әдет-ғұрып ережелерін 
заңдық тұрғыдан реттеп, заман ағы-
мына қарай жаңартып отыратын білікті 
заңгерлер. «Заманына қарай – заңы» 
деген қағида ізімен тозығы кетіп, озығы 
жеткен заңнама үлгілерін уақытына 
сай жаңғыртып, елді біртұтас білікті 
заң ережелерімен қамтамасыз етуді де 
өз мойнына алған. Қазақ құқық ғылы-
мының патриархы Салық Зимановтың 
зерттеулеріне сүйенсек, Билер кеңесін-
де» ел үшін маңызы бар сыртқы және 
ішкі мәселелер қаралған: бүкіл қазақ 
еліне қатысты заңдарды, жол-жорал-
ғыларды талқылап, құптау (мақұлдау); 
жаугершілік, соғыс мәселелерін шешу; 
күллі қазаққа танымал батыр, бас-
бұ зарлық істерін қараған; елдің қол 
бастар бас сардарын сайлаған; сырт 
елмен қарым - қатынас мәселелерін 

талқылаған; көші - қон (жайлау, күз-
деу, көктеу); рулы елге іріткі салатын, 
ел қауіпсіздігіне қатер төндіретін дау-
ларды шешкен; үлкен даулы істерге 
байланысты билердің шешкен істерінің 
дұрыс-бұрыстығын талқылаған; ел 
бірлігінің ұйытқысы болған пірді сай-
лаған. Бастысы жоғарыда көрсетілген 
мәселелер бойынша Билер кеңесінің 
шығарған шешімі, алдағы шақыры-
латын жиылысқа дейін бұзылмайтын 
болған. Билер кеңесінің шешімі бар-
лық ру-тайпалар үшін міндетті түрде 
орындалуға жататын, яғни жазылмаған 
заңдар орындалды. Орындамау тиісті 
жауапкершілікке әкеп соққан. Халық 
әрқашан да қоғам өмірінде болып 
жатқан мәселелердің барлығын қа-
дағалап отыратындықтан, аталған 
кеңес халықпен етене араласып жұмыс 
жасайтын болған. 

Бүгінгі қоғамда от ауызды, орақ 
тілді, қоғам сыйлаған аталарымыз бен 
ағаларымыз бар. Солардың басын 
қосып, Билер кеңесін құру, қоғамда 
түйткілге айналған, күрмеуі мол күр-
делі мәселелерді шешудің бір тетігі 
болары хақ. Осы тұста мақсаты айқын 
Билер кеңесінің міндеті әлеуметтік 
кикілжіңдерді шешіп, туыстар, көр-
шілер арасындағы алауыздықты жою 
үшін бітістіру шараларын жүргізу қажет. 
Көрші Қытай елінде жергілікті атқару 
органдарының жанында Халық меди-
ациясы ұйымдары жұмыс істейді. Бұл 
ұйымдар азаматтар арасындағы неме-
се азаматтар мен мемлекеттік органдар  
арасындағы дау-дамайларды шешуді 
ұйымдастырады, тікелей соған қатыса-
ды. Осы ретте Билер кеңесінің осындай 
қызметтерді атқаруы қоғамдағы әртүр-
лі деңгейдегі жанұялық, қоғамдық 
кикілжіңдердің санын азайтуға септігін 
тигізер еді. Ойымды қорытындылай 
келе, Қазақтың ежелгі мемлекет билі-
гіндегі Билер кеңесінің рөлі бүгінгі 
ұрпаққа тәлім-тәрбие, Қазақстан сот 
жүйесінің дамуына серпін берер тари-
хи жәдігер. Бүгінгідей ғаламдану мен 
батыстық сарындағы арзанқол бұқа-
ралық мәдениетке еліктеу заманында 
өзіміздің осындай асыл мұраларымыз-
ды бүгінгі ұрпаққа жеткізу, түсіндіру 
мен насихаттау күн тәртібінен түспейтін 
мәселе болып қала бермек.

Н.ӘБДІКӘРІМОВ,
Семей қалалық сотының 
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