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(Соңы 3-бетте)

Жуырда Алматы облысы Талғар ауданына қарас
ты «Ақбұлақ» қонақ үйінде еліміздің қылмыстық 
сая сатын одан әрі жетілдіру мақсатында алқалы 
жиын өтті. Биыл сегізінші рет ұйымдастырылған 
«Тиімді қылмыстық саясат және қылмыстық сот ісін 
жүргізудің заманауи үлгісі – азаматтардың конститу
циялық құқықтарын тиісінше қорғаудың кепілі» атты 
халықаралық конференцияға ҚР Конституциялық 
кеңесінің төрағасы Қайрат Мәми бастаған бірқатар 
құқыққорғау органдарының басшылары қатысты. 

Атап айтқанда, ҚР Жоғарғы Соты қылмыстық 
іс тер жөніндегі сот алқасының төрағасы Абай Рах

метулин, ҚР Бас прокуроры мен Ішкі істер, Әділет 
министрінің орынбасарлары Марат Ахметжанов пен 
Рашид Жақыпов, Жанат Ешмағамбетов, ҚР Тұңғыш 
Президенті – Елбасы қоры атқарушы директорының 
орынбасары Игорь Рогов, сондайақ, халықаралық 
ұйымдар мен шетелдік сарапшылар, ұлттық са
рапшылар және үкіметтік емес ұйым өкілдері бар.

Аталған шараны Астанадағы ЕҚЫО Бағдарлама
лары кеңесі және Герман халықаралық құқықтық 
ынтымақтастық қоры, ҚР Жоғарғы Соты және Бас 
прокуратурасы ұйымдастырды. 

ЗАҢДАРДЫ ЖЕТІЛДІРУДЕГІ 
МАҚСАТ – АДАМ ҚҰҚЫҒЫН

 ТИІМДІ ҚОРҒАУ

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Асқар БЕЙІМБЕТОВ, Алматы облыстық қылмыстық істер 
жөніндегі ауданаралық сотының судьясы:
– Бүгінде алқабилер сотына жүгінетіндер аз. Мысалы, 2018 жылы 

Алматы облыстық қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты-
ның өндірісіне түскен қылмыстық істердің төртеуі алқабилердің қа-
рауына берілсе, оның біреуі аяқталды. Екеуі 2019 жылға өтіп, қаралып 
жатыр. 

Бірінші кедергі, халықтың құқықтық сауатының төмендігі инсти-
туттың дамуын тежеп отыр. Алқабилерді іріктеу «Алқабилер ту-
ралы» заңда көрсетілген тәртіппен кездейсоқ таңдау рәсімі арқылы 
жүргізіледі. Жергілікті атқарушы органдар алқабиге үміткерлердің 
алдын ала тізімін жасап, соның ішінен жиырма бесін кездейсоқ таңдап 
алады да, оның 12-сі алқаби болады. 

Ойталқы
Жандос ТҰЯҚОВ, адвокат:
– Алқабилер соты енгізілгеніне біраз болса да, халықтың бұл жаңа-

лықтан хабары аз. Бәлкім, бұл алқабилер тек аса ауыр қылмыстарды 
қарайтындықтан болар. Көп жағдайда, алдын ала тергеу органдарында 
жасаған қылмысы толық дәлелденген азаматтар алқабилер сотына 
жүгінуді құп көрмейді. Өйткені, алқабилер көбіне қылмыстық жағдай-
ларға баға бергенде эмоцияның жетегінде алдарында тұрған қылмы-
скерді қатаң жазаға кесіп жіберуі мүмкін деп қорқады. 

Мен өзін әділетсіз айыпталдым дегендерге алқабилер сотына 
жүгінуге кеңес берер едім. Себебі, бұл біріншіден, еліміздегі демокра-
тияның жарқын көрінісі, екіншіден, құқыққорғау органдарындағы кейбір 
қатып қалған қағидаларды бұзады.  

АЛҚАБИЛЕР СОТЫ НЕГЕ ДАМЫМАЙ ОТЫР?

Алқабилер сотының ен
гізілгеніне он жылдан 
асса да, бұл тақырып 

күн тәртібінен түсер емес. Жыл 
сайын алқабилердің қатысуы
мен өтетін сот төреліктерінің 
саны да көңіл көншітпейді. 
Осы орайда, алқабилер соты 
неге дамымай жатыр, жалпы 
бұл институт керек пе деген 

сауалды қаузап көрген едік.
(Соңы 3-бетте)

ҚҰҚЫҒЫҢА ҚҰЛАҚ САЛ! КӨКЕЙТЕСТІ

ЕҢБЕК ДАУЫН
СОТСЫЗ ҚАЛАЙ 

РЕТТЕУГЕ БОЛАДЫ?
Қазақстан Республикасында әркімнің еңбек 
ету бостандығына, қызмет пен кәсіп түрін 
еркін таңдауына құқығы бар. Мұның бар
лығы ел Конституциясының 24бабында 
бекітілген.

(Соңы 5-бетте) (Соңы 3-бетте)

ҰЛТЫҢДЫ САҚТАЙМЫН ДЕСЕҢ, 

Қазіргі таңда әлеуметтік желілерде 
жасөспірім қыздардың шаш жұлысып, тыр-
нақтасып, жұдырықтасып жатқан видеоларын 
жиі байқап қаламыз. Бұл жат қылықтарға 
баратын нәзік жандылардың қатары өсіп бара 
жатқанын көрсетсе керек. Ендеше, бұл жерде 
екі тараптың бірінің құқығы бұзылып, психо-
логиялық соққы алатыны даусыз. Ал, оның 
соңы жасөспірімнің болашағына кері әсерін 
қалдыруы әбден мүмкін. Сондықтан, мектеп-

тер мен колледждер ғимараты, аулалар бейне-
бақылау камераларымен бақыланып, мұндай 
келеңсіздіктерге жол берілмеуі тиіс. Себебі, 
жасөспірім қыздар еліміздің болашағы және 
ертеңгі ұлт анасы. Өкінішке қарай, олар-
дың құқықтары мен денсаулықтары туралы 
статистикалық деректер де дабыл қағарлық 
жағдайға жеткен.

Мәселен, соңғы екі жылдың мәліметін 
салыстырсақ, кәмелетке толмағандарға қа-

ҰРПАҒЫН ӨСІРЕТІН БОЛАШАҚ АНА БОЛҒАН СОҢ, ҚАЗАҚ 
ҚЫЗ БАЛАНЫҢ ТӘРБИЕСІНЕ ЕРЕКШЕ КӨҢІЛ БӨЛГЕН. 
ДЕНСАУЛЫҒЫНА ДА ЖАС КЕЗІНЕН ЖІТІ НАЗАР АУДАРҒАН. 
ӨКІНІШКЕ ҚАРАЙ, БҮГІНГІ ЖАҺАНДАНУ ЗАМАНЫ ОСЫ 
АСЫЛ ДӘСТҮРІМІЗДІ НЕШЕ ТҮРЛІ ЖАҒЫМСЫЗ ӘДЕТТЕР-
МЕН БҰЗЫП БАРАДЫ.  

шелікпен айналысуға итермелеу 100 пайызға 
еселенген. Бұл енді сұмдық жағдай. Бой-
жетіп келе жатқан қыздардың арасында беті 
ашылған, ашынған, адасқан қыздардың үлесі 
көбейгені алаңдатады. Сол себепті, қоғамда 
дабыл қағылып, бұл келеңсіздіктен арылта-
тын, оған қарсы тұратын кешенді іс-шара 
қабылдануы қажет-ақ.   

тысты қылмыстық құқықбұзушылық 14,7 
пайызға өскен. Осындай қылмыстық істер 
салдарынан өлім-жітім 25 пайызға артқан. 
16 жасқа толмағандарға қатысты жыныс-
тық жақындасу мен жыныстық сипаттағы 
зорлықтар 59,7 пайызға көбейген. Жасы 
кәмелетке толмаған қыз балаларды жезөк-

Әркімнің қауіпсіздік пен тазалық талаптарына сай 
еңбек ету жағдайына, еңбегі үшін қандай да бір кем-
сітусіз сыйақы алуына, сондай-ақ, жұмыссыздықтан 
әлеуметтік қорғалуға құқығы бар. Яғни, әрбір азамат 
жалдамалы еңбек, жеке еңбек қызметі, мемлекеттік 
қызмет сияқты Конституцияда көрсетілген құқықтарын 
әртүрлі нысанда жүзеге асыра алады, ал қызмет түрін 
және мамандықты еркін таңдау азаматтың өз еркінде. 

ТҮЗЕУ МЕКЕМЕСІ ЕРКЕЛІКТІ 
КӨТЕРЕТІН ОРЫН ЕМЕС

8-бет

2-бет

АЛАЯҚТАН АҚШАНЫ 
ӨНДІРУ ҚИЫН

6-бет

ҚАНДЫ КЕК

ҚЫЗЫҢДЫ САҚТА!
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Пробацияның негізгі мақсаты – пробация 
есебінде тіркелгендердің қайта қылмыс жасауын 
болдырмау. Пробация қызметі қоғамнан оқшау-
ламай жазаға тартылған сотталғандарға қатысты 
өз қызметін жүзеге асырады. 

Елбасының 100-нақты қадамнан тұратын 
Ұлт жоспарындағы 33-қадамда бас бос-
тандығынан айыру орнынан босаған және 
сынақтан өту қызметіне тіркелген азамат-
тарды әлеуметтік оңалтудың тиімді жүйесін 
қалыпқа келтіру керектігі айтылған. Үкімет-
тің 2014 жылғы 23 қазандағы қаулысымен 
бекітілген «Пробация қызметінің есебінде 

тұрған адамдарға әлеуметтік-құқықтық кө-
мек көрсету қағидаларына» сай, Пробация 
қызметінің есебінде тұрған адамдарға әлеу-
меттік-құқықтық көмек тағайындау – сот про-
бациялық бақылау белгілеген және бас бос-
тандығынан айыру орындарынан босатылған, 
сот әкімшілік қадағалау белгілеген адамдарға 
қатысты жүзеге асырылып отыр. Қызылорда қа-
лалық, аудандық  пробация қызметі аумақтық 
ішкі істер органдарымен бірлесіп қоғамнан оқ-
шаулаумен байланысты емес жазаға тартылған 
сотталғандарға профилактикалық жұмыстар 
жүргізеді. Жыл көлемінде «Пробация», «Шарт-

Ұлт жоспары

ТҮЙТКІЛ

Алайда, күні бүгінге дейін сағыз
дай созылған газдандыру ісі әлі толық 
аяқталмай келеді. Өткенде облыс әкімі 
Амандық Баталов газ желісін тартумен 
айналысатын компаниялардың басын 
қосып, сын тезіне алғанды. Мәселен, 
өңірдегі 741 елді мекеннің 473не табиғи 
газ тартуға болады. Құбырды 123 елді 
мекенге әкелгенімен, 19 елді мекеннен 
басқасына әлі сұйық отын жіберілмеген. 
Тек Талдықорған қаласындағы 50000 
тұтынушының 2000ы сұйық отынмен 
қамтылыпты. Яғни, шеттегі аудандарды 
былай қойғанда, облыс орталығының өзі 
әлі сұйық отынмен толық қамтылмаған. 
Ішінара жеке тұрғын үйлерге қосылғаны 
болмаса, тұрғындардың бәрінің бірдей 
газ қостыруға жағдайы жоқ. Араларында  
алаяқтардың арбауына шырмалып, сот 
табалдырығын тоздырып соттасып жүр
гендері де жетерлік. 

Мысалы жақында Талдықорған қала
лық сотында А.Ким, О.Муса, В.Манчен
ко, Л.Хегай, Л.Ахмад, А.Оразымбетов, 
А.Ишмухамедов, Т.Сейсебаев, Е.Оль
шанская, О.Пак, Ж.Махан, А.Жалелхан, 
О.Ким, Г.Меркулов, Л.Мирошниченко, 

Е.Саркытбек секілді ұзын саны қырыққа 
жуық жәбірленушінің арызы бойынша 
іс қаралды. Осыншама адамды тақырға 
отырғызған алаяқ 1992 жылы туылған  
Қызылорда облысының тумасы. ҚР Қыл
мыстық кодексінің 190бабы 3бөлігі 
3тармағымен айыпталған азаматтың 
жоғары білімі де жоқ. Өзін «ГазТранс
Аймақ»ЖШСнің директорымын деп 
таныстырған ол «газды қосып беремін» 
деген желеумен тұрғындардан 50000нан 
450000ға дейін қаражат жинап алыпты. 
Сот талқылауында сотталушы Д.С. өзінің 
кінәсін толық мойындап, істеген ісіне 
өкінетінін айтты. 

Мұндай қулықты қайдан біліп жүр 
десек, ол Қызылорда қаласында газбен 
айналысатын фирмада күзетші болып 
істепті. 2018 жылдың мамыр айында жұ
мыс іздеген ол Жетісуға жол тартады. Ал, 
оның бауыры «ГазТрансАймақ»ЖШСне 
қызмет жасайтын досы С.Рысбаевтың 
байланыс телефонын беріпті. С.Рысбаев
пен кездесіп, газ жүргізу бойынша жұ
мыс істегісі келетінін айтқан сотталушы, 
ке лесі күні С.Рысбаевтан шарт үлгісі мен 
мөрін тұтынушыларға көрсету үшін сұ

АЛАЯҚТАН АҚШАНЫ ӨНДІРУ ҚИЫН

ты түрде», «Альтернативник» республикалық 
профилактикалық шарасы өтеді. Олардың не-
гізгі мақсаты қоғамнан оқшалаусыз жазаларға 
сотталғандар тарапынан жасалатын құқық 
бұзушылықтардың және қылмыстың алдын 
алу, жаңадан құқық бұзушылық жасауына жол 
бермеу, сотталғандарды оң жолға бағыттау 
болып табылады.

Пробация қызметінің атқаратын жұмысы 
ауқымды әрі жауапты. Еліміздегі қылмыстық сая-
сат тұжы  рымда ма сының негізгі бағыттарының 
бірі, пробациялық бақылау болса, облыстық  
Пробация қызметімен есепті кезеңде сотталған-
дардың қоғамнан оқшаулаумен байланысты 
емес жаза түрін атқару, сондай-ақ, есепте тұрған 

тұлғалар арасындағы қылмыстардың және басқа 
да заң бұзушылықтардың алдын-алу, жазаны 
өтеуден бас тартқан сотталғандарды іздестіру 
жұмыстары бойынша ауқымды істер атқарылу-
да. 

Пробация өзінің атқаратын қызметінің си-
паты мен ұстанған бағыты жөнінен жазалаудан 
гөрі, адасқан жандарға әлеуметтік көмек көр-
сетіп, мүмкіндігі келгенше қателігі үшін жазаға 
тартылған адамды қатарға қосуға ұмтылдыра-
тын жүйе.

Меруерт МАРАТҚЫЗЫ,
Қызылорда қалалық 

пробация қызметі

ПРОБАЦИЯ – ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨМЕК КЕПІЛІ

тұлғаларды әлеуметтік қорғауға 
бағытталған. 

Жылжымайтын мүлік ипо
текасы туралы заңында борыш
кердің кепілге салынған жылжы
майтын мүлікті өз бетімен сатуы 
үшін үш ай мерзім белгілен
ген, мұндай мүмкіндік бұрын 
болмаған. Сондайақ, түзетулер 
мүлікті тәркілеу кезінде тұлға
лардың мүліктік құқықтарын 
қорғауға бағытталып отыр. 

Сондайақ, салықтар бой
ынша берешекті өз еркімен 
төлегендер, бухгалтерлік есеп 
пен қаржылық есептілік туралы 
заңнаманы бұзғаны және банк 
ақшасын заңсыз пайдаланғаны 
үшін залалды өз еркімен өте
ген тұлғалар қылмыстық жауап
тылықтан босатуға жатады. 

Бұдан басқа, Қылмыстық ко
декске ұрлықтың қайталануы 
(бірнеше рет ұрлық жасау) үшін 
жауапкершілік күшейтіліп, «ауыр 
қылмыс» санатына ауыстыры
лады. Бұл жағдай айыпталушы
ны тараптардың татуласуына 
байланысты қылмыстық жауап
кершіліктен босатуға тосқауыл 
қояды.

Ж.АЯТОВ, 
Ақтөбе облысы Әйтеке би 

аудандық 
сотының төрағасы 

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫН АҢСАР МҰСАХАНОВ БАСҚАРҒАНДА 
ӨҢІРДЕГІ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІ ГАЗДАНДЫРУ МАҚСАТЫНДА 
«ҚАЗТРАНСГАЗ» АҚ БАС ДИРЕКТОРЫ СЕРІК СҰЛТАНҒАЛИ-
МЕН МЕМОРАНДУМҒА ҚОЛ ҚОЙЫЛЫП, ОНДА КӨГІЛДІР 
ОТЫНМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖҰМЫСЫН ЖЕДЕЛДЕТУ 
ТАПСЫРЫЛҒАН ЕДІ. БҰЛ ЖҰМЫСҚА БЮДЖЕТ ҚАРАЖА-
ТЫНАН ТЫС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ТАРАПЫНАН 5 МЛРД 
ТЕҢГЕ ҚАРЖЫ САЛЫНҒАН. 2012 ЖЫЛЫ БАСТАЛҒАН ЖҰ-
МЫС 2015 ЖЫЛЫ ТОЛЫҚ АЯҚТАЛУЫ ТИІС БОЛҒАН. 

рапты. Ол шарттың 40 дана көшірмесін 
түсіріп, оларға «ГазТрансАймақ» ЖШС
нің мөрін басқан. Мөр біткен соң өзі 
бұрын істеген «КЭЛМОСС» ЖШСнің 
мөрін қойып, С.Рысбаевқа мөрді қайта
рып беріпті. Жымысқы әрекетін жүзеге 
асырмақ болған алаяқ жігіт көше аралап, 
ЖШСде инженер немесе директор бо
лып істеймін деп жәбірленушілерді сен
дірген ол газ құбырларын жүргізу және 

қосумен айналысатынын алға тартып, 
сөзі нанымды болу үшін арнайы «келісім 
шартқа» да отырыпты. Торғайды арбаған 
жыландай, тұтынушылардан қомақты 
ақша жинаған алаяқ хабарландыру бой
ынша дәнекерлеушілерді тауып, үйлерге 
газ желісінің құбырларын да тартқан. 
Жұмысқа белсене кіріскен алаяқ тіпті 
жалғыз өзі үлгере алмай жатқандығын 
айтып, арнайы хабарландыру беріп, жұ

мысқа агенттер тартқан. Ал, олар болса 
клиенттер яғни, алданушылар санын 
көбейткен. Хабарландыру беріліп, айлық 
келісілген соң жаңа жұмысқа белсене 
кіріскен Аида, Гүлден, Азат және Азамат 
есімді қызметшілер көңілдеріне еш күдік 
алмай, тұтынушылар санын көбейту 
үшін құлшынып жұмыс істеген. «Басшы
ларының» газ қосуға және құжаттарын 
ресімдеуге мүмкіндігі де, заңдық құқығы 
да жоқ екеніне шүбә келтірмепті. 

Ал алаяқ ешкімнің күмәнін тудырмас 
үшін Талдықорған қаласынан Балпық би 
көшесі, №37 үйден кеңсе жалдаған. Аға
сының досы «ГазТрансАймақ» ЖШСнің 
директоры С.Рысбаевтың сенімін пай
даланып, пайдаға қарық болған жігітті 
құзырлы орындар құрықтамағанда, газ 
қостырып, баспанамызды жылытамыз 
деген тұрғындардың саны бұдан да көп 
болар ма еді, кім білсін!  Осылайша істі 
сараптаған сот алаяқты Қылмыстық 
кодекстің 190бабы, 3бөлігі, 3тар
мағымен айыпты деп танып, 3 жыл 6 
айға темір торға тоғытуға үкім шығарды. 
Сотталушы сотта азаматтық талап арыз
дарды толық мойындап, оларды қандай
да бір мүмкіндік туғанда өтеуге уәде 
берді. Алайда, Талдықорған қаласының 
тұрғындарынан түсіп жатқан  шағымдар 
әлі де толастар емес. Ал олардың морль
дық шығынды былай қойғанда, матери
алдық шығынының қайтатынына күмән 
көп.

Айтақын МҰХАМАДИ,
«Заң газеті»

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ

ПІКІР

ДАУСЫЗ ТАЛАПТАР 
НОТАРИУС КӨМЕГІМЕН 

ШЕШІЛЕДІ
МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ Н.НАЗАРБАЕВ 2018 

ЖЫЛҒЫ 21 ҚАҢТАРДА «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИ-
КАСЫНЫҢ КЕЙБІР ЗАҢНАМАЛЫҚ АКТІЛЕРІНЕ 
МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУДЫ КҮШЕЙТУ, 
ТӨРЕЛІК, СОТ ЖҮКТЕМЕСІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ 
ЖӘНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢНАМАНЫ ОДАН ӘРІ 
ІЗГІЛЕНДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ӨЗГЕРІС
ТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ» 
ЗАҢЫНА ҚОЛ ҚОЙДЫ. 

Заңмен 42 заңнамалық актіге, 
оның ішінде 11 кодекске меншік 
құқығын қорғауды күшейтуге, 
төрелікті дамытуға, сот жүк
темесін оңтайландыруға және 
экономикалық қылмыстарды 
ізгілендіруге бағытталған түзе
тулер енгізілді. 

Соның ішінде Азаматтық 
процестік кодексіне және «Но
тариат туралы» заңға өзгерістер 
енгізіліп, бұрын соттар қараған 
9 даусыз талаптар – коммунал
дық қызметтер бойынша бере
шектерді (газ, су, электр және 
басқалар бойынша) өндіріп алу, 
нотариалды куәландырылған 
мәміле бойынша қарызды өндіру, 
жалақыны өндіріп алу туралы 
және басқа да талаптар нотари
устарға беріледі. Нотариустар 
өз кезегінде атқарушылық жазба 
жасап немесе тиісті қаулы береді, 
бұл берешекті жеке сот орындау
шылар арқылы өндіріп алуға не
гіз болады.

Қазақстан Республикасын
дағы банктер және банк қызметі 
туралы заңында банктік шотты 
жүргізгені үшін және осындай 
шотты ашқан кезде қарыз бер
гені үшін қос комиссияларды, 
ипотекалық қарыздар бойынша 
180 күн өткен соң есептелген 
сыйақыны алуға тыйым салына
тындығы көзделді.

Салық, Неке және отбасы ту
ралы кодекстерде, Төлемдер және 
төлем жүйелері туралы заңында 
алименттік төлемдер үшін ашы
латын арнайы шоттардан бала
ларды күтіпұстауға арналған 
алименттік төлемдерді өндіріп 
алуға тыйым салу белгіленді. 
Заң қарыз алушы – борышкердің 
банктік шотынан ақшаны оның 
берешегін төлеу есебінде алуға 
шектеу енгізеді, яғни, шотта 
айлық ең төменгі күнкөріс дең
гейіне тең сома қалуға тиіс. Бұл 
норма қиын қаржылық жағдай
ға түскен қарыз алушы жеке 

Көпшілік орындарда, аялда
маларда кейде «хабарсыз кеткен» 
адамдар туралы құлақтандырулар
ды көріп қаламыз. Суретімен бірге 
сыртқы кейпі, киген киімі туралы 
ақпараттар жазылған осындай 
құлақтандыруларға кейбіріміз көз 
қырын салсақ, кейбіріміз жәйба
рақат өте шығамыз. 

Айдың күннің аманында адам 
қалай жоғалады? Жә, ақылесі 
толыспаған жас сәби болса бір 
жөн, есі дұрыс, дені сау ересек 
адамдардың жоғалып жататыны  
қайран қаларлық жай. Дегенмен, 
бұндайларға етіміз өліп кеткені 
сонша, оған онша назар аудара 
қоймаймыз. Шындығында, бұның 
астарында үлкен қоғамдық кесел 
жатқанына мән бермейтініміз 
өкінішті. 

Мәселен, биылғы жылдың 
қаңтарында Бурабай аудандық 
ішкі істер бөліміне арызданған 

бір зейнеткер 34 жастағы ұлының 
Степногор қаласына барып келу
ге кеткенін, арада екі жеті өтсе 
де хабарсыз екендігін айтқан. 
Бір шаруалармен екіүш күнге 
кеткен жігіттің екі жетіден бері 
хабарсыз жоғалғаны анасын қатты 
алаңдатқан. Көкшетау қаласының 
бір тұрғыны Астанаға кеткен ба
ласынан хабар жоқтығын айтып 
қалалық ішкі істер басқармасына 
арызданды. Бірбіріне ұқсас осы 
екі оқиғаға қатысты құқық қорғау
шылар іздестіру жұмыстарын 
жүргізіп, көп ұзамай «жоғалған» 
адамдар табылды. Кейін белгілі 
болғандай, дапдардай азаматтар 
таныстарымен бірге қыдырып, 
көңіл көтеріп, үйлеріндегі туыс
тарына хабарласуды естерінен 
шығарып алыпты. 

Жоғалған адамдардың көпші
лігі осылайша өздерінің жеңілтек, 
жауапсыз әрекетімен туыстарын 

МӘСЕЛЕ

да, құқық қорғаушыларды да әу
ресарсаңға салып жатады. Бірақ, 
бұл жағдай жоғалған адамдардың 
бәріне қатысты емес. Олардың 
арасында жады нашарлап, ұмыт
шақтықпен ауыратындар, түрлі 
қиындықтарға тап болып, үйіне 
орала алмайтындар, тіпті қылмыс
керлердің қолынан қапияда қаза 
табатындар да кездеседі. 

Жоғалған адамдарды табу ға 
соңғы кездерде әлеуметтік же
лілер жақсы көмектеседі екен. 
Осыған орай, құқық қорғаушылар 
адам жоғалды деп арыз түскен 
соң жедел әлеуметтік желілерге 
құлақтандырулар салып отыратын 

АШЫҚ КҮНДЕ 
АДАМ ІЗДЕП ЖҮРМІЗ

болған. Ұмытшақтықпен ауыра
тын адамдар, сәбилерді табу, туыс
тарына қайта қауыштыру үшін 
дактилоскопиялық тәсіл жақсы 
көмектеседі дейді полиция қыз
меткерлері. Адамның қолының 
таңбасын алу ерікті түрде жүр
гізілетін шара. Осыған орай, туыс
тары егер адам ұмытшақтықпен 
ауыратын болса, қолтаңбасын 
алдыру шарасын қолданса, артық 
болмайды екен. Бұл шара тегін 
жүргізіледі. 

2018 жылы Ақмола облысында 
80 адам хабарсыз кетсе, биылғы 
жылдың басынан бері 6 адам 
«жоғалған». Бұл – бір ғана облыс
тағы жағдай. Ал, еліміз бойынша 
жоғалатын адамдар саны жүздеп 
саналады. 

Қалкөз ЖҮСІП,
«Заң газеті»

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
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Асқар БЕЙІМБЕТОВ, Алматы облыстық қылмыстық 
істер жөніндегі ауданаралық сотының судьясы:

Жандос ТҰЯҚОВ, адвокат:

Сауалнаманы әзірлеген Камила ӘКІМБЕКҚЫЗЫ, «Заң газеті»
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Іріктеліп алынған 12 азаматтың 10-ына алқабилер сотында 
төрелік ету құқығы беріледі. Екі адам қосалқы ретінде таңдалып 
алынады. Тағы бір мәселе, алқабилер тізіміне енген азаматтар 
тұрғылықты мекенжайынан табылмай біраз қиындық туғызса, 
кей азаматтар негізгі жұмыс орнынан босай алмайтындықтарын 
желеу етіп, сот процесіне келмейді. Негізі, олар сот процесіне 
бастан аяқ қатысуы керек. Жұмыс беруші тараптар да қызмет-
керлерін алқабилер тізімінен көруді қоштай бермейді. Сондықтан, 
алқабилерді іріктеу тәртібі мен олардың міндеттерін әлі де болса 

Сол сияқты, мұндай сот отырысына қатысқан адвокаттар да өздерін әдеттегіден еркін 
сезінеді. Тараптар да сот залында өздерінің эмоциялық жағдайын ешкімнің шектеуінсіз көр-
сетіп, ойларын ашық айтады. 

Мысалы, дәстүрлі сот отырыстарында судья сот залындағы жағдайды өз бақылауына 
алып, кейде сотқа қатысушылардың артық ауыз сөйлеуіне тыйым салып отырады. Ал, алқаби-
лер тараптардың көңіл-күйіне дейін назар аударып, тіпті өздерін сол адамның орнына қойып, 
істі өн-бойларынан өткізеді. Нәтижесінде, алқабилер қылмыстық істегі судьялар мен прокурор-
лардың мән бермеген ұсақ-түйектерін байқап, істің әділ шешілуіне септігін тигізеді. Өз басым 
мұндай сот отырысына 2009 жылы бір-ақ рет қатыстым. Сонда байқағаным, алқабилер заңдық 
білімінің жоқтығына қарамастан қылмыстық іске барынша әділ баға беруге тырысады. Оларды 

халыққа түсіндіру қажет. Сосын, біз алқабилер сотының қарауына жататын істер бойынша 
тараптарға бұл істі алқабилердің қатысуымен қарауға болатынын түсіндіреміз. Бұл мәселе 
сотқа дейінгі тергеу кезінде де тараптарға айтылады. Десек те, сотқа жүгінушілердің көпшілігі 
қылмыстық іске алқабилер емес, судьяның қазылық еткенін қалайды. 

Ойталқы АЛҚАБИЛЕР СОТЫ НЕГЕ ДАМЫМАЙ ОТЫР?

(Соңы. Басы 1-бетте)

алдарындағы адамның «обал-сауабы» көбірек ойландырады. Ал, судьялар бірінші кезекте заңды басшылыққа алып, содан 
кейін ғана өздерінің ор-ождандарына, ішкі түйсіктеріне жүгінеді. Сондай-ақ, алқабилер ешкімге жалтақтамайды. Жалпы, 
алқабилер сотының негізгі артықшылықтары осы десек, ал оны дамыту уақыт еншісіндегі мәселе.  

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ҰЛТЫҢДЫ САҚТАЙМЫН 
ДЕСЕҢ, ҚЫЗЫҢДЫ САҚТА!

ҚОҒАМ

Екі күнге созылған конференцияда еліміздің құқықтық заңнамаларына енгізілген 
соңғы өзгерістердің тәжірибе барысындағы пәрмені сөз болып, ондағы олқылықтар мен 
артықшылықтар жайлы айтылды. Шараның алғы сөзін сөйлеген ҚР Конституциялық 
кеңесінің төрағасы Қайрат Мәми қолданыстағы Қылмыстық және Қылмыстық про-
цестік кодекстерді бұдан әрі жетілдіру қажеттілігін күн тәртібіне қойды. 

Үш сессиядан тұрған жиынның бірінші бөлімінде «Сотқа дейін іс жүргізу реформа-
сы: қазіргі жағдайы мен келешегі» атты тақырып талқыланса, екінші кезекте «Азамат-
тардың конституциялық құқықтарын қорғау басымдықтарының негізінде сот төрелігін 
жаңғырту» мәселесі сөз болды. Осы орайда, ҚР Жоғарғы Соты қылмыстық істер 
жөніндегі сот алқасының төрағасы Абай Рахметулин өз баяндамасында қылмыстық 
процесте бәсекелестік қағидатын қамтамасыз ету мәселелеріне тоқталып, сот жүйесінде 
заңның үстемдігі артып, сәйкесінше халықтың сотқа деген сеніміне қол жеткізілгенін 
тілге тиек етті. 

Сондай-ақ, үстіміздегі жылдың ақпан айында қылмыстық процеске тартылған 
адамдардың құқықтары мен мүдделерін сақтау және қамтамасыз ету мақсатында сот 
төрелігіне бағытталған екі бірдей заң қабылданғаны жайлы айта келе, «сотталғандар 
арасында үкімді орындау сатысында, соның ішінде, жазасын өтеушілер мен жәбірле-
нушілер арасында медиацияны қолдану бойынша заңға түзетулер енгізу керек» деген 
ұсыныс білдірді. А.Рахметулин Жоғарғы Соттың «Сотқа дейін және сотта татуласу» жо-
басын іске асыруы, жазалау практикасынан арылу, сотқа дейінгі қылмыстық іс жүргізуді 
сот арқылы бақылау институтын нығайту, мүлікті тәркілеу институтын реформалау 
туралы сөз етті. Ол қылмыстық істердің орнына тек айыптау актісі мен қорғау актісін 
сотқа жіберуді, алқабилер сотының соттылығын және үкімді орындау сатысында сот 
бақылауын кеңейтуді, электрондық сот ісін жүргізуге толығымен көшуді ұсынды.

Ал, Конституциялық кеңес мүшесі Иоганн Меркель ортаға медиациялық келісіммен 
немесе бітімгершілікпен шешілген істер қайталанған жағдайда тиісті шара қолданудың 
заңдық тетіктерін жетілдіру қажеттігі жайлы ой тастады. Өйткені, тәжірибеде кейбір 
азаматтардың заңдарымызды ізгілендіру мақсатында жасалған мұндай өзгерістерді 
пайдаланып, қайта-қайта құқықбұзушылық жасауды әдетке айналдырғаны байқалады. 
Яғни, бір рет заң бұзып, қарсы тарап кешіргендіктен немесе өзара келісімге келгендік-
тен заң алдында жауапқа тартылмағандар, кейін сол құқықбұзушылықты қайталап жа-

Деректерді тағы сөйлетсек, өткен 
жылы елімізде 50 мыңға жуық қаракөз 
гименопластиканың көмегіне жүгінген. 
Пәктігін сақтай алмай дәрігерлердің 
көмегіне жүгінетіндердің қатары бұдан 
да көп дейді гинеколог-дәрігерлер. Ең 
сорақысы, қыздардың «пәктігін» сата-
тын халықаралық сайттардың анкеталық 
базасында қазақстандық қыздардың 
қатары көбейген. Мұның бәрі ұлттық 
дәстүрімізді сақтамау мен сырттан ке-
летін жат әдеттерге қарсы тұратын имму-
нитетіміздің әлсіреуінен деп білген жөн. 
Сондықтан, қыз балалардың ерте жастан 
некеге тұруы, жыныстық бопсалау, жы-
ныстық қарым-қатынасқа түсу, қыз алып 
қашу, жыныстық зорлық-зомбылыққа 
ұшырау фактілерінің белең алуымен 
қоғам болып күреспей, дұрыс нәтижеге 
қол жеткізе алмаймыз. ҚР Президенті 
жанындағы Отбасы және әйелдер істері 
жөніндегі ұлттық комиссия бас болып 
отбасы, мектеп, орта және жоғары оқу 
орындарындағы тәрбиені жетілдіру 
арқылы жат әдеттерден қоғамды са-
уықтыруы қажет. Әйтпесе, еліміздегі 18 
жасқа дейінгі қыздардың денсаулықта-
ры туралы мәліметтер де мәз емес. 
Дәрігерлердің тексеруінен өткен дені 
сау қыз балалардың саны – 46,9 пайыз. 
Сондай-ақ, 18 жасқа дейін бірінші рет 
тексерілген қыздардың 25 пайызында 
жыныстық жолдарының қабынуы, яғни 
гинекологиялық аурулар анықталған. 
Ал, 22 пайызында жыныстық жолмен 
жұққан инфекциялар белгілі болған. 
Соңғы 5 жылда жасы кәмелетке толмай 
жатып жүкті болған жеткіншектердің 
саны 33 мыңнан асқан. Бұлар 15-17 жас 
аралығындағы қыз балалар. Олардың 10 
мыңы түсік жасатуға мәжбүр болған.

Жалпы, бұл келеңсіздік әлем ел-
дерінің көпшілігін алаңдатып тұрған 
мәселе. 2018 жылғы Дүниежүзілік банк 
пен Әйелдердің проблемаларын зерттеу 
халықаралық қорының (ICRW) мәлімет-
тері бойынша, жыл сайын әлемде кемін-
де 15 миллион жасөспірімнің некесі тір-
келеді екен. БҰҰ қорының мәліметтеріне 
сенсек, Қазақ еліндегі жасөспірімдер 
арасындағы жүктілік мың адамға 28 
оқиғадан келетін көрінеді. Сол себепті әр 
ата-ана өсіп келе жатқан ұл-қызына жы-
ныстық қарым-қатынас туралы жөн сіл-
теп, тәрбиесіне назар аударғаны дұрыс. 
Қыз балаларды әлеуметтік желілердегі 
зорлықшылардан сақтандыру, құқығын 
қорғау мен олардың репродуктивтік 
денсаулығын сақтау бұрынғыдан да 
өзекті болып барады. Заман жаңарды, 
заң талаптары қатайды десек те, елімізде 
«қыз алып қашу ойыны» әлі тыйылған 
жоқ. Сонымен қатар, соңғы уақыттары 
діннің атын жамылып, бүгін үйленіп, 
ертесі «талақ» етіп тастап кететіндер 
де заңның құрығынан құтылып кетуде. 
Бұған жасөспірім қыздардың құқықтық 
сауатсыздығы мен жалған діннің соқыр 
сеніміне ерулері себеп болуда. Ықтияр-
сыз жыныстық қарым-қатынасқа түсу, 
зорлық-зомбылыққа ұшырау қыз тағ-
дырын бүлдіріп қана қоймай, толы-
сып-жетілмеген ағзасына қалпына кел-
местей зиянын тигізеді. Ең өкініштісі 
сол, осы құқығы ерте бұзылған қыздар 
туған сәбилерін қоқыстар мен әжетхана-
ларға тастап кетіп жатыр. Тірі қалғанда-
рының тағдыры мүлдем бұлдыр...

Заңгерлердің пікіріне сүйенсек, 
елімізде жыныстық зорлық ауырлығы 
орташа деңгейдегі қылмыс болып са-
налады екен. Сондықтан, зорлықшыл 
ары кетсе 5 жылға сотталады. Немесе 
мұндай жағдайдың 70 пайызы екі жақ-
тың мәмілеге келуімен тынады. Ал, 
дамыған Еуропа елдерінде зорлау ауыр 
қылмыс болып есептеледі. Сол себепті 
де, заңгерлер Қылмыстық кодекстен 
зорлықтан кейін екі жақтың бітімге 

ЗАҢДАРДЫ ЖЕТІЛДІРУДЕГІ 
МАҚСАТ – АДАМ ҚҰҚЫҒЫН 

ТИІМДІ ҚОРҒАУ

КӨКЕЙТЕСТІ

(Соңы. Басы 1-бетте)

Сіз не дейсіз?

Берік АТАШ, әлеуметтанушы:

«Жазаны қатайтқан жөн»
– Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, қыз балалар мен 

аналардың денсау лығы қазіргі жағдайда, шынында да, өткір мәсе-
леге айналып отыр. Бұған мектептен бастап орта және жоғары 
оқу орындарында жіті назар аударылуы қажет деп есептеймін.

Мұндай мәселелермен айналысатын арнайы ресми инсти-
туттар болғанымен, қазіргі таңда қыз бала тәрбиесімен шұғыл-
данатын арнайы мемлекеттік мекемелер жоққа тән. Халқымыз 
«Қызға қырық үйден тыйым» деп, олардың тәрбиесі мен денсау-
лығына аса сақтықпен қараған ғой. 

Өкінішке қарай, қазіргі таңда елімізде жыныстық зорлық-зом-
былық тыйылмай тұр. Бұл зорлықтардың көбі халқымыздың 
болмысына байланысты, «ұят болады» деген желеумен жария 
болмай қалатыны жасырын емес. Ал, бұл келесі бір қылмыстың 
туындауына себеп болады. Сондықтан, әрбір зорлық-зомбылық 
құқыққорғау органына белгілі болып, зорлықшыл міндетті түрде 
жазаға тартылуы қажет. Бұл арада жазаны қатайтқан жөн. Зор-
лықшыл 10-15 жылға сотталар болса, ойланар ма еді?!

Құралай ТӨЛЕУҒАЛИ, №148 мектеп-гимназия 
директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары:

«Бірдің қылығы үшін көпке 
топырақ шашуға болмайды»

– Бұрымдылардың оң-солын тануына, бой түзеуіне, келбеті 
мен сымбаты жарасқан қыз болып өсуіне жол сілтейтін тәр-
бие жұмыстары мектеп тарапынан жолға қойылған. Мәселен, 
1-4 сынып қыздары арасында «Шашбаулым» клубы, 5-8 сынып 
қыздары арасында – «Ақжүніс», 9-11 сынып қыздары арасында 
«Сырғалым» клубы жұмыс жасайды. Клубтың мақсаты қыз бала 
бойындағы имандылық пен инабаттылықты дәріптеу, нәзіктік 
пен сұлулыққа баулу, білім мен өнерге құштарлықтарын ояту, 
ізеттілік пен кішіпейілділіктерін арттыру. Қоғам ағысынан қал-
май, қазақы биязылықты сақтай отырып заманауи болуға тәр-
биелеу. Жылдық жоспар бойынша, мектеп психологімен бірлесе 
отырып, қоғамда беделі бар әйел азаматшалармен кездесулер 
өткізу арқылы болашаққа деген сенімділіктерін арттырып, ақ 
жаулықты әжелер тобымен бірлесе отырып, отбасындағы орын-
дарын айқындап, медбикелермен жүздестіріп, қыз бала гигиенасы 
туралы жан-жақты ақпараттар беріледі. 

ХІХ ғасырда бүрмелі етек, үкілі кәмшат киіп жүретін қыз 
таппайтынымыз анық. Заманауи киініп, еуропаға еліктеп жүр-
геніміз де шындық.  Иә, қыз балалар жайлы келеңсіз пікірлер орын 
алуда. Әлеуметтік желілерде тарап кеткен қыздар арасындағы 
төбелес, жалаңаштанған видеолармен  көпке  топырақ шашуға 
болмайды. Олар бір қарын майды бұзып жүрген «құмалақтар». 
Анасынан алған тәрбиесін жадында сақтап, өз орнын білетін, 
өзгеге үлгі бола алатын қыздарымыз аз емес. 

келуі туралы шартты алып тастау қа-
жеттігін айтады.

Қорыта айтқанда, біз көтеріп отырған 
еліміздің болашағы болар жасөспірім қыз-
дардың құқықтарын қорғау мен денсау-

лықтарын сақтау күрделі мәселе. Құзыр-
лы органдар тиісті шаралар қабылдамаса, 
ертең бәрі де кеш болуы әбден мүмкін. 

Нұрболат АБАЙҰЛЫ

тады. Сондай-ақ, алқабилер институтының ойдағыдай дамымай жатқанына қынжылыс 
білдірген И.Меркель шын мәнінде мұның өте ауқымды жұмыс екенін, бұл мәселенің 
әлі де болса пысықталатын тұстары көптігін қаперге салды. Алқабилер сотында төрелік 
ететін азаматтарды іріктеуден бастап оларға жалақы төлеу, соттағы судьяның рөлі секіл-
ді сұрақтардың да қайта қаралатынын айтты. 

Сонымен қатар, аталған жиында заңдарымызды заман талабына сай жетілдіруде 
халықарлық тәжірибелерге ден қою, ең бастысы адам және оның құқықтары мен бос-
тандықтарын қорғаудың озық үлгілерін қолданысқа енгізу мәселелері талқыланды. 
Атап айтқанда, халықаралық талаптарға сай, сотталған шетелдіктерге қатысты шартты 
түрде – мерзімінен бұрын босату және жазалау шараларын ауыстыру туралы сот ак-
тілерін орындау бойынша құқықтық механизмдерді әзірлеу қажеттігі, үкімді айыппұл-
ды өндіру бөлігінде орындауды ІІМ ҚАЖ комитетіне беру мәселесін қарау маңызды. 
Сондай-ақ, сотталғандар арасында үкімді орындау сатысында, оның ішінде, жазасын 
өтеушілер мен жәбірленушілер арасында медиацияны қолдану бойынша заңға түзету-
лер енгізу сынды тың ұсыныстар айтылды.  

К.ЫСҚАҚОВА,
«Заң газеті»
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ТАЛАП

Бітімгершілік

ДАУДЫ ШЕШУДІҢ ОЗЫҚ ӘДІСІ

Медиация тәртібінде дауда жүрген екі тарап 
медиатордың білімі мен біліктілігіне, тәжірибесі-
не сүйене отырып, екі жаққа да пайдалы шешімге 
ерікті түрде келеді. Жеке және заңды тұлғалар 
қатысатын азаматтық, еңбек, отбасылық және 
өзге де құқық қатынастарынан туындайтын, сон-
дай-ақ, онша ауыр емес және ауырлығы орташа 
қылмыстар бойынша қылмыстық сот ісін жүр-
гізу барысында қаралатын дауларға медиация 
қолданылады. Медиацияның мақсаты дауды 
шешуде медиацияға қатысушы екі тарапты да 
қанағаттандыратын нұсқаға қол жеткізу. 

Басы ашық нәрсе, медиация институты 
қазаққа жат емес. Медиацияны көп жағдайда 

ӘДЕП НОРМАЛАРЫН САҚТАУ МАҢЫЗДЫ

МЕЖЕ

ЖОБАЛАР ТИІМДІЛІГІН 
КӨРСЕТТІ

алаш жұртында орын алған ежелгі билер сотымен 
салыстырады. Оған себеп – медиация бітімгер-
шілік пен ымыраластыққа бағытталған. Заңның 
жалпы сипаты мен тұжырымдамасы да қазақтың 
ежелгі заманнан қолданылып келе жатқан билер 
сотының үлгісі. «Медиация туралы» заң күшіне ен-
гелі, осы заң туралы сот саласы қызметкерлері мен 
қарапайым халық арасында жан-жақты түсіндіру 
жұмыстары жүріп жатыр. Жеке және заңды тұлға-
лар қатысатын азаматтық, еңбек, отбасылық, 
сондай-ақ, аса ауыр емес, ауырлығы орташа 
қылмыстарға қатысты істерге медиация тәртібін 
қолдануға болады. Алайда, тараптардың бірі 
мемлекеттік орган болса, оған бұл заңның рәсімі 

қолданылмайды. Сол секілді сыбайлас жемқор-
лық қылмыстар, мемлекеттік қызмет пен мемле-
кеттік басқару мүдделеріне қарсы қылмыстарға 
да бұл тәсіл қолданылмайды. Жеке азаматтар мен 
жалпы қоғам үшін маңызы жоғары бұл істі жүргізу 
барысында медиаторлар тараптардан,  мемлекет-
тік органдардан және өзге де лауазымды, жеке 
тұлғалардан тәуелсіз болады. 

«Медиация туралы» заң бойынша дауларды 
жеке қарсылық аясынан шығарып, мүдделі пікір-
талас аясына беру көзделген. Мүдделі азаматтар 
мен ұйымдарға дауларды сотқа жүгінбестен, 
сотқа дейінгі сатыда қарау барысында шешу 
іс-әрекеттерін бір жүйеге келтіру қамтылады.
Оның қызметіне нақтырақ тоқталсақ, қырық 
жасқа толған және кәсіпқой емес медиаторлар 
тізілімінде тұрған тұлғалар медиатор қызметін 

кәсіби емес негізде жүзеге асыра алады. Дау-
ласқанды сөзге тоқтатып, татуластыратын, 
бітімге келу арқылы шығынның орнын толты-
ратын қазақтың дала демократиясындағы би-
лердің мәмілегерлік институты өркениеттік үлгі 
ретінде қайта оралып отыр. 

Бітімгершілік – дауды шешудің озық әдісі 
саналады. Ұсақ-түйек келіспеушіліктердің 
бітімгершілікпен шешілуі қиын істердің сапалы 
қаралуына ықпал етіп, азаматтардың уақытын 
үнемдеп, сот барысында орын алатын мораль-
дық, материалдық қиындықтардан құтқарады. 
Ал, бұл ең бастысы халыққа да, сотқа да  тиімді.  

   
Е.ЖЕТКЕРГЕН,

  Хромтау аудандық сотының судьясы 
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бастамасымен жүзеге асып жатқан 
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 
алғашқы 15 қадамы мемлекеттік ап-
паратты кәсібилендіруге арналған мұ-
ның өзі мемлекеттік қызметке ерекше 
көңіл бөлініп отырғанын дәлелдейді. 
Онда көрсетілген міндеттер шеңберін-
де мемлекеттік қызмет саласындағы 
заңнамаларға түбегейлі өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілді. Осылайша, 
аталмыш құжат кәсіби мемлекеттік ап-
парат құрудың бірден бір дара жолына 
айналды. 

Сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік 
әрбір мемлекеттік қызметшінің азаматтық 
ұстанымына айналуы тиіс. Осы мәселеге 
қарсы құқықтық мәдениет қалыптаспай-
ынша, оң нәтижеге қол жеткізу мүмкін 
емес. Бұл мақсаттарды бағындыру үшін 
мемлекеттік қызметтің жаңа моделін енгізу 
шеңберінде еліміздегі барлық мемлекеттік 
органда Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің Жарлығына сәйкес жаңа инсти-
тут – Әдеп жөніндегі уәкілдер институты 
енгізілді. Арнайы бекітілген Ережеде Әдеп 
жөніндегі уәкілдің негізгі функциялары 
мен уәкілдің қызметін ұйымдастыру жайы 
қамтылған.

Әдеп жөніндегі уәкілдердің жұмысын 
нығайту мемлекеттік органдарға деген 
халық сенімінің артуына, мемлекеттік 
қызметте өзара қатынастар мәдениетінің 
қалыптасуына, жеке қызметтік әдеп нор-
маларын бұзудың алдын алуға мүмкіндік 
береді. Мемлекеттік қызметшілердің мем
лекеттік қызмет туралы және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы ісқимыл туралы 
заңнамаларды және қызметтік әдеп норма-
ларының талаптарын сақтауына ықпал ету 
әдеп жөніндегі уәкілдің құзыретіне кіреді.

Мемлекет басшысының «100 
нақты қадам» Ұлт Жоспарының он 
бір қадамы сот саласын жетілдіру-
ге бағытталғаны белгілі. Олардың 
барлығы бойынша қажетті заңна-
малар қабылданып, межеленген 
міндеттер орындалды. Мәселен, 
сот жүйесі бес сатыдан үш сатыға 
қысқартылып, азаматтардың сот 
төрелігіне қолжетімділігі артты. 
Сот ісін жүргізу толықтай цифр
лық жүйеге көшіп, ашықтығы мен 
жариялылық деңгейі өсті. Сот 
қыз метінің материалдықтехника-
лық базасы жақсарды. Судьялар-
дың кәсіби біліктілігін жетілдіру 
жұмыстары жүргізілді. Соның 
нәтижесінде жеті бағыт бойынша 
жобалық құжаттар әзірленді. Сот 
саласын жетілдіруге бағытталған 
жеті басымдық «Мінсіз судья», 
«Үлгілі сот», «Әділ процесс», 
«Татуласу: сотқа дейін және сот-
та», «Сапалы нәтиже», «Оңтайлы 
орта» және «Есот» деп аталады. 
Мәселен, «Мінсіз судья» – қоғам-
ның зор сеніміне ие болған әділ, 
бейтарап, тәуелсіз судьялар кор-
пусын қалыптастыруды көздейді. 
«Үлгілі сот» жобасы – сот қыз-
метінің сапасын арттыруға бағыт-
талған. Осы іспетті әр жобаның 
негізгі бағыты белгіленген.

Былтыр іске қосылған Жоғар
ғы Соттағы Ахуалдық орталық 
арқылы соттар жұмысының бар-
лық ұйымдастырушылық бағыт-
тары жүйелі түрде қадағалануда. 
Бұл орталық былтыр қыркүйек 
айында іске қосылған болатын. Бұл 
– соттар қызметіне мониторинг 
жүргізетін бірыңғай жүйе. Яғни, 
Ахуалдық орталық – сот төрелі-
гін жүзеге асыруда азаматтардың 
құқықтары мен бостандығын қор
ғаудың жаңа деңгейі. Бұл жүйе 
орын алған кемшіліктерді тараптар 

сотқа жүгінгенге дейін айқындап, 
сол сәтінде жояды. Ахуалдық ор-
талық іске қосылғаннан бері соттар 
жұмысының тиімділігі артқанын 
байқап отырмыз.

Қазіргі таңда қарқынды да-
мыған жоғары технологиялар-
ды дұрыс әрі тиімді пайдалану 
зор маңызға ие. Осы ретте сот 
жүйесіне енгізілген SMART СОТ 
бағдарламасын айтуға болады. 
Бұл жоба азаматтардың сотқа бар-
майақ, сот отырысынан хабар-
дар болуына мүмкіндік береді. 
Сонымен қатар, сот отырыстары 
нақты уақытында жүргізіледі. Сот 
отырысына қатысушылар уақы-
ты мен болатын күні көрсетілген 
СМСхабарлама алған соң, ұялы 
бейнеконференцияға қосылады. 
Аталған IT технологияны енгізу 
сот төрелігінің ашықтығын арт-
тырады және сот төрелігін жүзеге 
асыруда кедергісіз қолжетімділікті 
қамтиды. Бұл жобаны пайдалану 
үшін сот ісіне қатысушы тарап 
өз мобильді телефонына сотқа 
қашықтан қатысуына мүкіндік бе-
ретін  «TrueConf» бағдарламасын 
орнату арқылы нақты уақытта сот 
залында болмайақ, сот мәжілісіне 
қатыса алады. Осындай жағдай-
лар сот ісінде жиі кездеседі. Бұл 
жүйенің жаңашылдығы – адам кез 
келген жерде мобильді телефоны 
арқылы процестеріне қатыса ала-
тындығында. 

Сонымен қатар, АҚШ пен 
Сингапурдағы озық тәжірибені 
зерделей келе, жеке және заң-
ды тұлғалардың сотта қорғалу 
құқықтарын іске асыруға қолайлы 
жағдай жасау мақсатында «Түнгі 
сот» құру мәселесі талқыланған 
болатын. Бүгінде әкімшілік соттар 
Астана, Алматы, Өскемен, Шым-
кент, Ақтау, Орал қалаларымен 

қоса Ақтөбе қаласында да түнгі 
уақытта жұмыс істеп келеді. Түнгі 
соттар қарайтын істердің санатына 
құқық бұзушы өз кінәсін мойын-
дап, келтірілген залалды мойнына 
алған жолкөлік оқиғалары, ұсақ 
бұзақылық, отбасылықтұрмыстық 
сипаттағы құқықбұзушылықтар 
жатады. Түнгі соттар кешкі сағат 
18:30дан бастап 22:00ге дейін 
жұмыс істейді. Жоба басталғалы 
өзінің оң нәтижесін көрсетіп ке-
леді. Бүгінде Ақтөбе қаласының 
мамандандырылған әкімшілік 
сотында осы тәртіппен барлығы 
672 іс қаралды. Жұртшылық, сот 
ісіне қатысушылар бұл жоба бо
йынша жақсы пікірде. Оның бас
ты артықшылықтары – істі қарау 
мерзімінің қысқартылуы, тарап-
тарға қаулының бірден берілуі, 
сақтандыру төлемдерін алу мерзі
мінің елеулі түрде азайтылуы. 
Біртіндеп кешкі уақытта іс қара-
туға ынталылар қатары көбейіп, өз 
кезегінде, жалпы тәртіппен күндіз 
қаралатын істер саны азая ды де-
ген сенім бар. Сот саласында циф-
рландыру жұмыстары мұнымен 
тоқтап қалмай, одан әрі дами 
түсетіндігіне толықтай көзіміз 
жетіп отыр. 

Бір сөзбен айтқанда, Ақтөбе 
қаласының мамандандырылған 
әкімшілік сотында аталған жоба-
лар бойынша жұмыстар қарқынды 
жүргізілуде. Бүгінде іске қосылған 
пилоттық жобалар тиімділігін 
көрсетіп үлгерді. Бұл өз кезегінде 
алдағы уақытта бұл мүмкіндіктерді 
қолданушылар қатарын көбейтері 
хақ.

А.МУСРЕПОВА,
Ақтөбе қаласының 

мамандандырылған
әкімшілік сотының 

бас маманы 

Әдеп жөніндегі уәкіл – Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік қызметшілері 
арасында Әдеп кодексінің талаптары бұ-
зылуының алдын алуды назарда ұстайтын, 
өз функциялары шегінде мемлекеттік қыз
метшілер мен азаматтарға кеңес беретін 
мемлекеттік қызметші болып табылады.  
Сонымен қатар, мемлекеттік қызметшілер
дің оң бейнесін қалыптастыруға өз үлесін 
қосады.

Әлемдік тәжірибеге сүйенсек, әдеп 
жөніндегі уәкіл ұзақ жылдар бойы қыз-
мет етіп келеді. Мәселен, АҚШта 1978 
жылдан бері мемлекеттік органдардағы 
қызметтік әдеп басқармасы (The Office of 

Government Ethics) жұмыс істейді. Біздің 
елде де қолға алынған аталмыш жүйе ха-
лыққа қызмет етіп отырған әр қызметшінің 
оң бейнесін айқындайтын жарқын бағыт-
тың бірі болмақ.

Батыс Қазақстан облысының Әділет 
департаментінде де Әдеп жөніндегі өкілет-
ті уәкілдің жұмысы жоспарлы түрде жүр-
гізілуде. Мемлекеттік  қызметшілердің 
әдеп нормаларын сақтауда басты әдісте-
мелік құрал болып табылатын ҚР Прези-
денті жанындағы Мемлекеттік басқару 
Академиясы әзірлеген «Мемлекеттік 
қыз метшінің әдебі және мінезқұлық 
нормалары» нұсқаулығының (pocketbook) 

электрондық нұсқасы әрбір мемлекеттік   
қызметшіге тапсырылды. 

«Мемлекеттік қызметшінің әдебі және 
мінезқұлық нормалары» нұсқаулығында 
мемлекеттік қызметшілердің жұмыс уақы-
тындағы және жұмыстан тыс уақыттағы 
негізгі мінезқұлық қағидалары қарасты-
рылған. Жағдаяттық мысалдар негізінде 
мемлекеттік қызметшілер үшін қысқаша 
нұсқау ұсынылған және мемлекеттік 
қыз метшілер тәжірибесінде бейәдеп мі-
незқұлық фактілерінің ең көп тараған 
түрлері келтірілген. Бұдан басқа, осы 
жұмыста мемлекеттік қызметшілердің 
парасаттылық мәдениетін, мемлекеттік 
қызметшілердің жеке қасиетін қалыптас
тырудың негізгі аспектілері берілген.

Мұнда лауазымды тұлғалардың мі-
незқұлық нормалары, олардың әріп-
тестерімен өзара қарымқатынасы мен 
қызметтік және қызметтік емес қарымқа-
тынастардың қағидаттары қарастырылған 
мысалдар келтірілген. Осы  нұсқауды қол-
дану халыққа қызмет ететін адамдардың 
адалдығына және әділдігіне қоғам мен 
азаматтардың сенімін туғызуға мүмкіндік 
береді. 

Бүгінде жастар мемлекеттік қызметке 
көптеп келіп жатқанын айта кету керек. 
Сондықтан, жас буын арасында да әдеп 
сақтауды кеңінен насихаттау – біздің мін-
детіміз. 

Оған қоса, қазір ақпараттық техноло-
гия дамыған заман. Барлық адам әлеумет-
тік желіні жақсы және жиі пайдаланады. 
Соның ішінде мемлекеттік қызметшілерге 
осындай сан алуан желіні қолдану тұрғы-

сында да қатаң тәртіп қойылған. Оның 
өзі қызметшінің оң имиджіне нұқсан 
келмеу үшін қадағалануы тиіс. Әлеумет-
тік желілерді пайдаланушы мемлекеттік 
қызметшілердің парақшаларында мемле-
кеттік қызметшінің беделіне дақ түсіретін, 
нұқсан келтіретін материалдардың жария-
ланбауы бойынша тұрақты түрде монито-
ринг жүргізіледі. Лауазымдық міндеттерін 
орындау барысында мемлекеттік қызмет-
шілердің сыртқы түрі, іскерлік стильде  
киінуі, ұқыптылығы, ұстамдылықтары 
тұрақты түрде бақылауда болады. 

Қызметкерлер мен азаматтар әдеп 
жөніндегі өкілетті уәкілге кеңес алу, проб
лемалық жағдайларды реттеу, әріптестер-
мен қарымқатынас мәдениетін қалыптас
тыру үшін жүгіне алады.  

Әдеп уәкілімен ҚР мемлекеттік қыз
метшілерінің әдеп кодексі талаптарын 
сақтау мәселелері бойынша мемлекеттік 
қызметшілерге жеке консультативті көмек 
тұрақты түрде көрсетіліп, сауалнама-
лар жүргізіліп, түсіндірме жұмыстары 
атқарылуда. Әдеп кодексінің қағидала-
рын сақтау – мемлекеттік органдардың, 
мемлекеттік қызметкерлердің, тұтастай 
қоғамның басты міндеті мен борышы. 
Сондықтан, осы мәселелерге бағытталған 
мемлекеттік бағдарлама жоғары деңгейдегі 
жауаптылықпен іске асырылуы тиіс.   

        
Ә.ҚАРЕКЕСОВА,

Әділет департаменті 
Персоналды басқару және 

ішкі қауіпсіздік бөлімінің басшысы 
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Қарқаралы қаласындағы Мәдениет үйінде 
Билер кеңесі кабинеті ашылып, меморандумға 
қол қойылды. Салтанатты шараға ҚР Парла-
менті Сенатының депутаты, Қарқаралы аудан-
дық сотының ұжымы, әкімдіктің, құқық қорғау 
органдарының, қоғамдастықтың және БАҚ 
өкілдері қатысты.

Салтанатты түрде өткізілген рәсімде Парламент 
Сенатының депутаты Рысқали Әбдікеров, Арда-
герлер кеңесінің төрағасы Амангелді Бабайбеков 
сөз сөйледі. Әуелі кіріспе сөз алған сот төрағасы 
Қанат Шайкамалов Билер кеңесін құрудағы мақсат 
– «Мәңгілік ел» бүкіл халықтық патриоттық идея-
сын жүзеге асыру, жаңа қазақстандық патриотизмге 
тәрбиелеу үшін бірыңғай көзқарас қалыптастыру, 
Елбасының «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында ұлттық сана мен ұлттық 
болмысты жандандыру және медиация институтын 
дамыту болып табылатынын айтты.

Сенатор Рысқали Әбдікеров Билер кеңесінің мү-
шелерін бірінші Кеңес құрамына сайланғандарымен 
құттықтап, бітімгершілік рәсімдерінің маңыз
дылығын тілге тиек етті. Сондайақ, ол символдық 
Билер кеңесінің куәлігін Ардагерлер кеңесінің 
төрағасына табыс етті.

Бұдан соң Билер кеңесінің жұмысын жанданды-
руға өзара ықпалдастық туралы бес жақты мемо-
рандум қабылданды. Меморандумға сот төрағасы 
Қанат Шайкамалов, аудан әкімі Халел Мақсұтов, 
прокурор Қоңырат Манапов, полиция бөлімінің 
бастығы Бекболат Зейтов, Билер кеңесінің хатшысы 
Ақан Жақсылықов қол қойды. 

Халел Мақсұтов Қарқаралы аудандық сотының 
бастамасын қолдап, жеке және заңды тұлғалардың 
құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында өт-
кізілетін барлық бастамаларға жағдай жасауға дайын 
екендіктерін еске салды. Сот төрағасы Қанат Жандар-
бекұлы болса Билер кеңесінің мүшелік куәліктерін 
Әлиасқар Әбеуовке, Зауре Ариноваға, Саят Оспа-
новқа, Әміржан Анзабековке, Ақан Жақсылықовқа, 
Түсіп Искаковқа, Серік Жекеевке табыс етті.

Ақсақалдар жиналған қауымға жоғары сенім біл-
діргені үшін алғыстарын айтып, барлық күштерін, 
білімдерін, тәжірибелерін дауды реттеу барысында 
оңтайлы нәтижелерге қол жеткізуге, билер институ-
тын нығайтуға жұмсайтындарын айтты.

Жазира АБДРАХМАНОВА,
Қарқаралы аудандық сотының бас маманы 

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ

МЕМОРАНДУМ

БИЛЕР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНЕ 
КУӘЛІК ТАБЫС ЕТІЛДІ
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ТҰҒЫР

Оң қадам

ПӘКІСТАНДА ҚАЗҰУ-дың ҒЫЛЫМИ 
ОРТАЛЫҒЫ АШЫЛДЫ

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
Караши (Пәкістан) универси-
тетінде бірлескен ғылыми орта-
лық-инновациялық зерттеулер 
зертханасын ашты. Жоба Оңтүстік 
елдерінің тұрақты дамуы үшін 
ғылым және техника жөніндегі 
комиссияның (COMSATS) көме-
гімен жүзеге асырылды.

Орталықтың ашылу салтана-
тында сөз сөйлеген ҚазҰУ-дың 
ғылыми-инновациялық қызмет 
жөніндегі проректоры Тілекқабыл 
Рамазанов Қараши университетінің 

химия ғылыми-зерттеу институты 
мен Халықаралық химия және 
биология ғылымдары орталығы 
арасындағы ынтымақтастық 20 
жыл бойы дамып келе жатқанын 
атап өтті. Бірлескен зерттеу жұ-
мыстары биоорганикалық химия, 
фармакология, жоғары молеку-
лалық және табиғи қосылыстар 
химиясы саласында жүргізілді. Осы 
уақыт ішінде қазақ елінің 15 патенті 
рәсімделіп, халықаралық ғылыми 
журналдарда 70-тен астам мақала 
жарияланды. ҚазҰУ ғалымдары 

палы деңгейге көтереді. Мұндай 
халықаралық әріптестік екі ел 
үшін өзекті жобаларды орындауға 
және әлемдік ғылыми қауымдас-
тыққа тиімді ықпалдасуға мүм-
кіндік береді, бұл әсіресе, Қа-
зақстанның жоғары білікті және 
бәсекеге қабілетті жас кадрларын 
даярлауға елеулі үлес қосады», – 
деді ҚазҰУ проректоры.

ҚазҰУ мен Караши универси-
теті қол қойған ынтымақтастық 
туралы меморандум орталық 
базасында ғылыми кадрларды 
бірлесіп дайындауды, фитохи-
мия, биомедицина, дәрілік заттар 
мен өсімдік шикізаты негізінде 
өнім өндіру саласындағы зерттеу 

жұмыстары мен жобаларын әзір-
леуді және іске асыруды көздейді.

Қ а з Ұ У  Қ а з а қ с т а н д а ғ ы 
COMSATS үстемдігінің серіктесі 
және орталығы, 2015 жылдан 
бас тап осы халықаралық ұйым-
ға кіретін ТМД елдерінің ішін-
дегі жалғыз жоғары оқу орны. 
Жетекші қазақстандық ЖОО 
COMSATS мүшесі болып табыла-
тын Азия ның, Африканың, Ла-
тын және Орталық Американың 
25 елінің танымал университет-
терімен және ғылыми-білім беру 
орталық тарымен ынтымақтастық 
орнатқан.

К.ЫСҚАҚОВА,
«Заң газеті»

ҚҰҚЫҒЫҢА ҚҰЛАҚ САЛ!

Еңбек дауы – Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасын қолдану, еңбек шарттары-
ның, жұмыс беруші актілерінің талаптарын 
орындау мәселелері бойынша жұмыскер мен 
жұмыс берушінің арасында реттелмеген келіс
пеушіліктерден туындайды.

2015 жылы Қазақстан Республикасының 
жаңа Еңбек кодексі қабылданып, (2016 жылғы 
1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 
соған орай еңбек дауларын шешу елеулі түрде 
өзгеріске ұшырады. Өйткені, келіспеушіліктер 
ең алдымен келісім комиссиясында қаралуға 
міндетті. Келісім комиссиясы ұйымдарда, және 
оның филиалдары мен өкілдіктерінде құрыла-
тын тұрақты орган болып табылады.

Еңбек кодексінің 159бабының 1бөлігіне 
сәйкес, шағын кәсіпкерлік субъектілерін және 
заңды тұлғаның атқарушы органының басшы-
ларын қоспағанда, жеке еңбек дауларын – келі-
су комиссиялары, ал реттелмеген мәселелер не 
келісу комиссиясының шешімі орындалмаған 
жағдайда істі соттар қарайды.

Аталған норманы енгізу тараптарға қысқа 
мерзімде және ұйымның ішіндегі азғантай 
шығынмен жеке еңбек дауларын шешуге мүм-
кіндік беруді мақсат етіп отыр. Және мұның 
сөзсіз жағымды тұстары көп. Сот практикасы 
көрсеткендей еңбек дауларының пайда болуы-
на негізінен жұмыскердің де, жұмыс берушінің 
де еңбек заңнамасын білмеуі және оны сақта-
мауы себеп болып табылады. Сондықтан, 
тараптарға келісімге келіп, дауды шешудің 
әртүрлі тиімді жолдарын іздеу қажет.   

Осы жерде келісім комиссиясы мүше-
лерінің кәсібилігі мен бейтараптылығына 
күмән келтірмеу керектігін атап өткім келеді. 
Өйткені, Еңбек кодексіне сәйкес, татуластыру 
комиссиясы жұмыс берушi мен жұмыскерлер 
өкілдерінің тең санынан тепетеңдік негізде 
құрылады. Оған қоса, келісу комиссиясының 
тараптары келісу комиссиясының мүшелерін 
Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының 
негіздеріне, келіссөздер жүргізу машығын 
дамытуға және еңбек дауларында консенсусқа 
жетуге жыл сайын оқытуды жүргізуге міндетті.

Сонымен, заңшығарушы келісім комис-
сиясына аралық функцияны бере отырып, бір 
уақытта оны міндетті саты ретінде танып отыр. 
Бұл еңбек дауындағы тараптардың құқықтарын 
бұзбайды және Қазақстан Республикасының 
Азаматтық процестік кодексінің 8бабының 
6бөлігінде көзделген нормамен үйлесім таба-
ды.

Келісу комиссиясы келісу комиссиялары 

шағын кәсіпкерлік субъектілерін және заңды 
тұлғаның атқарушы органының басшыларын 
қоспағанда, жеке еңбек дауларын қарайды. 
Сондықтан, орта және ірі кәсіпкерлік субъек-
тілері, сонымен қатар, олардың филиалдары 
мен өкілдеріне міндетті түрде келісу комиссия-
ларын құру керек. Осындай комиссия болмаған 
жағдайда, жеке еңбек дауларын қарау бойынша 
жүгіну мерзімінің өтуі, ол құрылғанға дейін 
тоқтатыла тұрады.

Еңбек дауларын реттеуде сотқа дейінгі 
шешудің тиімді құралдарының бірі – медиа
ция рәсімі. Медиация – тараптардың ерікті 
келісімі бойынша жүзеге асырылады. Меди-
ация кезінде медиатордың (медиаторлардың) 
жәрдемдесуі мен тараптар арасындағы дау 
(даушарды) реттеледі.  

Медиация жүйесі мен рәсімін жасау және 
қолданудың, оның ішінде еңбек қатынастары 
саласында жұмыстарды күшейту жұмыстары
ның қажеттілігіне Елбасымыз өзінің «Қа-
зақстанды әлеуметтік жаңғырту: жалпыға 
ортақ еңбек қоғамына қарай жиырма қадам» 
атты бағдарламалық мақаласында айрықша 
тоқталып, медиация институтын дамытуға 
бағытталған құқықтық базаның қабылдануын 
қамтамасыз етуді тапсырған болатын. Қазіргі 
таңда медиация институты өзінің тиімділігі 
мен қажеттілігін дәлелдеп, тек еңбек дауларын 
ғана емес, басқа да санаттардағы даулар мен 
даушарларды шешудің танымал құралына 
айналды. Медиацияның тиімділігін түсінген 
көптеген компаниялар, жұмыскерлермен жа-
салатын жеке еңбек шарттарында даулар мен 
келіспеушіліктер сотқа дейін медиатордың қа-
тысуымен шешілуі мүмкін деген тармақтарды 
көрсетіп отыр.

Ағымдағы жылдың ақпан айының басында 
күшіне енген заңнаманың соңғы жаңашылдықта-
рының бірі – сот бұйрығына қатысты. Мұндай 
жағдайда дауды медиация тәртібінде реттеу тура-
лы келісімдерді мәжбүрлі түрде орындату тәртібі 
анағұрлым оңайлатылды. Бұл еңбек даулары 
бойынша жасалған келісімдерге де қатысты.

Қорытындылай келе, осы жерде сот отыры-
сының залы емес, «келіссөздер үстелі» даулар-
ды шешу үшін ең қолайлы орын екендігін айтып 
өткім келеді. Қоғам мен бизнес өкілдері де түй-
ткіл туындағанда сот талқылауынан гөрі келіс-
сөздер жүргізу арқылы өзара тиімді шешімге, 
консенсусқа жетуге болатындығына көздері 
жетіп отыр деп зор сеніммен айтуға болады. 

Жолдыбай МЕТАЕВ,
Қостанай облысы 

Жангелдин аудандық сотының төрағасы

ықпалы күшті болғаны сөзсіз. «Қасым 
ханның қасқа жолы» да, «Есім ханның 
ескі жолы» да, «Жеті жарғы» да ақиқат-
тан бұра тартатын үкімдерге жол берген 
емес. Бұл туралы өз ғалымдарымыз да, 
шетелдік зерттеушілер де ашық айтады.

Дегенмен, қазіргі қоғам мүлдем бас
қа. Біздің елді бұрынғыдай тек қазақтар, 
түркітектестер, мұсылмандар мекен деп 
отырған жоқ. Бүгінде байтақ даламызға 
тағдырдың жазуымен қоныс аударған, 
діні, тілі, тегі бөлек жүзден аса ұлт 
шоғырланған. Ата Заң осындай көпұлт-
ты мемлекетті бір мақсатқа ұйыстырушы 
болып отыр.

Ата Заңымызды зерттеген еуропалық 
ғалымдар оның адамзаттық демокра-
тияның жарқын үлгісімен үндесетінін 
айтады. Д.Қонаев атындағы Еуразиялық 
заң академиясының ректоры Ө.Жалаи-
ридің шақыртуымен Алматыға келген 
поляк ғалымдары да осындай пікірде. 
Олар жай ғалымдар ғана емес, өз ел-
деріндегі толағай тұлғалар. Мысалы, 
заң ғылымдарының докторы, профессор, 
Катовице экономикалық универси тетінің 
проректоры, Зеленогурск университе
ті заң факультетінің Конституциялық 
құқық кафедрасының меңгерушісі Ан-
джей Биштыга тек өз Отанына ғана 
емес, Еуропа парламентіне қатысты 
тұжырымдар мен сарапшылық білік-
тілік авторы ретінде Еуропа кеңістігіне 
танылған. Ол әлемдегі референдум 
институты, Еуропалық соттың, Еуропа 
Конвенциясының адам құқығы жөнінде-
гі қағидаттарының осы аймақтағы адам 
құқығына, бостандығына кепілдік беруі, 
құқық тық жүйесіне ықпалы, жария қар
жыны конс титуциялық реттеу тәрізді 
күрделі ғылыми зерттеулермен айналыса 
жүріп, «Қазақстан Республикасының 
Конституциялық жүйесі» тақырыбына 
да кеңінен қалам тартқан. Иә, рrofesor 
Andrzej Bisztyga (Биштыга) мырза 1992  
жылы Гаага халықаралық құқық акаде-
миясының, дәл сол кезеңде адам құқығы 
жөніндегі Познань орталығының, заң 
ғылымдары институтының,1998 жылы 
британдық Кеңес–Лестер универси-
тетінің, 1998 жылы американдық зерт-
теулерге байланысты Зальцбург семи-

Медиация институтының енгізілгеніне 
біршама жыл өтті. Десе де, ұсақ даудамай-
ды сотқа дейін шешуі тиіс араағайыншылық 
институты әлі күнге дейін нық басып кете 
қойған жоқ. Бұған жаңа құрылымға деген 
қарапайым жұртшылық сенімінің жоғары 
болмауы  әсерін тигізіп отырған секілді. 

Биліктің бір тармағы ретіндегі соттың 
құзырына жұртшылық сеніммен қарайды. 
Ал, медиацияға келсек, оның жайы мүлдем 
басқа. Медиациялық шешімді сот үкімімен 
салыстыруға болмайды. Сот шешімі орын-
далуы тиіс, заңдық күші бар құжат. Ал, 
медиациялық келісім екі тараптың қол қоюы 
арқылы жасалған екіжақты шарт қана. Бұл 
шарт қалай орындалады, оны орындауға  
мәжбүрлеу тетіктері заң арқылы қарасты-
рылған ба, егер медиатор тарапынан қате 
шешім шығарылса, бұл үшін жауапкершілік 

бар ма? Бұл сауалдар басы ашық күйінде 
қалған.

Көкшетау қаласында тұратын Б. деген 
азаматтың басынан кешірген жағдайы  ме-
диация қызметін реттеуде әлі де шикіліктер 
бар екенін көрсетеді. Диспетчерлік қызмет-
пен айналысатын жеке кәсіпкер 2016 жылы 
Степногор қаласынан гербидцид әкелген 
«АвгустҚазақстан» серіктестігінің  менші-
гіндегі автокөліктің жүгін қабылдап алады. 
Бірақ, таразыға тарту барысында екі тонна 
гербидцидтің жетіспейтіндігі анықталады. 
Пломба орнында. 5 миллион теңге тұратын 
екі тонна гербидцид құнын жүкті қабылдап 
алған диспетчер өз қалтасынан төлеуге 
мәжбүр болады. Сөйтіп кәсіпкер амалсыз бес 

миллион теңгені меншік иесіне төлейді. Осы 
уақыт ішінде жүк тасушы жүргізуші ұрлық 
үстінде ұсталып, сотталады. Бұның өзі екі 
тонна гербидцидтің жоғалу себебін ашып 
бергендей болады. Осыған орай, көлік иесі 
серіктестік үстінен Б. сотқа шағым данады. 
Заң бойынша материалдық жауап кершілік 
меншік иесіне жүктелуі тиіс. Осылайша  
сот шешімімен Б. жеңіске жетіп, 5 миллион 
теңгені серіктестіктен өндіріп алатын бола-
ды. Бірақ, ондай қаржы жоқ деген желеумен 
серіктестік басшысы ақшаны бөліп төлеуді 
мойнына алады. Сот шешімі бойынша ол ай-
ына 50 мың теңгеден, он жылға тарта уақыт 
төлеуі тиіс болған. Бұндай шешім кәсіпкер 
Б.ның көңілінен шықпайды. Осы арада 

медиатор келіп, егер екіжақты медиациялық 
келісім жасайтын болсаң, 5 миллион теңгені 
бірден алуға болады деп сендіреді. Оған сен-
ген Б. келісімге қол қояды. 

Бар пәле содан кейін басталған. Сот 
шешімін амалсыз орындауға мәжбүрленген 
серіктестік басшысы медиация шешімін 
заңдық құжат деп санамай, ақшаны төлеуден 
бас тартады. Сот шешімімен тұтқындалған 
оның есепшоты ашылады. Оның бар шығы-
ны – медиатор қызметі үшін төлеген төлем 
ғана болған. Ақшаны қалай өндіремін деген 
кәсіпкердің сауалына медиатор «ол өз шару-
аң, екіжақты келісімге қол қойылды, менің 
міндетім сонымен бітті» деп жауап береді. 
Ал сотқа барса, медиациялық шешімге кел-

ПӘРМЕН

МЕДИАТОРЛАР ӨЗ ҚАТЕЛІГІ ҮШІН ЖАУАП БЕРУІ ТИІС
генсің деп сот істі қабылдаудан бас тартады. 
Осылайша, кәсіпкер ақшасынан және оны 
өндіріп алу мүмкіндігінен айырылады.

«Медиация туралы» заңда медиаторлар-
дың өз қателіктері үшін жауапкершілігі қа-
растырылмаған. Кейбір  медиаторлар осыны  
пайдаланып, тараптарды келісімге келтір-
сек, іс бітті деп санайды. Оның салдары қан-
дай, оны ойлап бас ауыртпайды. Жоғарыда  
тілге тиек болған оқиға «Медиация туралы» 
заңда медиаторлардың жауапкершілігі мәсе-
лесін енгізу қажеттігін көрсетеді. 

Қалкөз ЖҮСІП,
«Заң газеті»

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ 

ЕҢБЕК ДАУЫН СОТСЫЗ 
ҚАЛАЙ РЕТТЕУГЕ БОЛАДЫ?

ТАНЫМ

ҚАЗАҚ ЗАҢЫН ЗЕРТТЕГЕН  
ПОЛЯКТАР

Мемлекеттің бірінші тірегі – Конс
титуция мен заңнамалар. «Тәртіпке 
бағынған құл болмайды» деп Бауыр
жан Момышұлы айтқандай, азаматта
ры Ата Заңын сыйламайтын, заңнама
ларды ұстанбайтын, шеншекпеніне 
қарай алалапқұлалайтын қоғамда 
тыныштық, береке болмайды. Ын
тымақбірлік жоқтығынан мұндай 
ел өспейді, өркендемейді, кері кетеді, 
ақыр соңы құрып тынады. 

«Тура биде туған жоқ, Туғанды биде 
иман жоқ» деген қағидатқа берік халқы-
мыз ежелден қара қылды қақ жарған, 
Әділет туын биік көтерген. Бұған  ата 
дініміз – исламның, яғни, Құран мен 
Сүннетке негізделген шариғат заңының 

нарының степендиаты болып, Поляк 
конституциялық құқық қоғамының, Па-
риждегі Еуропа ғылым, өнер және әдеби-
ет академиясының, Берлиндегі неміспо-
ляк заңгерлері қауымдастығының, құқық 
негіздері мен функцияларын зерттеу 
жөніндегі қауымдастығының мүшесі 
ретінде өз Отанындағы және шетелдер-
дегі көптеген ғылыми басылымдардың 
дамуына үлес қосқан. Осындай белсенді 
қайраткердің біздің республикамызға 
байланысты еңбегінде екі елдің мемле-
кеттік құрылысындағы, заңнамаларын-
дағы ұқсастықтарға баса көңіл бөліпті. 
Екі мемлекетте де бір кездері мемлекет-
тік биліктің бірлігі қағидаты, коммунис
тік биліктің жетекшілік рөлі, жеке тұлға 
құқықтарының ұжымдық тұжырымдама-
сы, мемлекеттік басқарудың жергілікті 
қауымдастықтардың дербестігін жоққа 
шығаратын әміршілдікбөлушілік жүйесі 
үстемдік еткен. Конституциясы, заңдары 
осы ұстанымдарға негізделген комму-
нистік билікке бағынды. Ал, қазір Қа-
зақстан да, Польша да Франция секілді 
бұқаралық билік органдарының біртұтас 
жүйесіне, біртұтас құқықтық жүйеге 
негізделген, бір ғана азаматтық берілетін 
унитарлы мемлекеттік құрылыс. Әлем-
дегі көптеген мемлекеттер құрылысы 
федеральды, тіпті, конфедеративті болып 
саналады. Сондықтан, олардың жергілік-
ті әкімшілікті айқындайтын тәжірибе
сінің жергілікті өзін басқару жүйесін 
құруды көздейтін унитарлы Қазақстан 
тәрізді мемлекет үшін пайдасы аз. Біздің 
еліміздің Конституциясына Франция 
Конституциясының әсері болғанының 
бір себебі осында шығар.

«Қазіргі Қазақстан – Орталық Азия 
аймағындағы көшбасшы республика. 
Бұл оның саяси бағытына, әрі осы өңір-
дегі экономиканы қалыптастыруына, 
сондайақ, саяси жүйені қайта құру 
әрекеттеріне де қатысты. Бұл салада, 
реформа, дәлірек айтқанда, жергілікті 
өзіөзі басқару жүйесін құруға деген 
әрекет басты мәселе болып табылады. 
Поляк және Еуропа тәжірибелеріне 
сүйенсек, жергілікті өзінөзі басқаруды 
қалыптастыру және іс жүзінде жұмысын 
жандандыру азаматтық қоғамның да-

муын, сондайақ, мемлекеттің экономи-
калық дамуын нақты белгілейтінін, соған 
ықпал ететінін мойындаған жөн. Енде-
ше, Қазақстанның жергілікті өзінөзі 
басқаруды қалыптастырудағы әлеуетті 
табысы оның Орталық Азия аймағын-
дағы көшбасшылық рөлін нығайтар еді» 
деген А.Биштыга осы бағытта дамыған 
Польшаның бүгінгі жетістіктерін тілге 
тиек еткен. Расында, коммунистік жүйе 
шеңберінен шыққан Польша аз уақытта 
дамушы елден дамыған елге айналғаны 
белгілі.  

Профессор Анджей Биштыга Д.Қо-
наев атындағы Еуразиялық заң акаде-
миясының студенттеріне, магистрантта-
рына, докторанттарына салыстырмалы 
конституциялық және еуропалық құқық, 
Еуропа заңнамаларының Польшаның 
конституциялық жүйесіне әсері, Еуро-
падағы өзінөзі аймақтық басқарудың 
теориялық және доктриналық негіздері, 
ал, доктор Стефан Дырка ғаламданудың 
ұлттық экономиканы трансформация-
лау үрдісіне ықпалы, ұйымдарда даму 
негіздері ретінде зияткерлік әрі адами 
капиталды қалыптастыру тақырыптары-
на арналған дәрістер жүргізіп, жас заң-
герлерге екі ел заңнамаларын салыстыра 
отырып, керемет білім береді. 

Поляк азаматтары бұған дейін де 
қазақ заңнамаларына қызығушылық та-
нытқан екен. ХІХғасырда Северин Грос 
қазақтың дәстүрлі заңдарын зерттеп, 
нәтижесінде 1888 жылы «Қырғыздың 
заң дәстүрлерін зерттеу үшін матери-
алдар» еңбегі жарық көрсе, Петербор-
дағы Бас Штаб Академиясының түлегі 
Кароль Гутовский 1865 жылы қазақ 
елінің әкімшілік жүйесін зерттеу әрі 
модернизациялау мақсатында құрылған 
Мемлекеттік Дала комиссиясының мү-
шесі ретінде орталық Ресейдегі қазақтың 
төл ғұрыптарына үйлеспейтін әкімшілік 
жүйесін қазақ даласына енгізуге қатты 
қарсылық білдіріпті. Меніңше, біздің 
ғалымдарымыз әлі кеңінен зерттелмеген 
осы тарихқа баса назар аударып, ел жа-
дысын да жаңғыртулары керек сияқты.                             

Гүлбаһрам ЖЕБЕСІН,
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

мен студенттері тұрақты негізде Ка-
раши университетінде тағылымда-
мадан өтіп, білім алуда.

«Бірлескен ғылыми орта-
лық-зертхананың ашылуы біздің 
ынтымақтастығымызды жаңа са-
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Заңдардағы жаңашылдықтарға 
жалпы тоқталсақ, банктік қарыз беру 
шарты бойынша тараптардың мүлік-
тік құқығын қамтамасыз ету, мемле-
кет мұқтаждығы үшін алынатын жер 
теліміне теңдей өтем жасау, мүлікті 
тәркілеу кезінде жеке тұлғалардың 
мүліктік құқықтарын қорғау нормалары 
нақтыланды. Бұған қоса, экономикалық 
және салықтық құқықбұзушылықтар 
ізгілендіріліп, сот жүктемесін азайту 
шаралары оңтайландырылды. Әрі са-
лық заңнамасы саласындағы құқық
бұзушылықтар үшін, яғни, Әкімшілік 
кодекстің 275, 278, 280баптарына сай, 
әкімшілік айыппұлдар мөлшері ұлғай-
тылды. «Төрелік» туралы заңмен мем-
лекеттік органның не квазимемсектор 
субъектілерінің қатысуымен дауларды 
төрелік бойынша қарау кезінде шетел-
дік құқықты қолдану мүмкіндігі берілді. 
Бұл түзету азаматтардың квазимемсек-
тор субъектілеріне, сондайақ, «Астана» 
халықаралық қаржы орталығының ар-
битражына жүгінуіне жол ашады.

Жаңа заңға сай, борышкердің шо-
тында ең төменгі күнкөріс деңгейіне тең 
сома қалуының өзі қаржылық жағдайы 
қиын қарыз алушылардың әлеуметтік 
тұрғыда қорғалуына кепілдік етеді. Тағы 
бір жағымды өзгеріс, «Жылжымайтын 
мүлік ипотекасы туралы» 
заңмен борышкердің ке-
пілге салынған жылжы-
майтын мүлікті өз бетімен 
сатуы үшін үш ай бел-
гіленді. Бұған дейін мұн-
дай мүмкіндік болмаған. 
Үш ай ішінде борышкер 
мүлкін сатып, қарызынан 
құтыла алады. Мемлекет 
мұқтаждығы үшін алына-
тын жер телімдерінде 
мүмкіндігінше тең құн 
өтеледі. Бұрын мұндай мәселеде мүлік 
иелерінің құқығынан гөрі мемлекет 
мүддесі көбірек ескерілетін. Мәселен,  
«Мемлекеттік мүлік туралы» заң бо
йынша, өтем мөлшері нарықтық бағамен 
белгіленуі керек болса да, осы уақытқа 
дейін учаскенің құны кадастрлық, аза-
маттыққұқықтық шартта немесе сот 
шешімінде көрсетілген құнмен анықта-
лып келді. Енді мемлекет пайдасына 
одан алынған учаскенің орнына меншік 
иесіне құны тең жер учаскесін беруге 
байланысты шығыстарды әкімдіктер кө-
тереді. Азаматтардың мүліктік құқықта-
рын қорғау мақсатында Қылмыстық іс 
жүргізу кодексіне қылмыстық процестің 
сотқа дейінгі және соттың әрбір саты-
сында фактіні анықтау қажеттігі туралы 
норма енгізілді.

Сот жүктемесін оңтайландыруға 
келсек, бұл тұрғыда Азаматтық іс жүр-
гізу кодексі мен «Нотариат туралы» 
заң өзгеріп, сотқа түсетін даусыз та-
лаптардың біразы нотариустар құзыр
етіне берілді. Енді азаматтар жалақы, 
сондайақ, коммуналдық қызметтер 
бойынша берешектер, т.б. өндіріп алуда 
нотариустар қызметіне жүгінеді. Бұған 
қоса тараптар келісімдеріне негізделген 
талаптардың біршамасы жеңілдетілген 
іс жүргізуден соттың бұйрықтық іс 
жүргізуіне өтті. Ал, балаларды асырауға 
алимент өндіріп алу, медиатив келісім-

дерді орындау туралы және басқа да дау-
сыз құжаттардан туындайтын азаматтық 
істердің кей санаты сотта жеңілдетілген 
іс жүргізу нысанында қаралады, онда 
қарау және шешім шығару мерзімі үш 
күнмен шектеледі. Азаматтық кодекспен 
нотариустің депозит арқылы мәмілелер 
бойынша қолмақол ақшасыз есеп ай-
ырысу мүмкіндігі берілді. Сондайақ, 
мұра қалдырушының еңбекке жарамсыз 
асырауындағылар бірінші кезектегі 
мұрагерлер саналатын атаана, жұбайы 
мен балалары кіретін мұрагерлік үлеске 
үміткер бола алады.

Сот орындаушыларының жекелеген 
қаулыларын санкциялау соттан про-
курорларға берілді. Банк шоттарына 
тыйым салуды санкциялаумен, құпия 
ақпараттарды талап етумен прокуратура 
айналысады. Салыққа қатысты құқық
бұзушылықтарда әкімшілік айыппұлдар 
көбейтілді. Мысалы, шетелден ұлттық 
және шетел валютасындағы қаражатты 
қайтармағандар мен басқа да міндетті 
төлемдерді төлеуден жалтарғандар 
үшін қылмыстық жауапкершілікке 
әкеп соғатын залалдың шегі 15 мың 
АЕКтен 45 мың АЕКке артты. Есесі-
не, кеден төлемдерін төлемегендерге 
есептелетін ірі мөлшердегі өсімақы мен 
пайыздардан жалтарғандарға қылмыс

тық жауапкершілік алынып тасталды. 
Сондайақ, салық берешектерін өз 
еркімен төлегендер де қылмыстық 
жауапкершілікке тартылмайды. Ше-
телдік немесе азаматтығы жоқ адамды 
ел аумағынан шығарып жіберу сияқты 
жаза түрі қылмыстық теріс қылықтар 
үшін тағайындалатын жазаның негізгі 
түріне жатқызылды. Бұл оларды сот-
тағаннан кейін елден бірден шығарып 
жіберуге мүмкіндік береді. Бұған дейін 
мұндай мүмкіндік болмады. Ұрлыққа 
қайтақайта баратындарға Кылмыстық 
кодексте көзделген жауапкершілік кү-
шейтілді. Атап айтқанда, бұрын ұр-
лық «орташа ауырлықтағы» санатқа 
жатқызылса, жаңа заңмен бірнеше рет 
ұрлыққа бару «ауыр қылмыс» санатына 
ауыстырылды. Бұл норма айыпталушы-
ны тараптардың татуласуына байла-
нысты қылмыстық жауапкершіліктен 
босатуға мүмкіндік бермейді.

Ел заңдарындағы атаулы өзгерістер 
сот төрелігін тағы бір сапалық белеске 
көтеріп, өркениетті мемлекет заңдары-
ның заман ағымына сай жаңғыруына, 
тәуелсіз ел азаматтарының құқықтық 
әлеуеті жақсара түсуіне жағдай жасары 
сөзсіз.

Ерлан БАҚЫТЖАН,
Ырғыз аудандық сотының 

төрағасы
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

Жегіқұрт

Кез келген өркениетті қоғам үшін 
сыбайлас жемқорлықпен күрес ең 
өзекті мәселелердің бірі екені дау-
сыз. Ол мемлекетті іштен жоюдың 
жолы және жетістіктерді жоққа 
шығарып, ұлттық қауіпсіздікке қа-
тер төндіретін құбылыс. Сондықтан 
да, сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы іс-қимыл Қазақстанның бүгінгі 
күрделі мәселесі болып қала бе-
реді. Жемқорлық үлкен әлеуметтік 
қасірет және сол себепті де әлем 
елдерін алаңдатып отыр.

Оның ел дамуына қандай кедер-
гілері бар дегенде, ол ең алдымен 
әлеуметтік-экономикалық даму 
үдерісін, нарықтық экономиканың 
өркендеуін және инвестиция тарту 
процесін тежейтінін айта кету керек. 
Демократиялық мемлекеттің саяси 
және қоғамдық институттарына кері 
әсерін тигізеді, ел дамуына елеулі 
қауіп төндіреді. Осы себепті де, әр 
азамат жемқорлықпен күресте бел-
сенділік танытуға міндетті. Жарқын 
болашаққа ұмтылып, дамыған 30 

мемлекеттің қатарына кіруді көздеп 
отырған шақта бұл міндеттің биігі-
нен көріну әрқайсымызға парыз. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мемлекет саясатының басты бағытта-
рын белгілейтін тиісті заң талабының 
аясында оған қарсы іс-әрекеттер әр 
салада жүзеге асырылуда. Әсіресе, 
халық қоғамда парақорлықпен жиі 
бетпе-бет келіп жатады. Сондықтан, 
кез келген ортада пара беру мен пара 
алудың жолын кесуде ел болып бел-
сенділік танытуымыз керек.

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС КЕШЕНДІ ШАРАЛАРДЫ ҚАЖЕТ ЕТЕДІ Әрине, сыбайлас жемқорлықтың 
бірер науқанды шаралармен жо-
лын кесу мүмкін емес. Ол кешенді 
шараларды қажет етеді. Бір анығы, 
заңсыз әрекеттермен қоғамдық 
ортаның және мемлекеттік орган-
дардың, ұйымдардың, дара кәсіп-
керлердің, азаматтардың қызмет 
етуіне қатер төндіретін қауіпті дертті 
болдырмаудың тетігі  халықтың 
өз қолында. Оның алдын алып, 
қоғамға таралу жолдарын кесіп, 
ұлғаюына жол бермеу бүгінгі не-
гізгі түйткілдердің бірі. Ол үшін 
бәріміздің белсенділігіміз қажет. 

Сонда ғана ел мүддесі үшін зор үлес 
қосатынымыз және халық сенімінен 
шығатынымыз анық.

Жегіқұртпен күрес әр азаматтың 
парызы десек те, ең әуелі еліміздегі 
бүкіл мемлекеттік органдар мен ла-
уазымды тұлғалар заңға сәйкес, өз 
құзыреті шегінде сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл жүргізуге 
міндетті.

Қ.РЫСМАХАНОВА,
Алатау аудандық Әділет 

басқармасы басшысының 
міндетін атқарушы 

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

СҰХБАТ

ТҮЗЕУ МЕКЕМЕСІ ЕРКЕЛІКТІ 
КӨТЕРЕТІН ОРЫН ЕМЕС

ӨЗГЕРІС

ЗАҢДАРҒА МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ЕНГІЗГЕН ТҮЗЕТУЛЕР НЕ-
ГІЗІНДЕ СОТ ЖҮКТЕМЕСІН АЗАЙТУ, СОЛ АРҚЫЛЫ САПАҒА МӘН 
БЕРУ ТАПСЫРМАСЫНА ОРАЙ, ЯҒНИ, СОТ ЖҮЙЕСІНДЕГІ РЕФОРМА-
ЛАРҒА САЙ, БЫЛТЫР ЖӘНЕ БИЫЛ ЕЛДЕГІ БІРНЕШЕ ЗАҢ ЖАҢАР-
ДЫ. НАҚТЫ АЙТҚАНДА, «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КЕЙ-
БІР ЗАҢНАМАЛЫҚ АКТІЛЕРІНЕ МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУДЫ 
КҮШЕЙТУ, ТӨРЕЛІК, СОТ ЖҮКТЕМЕСІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ ЖӘНЕ 
ҚЫЛМЫСТЫҚ ЗАҢНАМАНЫ ОДАН ӘРІ ІЗГІЛЕНДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
БОЙЫНША ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ» 
ЗАҢ КҮШІНЕ ЕНДІ. ОСЫ ЗАҢ НЕГІЗІНДЕ БІРШАМА ЗАҢНАМАЛЫҚ 
АКТ МЕН КОДЕКС ӨЗГЕРТІЛДІ. 

БІРНЕШЕ РЕТ 
ҰРЛЫҚҚА БАРУ – 
АУЫР ҚЫЛМЫС

Түзеу мекемесінің міндеті – 
сотталған азаматты тәрбиелеу. 
Бабаларымыздың өзі «Алдыңа 
келсе, атаңның құнын кеш», 
«Иілген басты қылыш кеспес» 
деп, кешірімді болуға, қателік 
жасаған адамды кеудесінен 
итермеуге, қатарға қосуға кеңес 
берген. Осы тұрғыдан алғанда 
Қылмыстық атқару жүйесіне 
қарасты ЗК-169/1 мекемесінде  
жазасын өтеп жатқандармен 
тәрбие жұмысы жақсы жолға 
қойылған.  Мұндағы түзу жолға 
бағыттаудың тәсілі де ерекше. 
Ол қандай жаңашылдықтар? 
Бастамаларды сотталған-
дар қалай қабылдауда? Осы 
сауал дарды мекеме бастығы, 
әділет подполковнигі Алмат 
Жұмаұлына қойған едік.

– Алмат Жұмаұлы, жаза аза-
маттарды түзеудің түпкілікті 
шешімі еместігі белгілі. Ағаттық 
жасаған адамды ортаға оралтудың 
тетігі тәрбиеде екені талассыз. 
Мұны түзеу мекемелерінде жұмыс 
істейтін тәжірибелі мамандардың 
бәрі мойындайды. Ендеше, арнайы 
контингент арасында әлеумет-
тік-психологиялық тәрбие жұмысы 
бойынша қандай бастамалар қолға 
алынды?
– Арнайы контингент арасында әлеу-

меттікпсихологиялық тәрбие жұмысын 
жүргізудің тәртібі енгізілген. Ол Ішкі 
істер министрінің  бұйрығымен бекітілген 
«Бас бостандығынан айыруға сотталған-
дармен тәрбие жұмысын жүргізу қағи-
дасына» сүйене отырып реттеледі. Осы 
қағидада түзеу мекемесіндегі азаматтарды 
психологиялық қолдауға басымдық беріл-
ген. Соған орай ЗК169/1 мекемесінде 2 
психолог жұмысқа алынып, тәрбие жұ-
мысын жандандыруға жұмылдырылды. 

Мекемеде психологиялық босаңсу 
бөлмесі жабдықталған. Яғни, бұл бөлме 
– жай бөлмелердің бірі емес. Онда бөл-
менің безендірілуіне, жиһаздардың таңда-
луына мән берілген. Босаңсу бөлмесі 
дегеніміз, қарапайым тілмен айтқанда, 
сырыңды бүкпесіз айтатын, ойыңдағы-
на іркіп қалмай жеткізетін, күйзелістен 
шығаратын алаң. Әрі осы бөлмеде жұмыс 
істейтін психолог та өзін көмек сұрап 
келгендердің жанашыры, сырласы ретінде 
сезінгені дұрыс. Бұлай болмаған жағдай-
да ашық диалог орнамайды, психолог пен 
сотталушы арасында сенімді әңгіменің 
түзілуі мүмкін емес. Сондықтан, біз ме-
кеме тарапынан бұл бөлменің мақсатты 
жұмыс істеуіне бар мүмкіндікті қарастыр
дық. 

Мекемеге келген күннен бастап ар-
найы контингентті психологтар жеке 
қабылдап, әңгіме сұхбат барысында 
психологиялық көмек және «Ақ сұңқар» 
психодиагностикалық кешенді аппарат-
пен зерделеу жұмыстарын жүргізеді. 
«Майнд машина» дыбысбейне стимуля-
торы қазіргі уақытта айыпталушылар мен 
сотталған азаматтарға психологиялық бо-
саңсу бағытында көмек көрсетеді. Бұдан 
бөлек, өзөзіне қол жұмсауға бейім, про-
филактикалық есепте тұратын сотталған-
дар да психологтардың жіті бақылауында. 
Олардың бойынан қандай да бір өзгеріс 
сезілгенде психологтар тұйықталуының 
себебін біліп, көмек көрсетуге, тығы-
рықтан шығуына қолдау көрсетеді. 

– Психологиялық тәрбие бо-
йынша жергілікті түрлі органдар-
мен бірлесіп жұмыс жасау жолға 
қойылған екен. Тиісті ұйымдармен 
бірнеше меморандумға да қол қойы-
лыпты. Бұл жұмыстар өз нәтиже-
сін беріп отыр ма?

жүргізіледі. «Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігінің 2014 жылғы 13 
тамыздағы №508 бұйрығына сай, бөлім 
психологтары «Нұрлы бағдар» қоғамдық 
қорымен бірлесіп, шаруашылық бөлімін-
де қалдырылған сотталғандарға «Болашақ 
белестері» тақырыбында тренинг, жат-
тығулар жүргізді. «Менің отбасым», «Бос
тандықтағы өмірге деген сенімділік», 
«Менің болашағым», «Адамгершілік, 
жақсылық жасау», «Бос тандыққа шық
қан нан кейінгі менің өмірім», «Парасат» 
тақырыбында шығармашылық ісшаралар 
жүргізілді. 

– Түзеу мекемелерінде өз-өзіне 
қол салу деректері азаймай отыр. 
Мұның себебі неде? Және олқылыққа 
жол бермес үшін қандай шаралар 
жасалуда?
– ЗК169/1 мекемесінде жазасын 

өтеуші және айыпталушылар мен күдік-
тілер арасындағы қасақана құқық
бұзушылықтар, дене жарақатын салу 
және өзөзіне қол жұмсаудың алдын 
алу мақсатында 20182020 жылдарға 
арналған өзара әрекет ету жөніндегі 
ісшаралар жоспары бекітілген. Өйткені, 
өзінің айтқанын орындату үшін дене жа-
рақатын салып, әлеуметтік желіге жолдау 
деректері әлі де бар. Бірақ, түзеу мекемесі 
– еркелікті көтеретін, сотталғандардың 
тілегі бойынша жұмыс істейтін орта 
емес. Азаматтар бұл жерге қоғамға жат 
әрекет жасаған соң бостандығынан ажы-
рап, шеттетіліп отыр. Сондықтан, мұнда 
сотталғандарды тәрбиелеудің, түзу жолға 
салудың тәртібі бар. Біз бұл қағидадан 
қиыс кете алмаймыз. Өйтуге қақымыз да 
жоқ. Соған орай, өзінің талабын орындату 
үшін түрлі әрекетке баратындарға психо-
логтың көмегімен түсіндіру жұмыстарын 
жүргізіп, әрекетінің заңға, ортақ талапқа 
қайшы екенін айтамыз.  

Жыл басынан бері мекеменің профи-
лактикалық есебіне қойылған сотталған-
дарға сараптама жүргізіліп, контингент 
арасында мінезінде ашуланшақтық, ме-
кеме қызметкерлерімен жанжалдасуға 
бейімділігі айқындалған сотталғандарды 
үнемі жеке қабылдап, психологиялық ди-
агностика жүргізіліп тұрады.  Ал өзінеөзі 
қол жұмсауға бейім тұлғаларды 1 тәулік-
тен кешіктірмей мекеме комиссиясында 
қарап, профилактикалық есепке аламыз. 
Мекеменің профилактикалық есебінде 
тұрған арнайы контингенттерді психолог 
күнделікті жеке қабылдап, күйзеліс кезін-
де эмоционалды жарақат алған тұлғаларға 
психокоррекция және психопрофилак-
тикалық ісшаралар жүргізуде. Сонымен 

қатар өзөзіне қол жұмсауға бейім тұлға-
лардың туғантуыстарымен мекемеде әр 
бөлім қызметкерлері сұхбаттасып, жеке 
кеңестер беріп отырады. 

Жақында облыстық психоневроло
гиялық аурухананың психолог маман-
дары, облыстық жастар денсаулығы 
ор талығының, Облыстық наркология лық 
ор талығы «Арылу» қоғамының психоло-
гы және волонтерлерімен «нашақорлыққа 
бейім азаматтардың онымен күресу және 
айығу жолдары» атты психологиялық тре-
нинг семинар өткізілді. Сотталғандардың 
психологиялық құзыреттілігін арттыру 
бойынша олардың ақылой деңгейін 
анықтау мақсатында М.Люшер тестісі, 
Розен Цвейк әдістемесі сияқты психоло-
гиялық тест тапсырмалары берілді. 

Соңғы талдау көрсеткендей, оң мі-
незқұлықты сотталғандардың үлес сал-
мағы өткен жылдың ұқсас кезеңімен 
салыстырғанда төмендеген. Сотталғандар 
мен тергеу қамауындағылар арасында 
өзөзіне қол жұмсау дерегіне жол берілген 
жоқ.

– Мұның бәрі сотталғандармен 
жүргізілген іс-шаралардың нәти-
жесі екені анық. Ал, алдағы уақытқа 
қандай жоспарларыңыз  бар?
– Мекемедегі сотталған азаматтарды 

үнемі жеке қабылдап, психокоррекция 
және психодиагностика жүргізу жалғасын 
табады. Бұл әдістің тиімді екенін уақыт-
тың өзі дәлелдеп отыр. Сонымен қатар, 
спорттық, мәдени шараларды жиілетудің 
пайдасы бар. ҚМУ психология кафедрас-
ының оқытушыларымен бірлесіп, шару-
ашылық бөлімінде жазасын өтеп жатқан 
сотталған азаматтарға семинар тренинг 
өткізуді жоспарлап отырмыз. 

Сотталғандар арасында тәрбие жұмыс
тарын жүргізуге арналған бөлмелердің, 
өзге де ғимараттардың (психологиялық 
релаксация бөлмелері, спорт алаңдары, 
кітапханалар, теологиялық оңалту бөлме-
лері және т.б) материалдықтехникалық 
базасын жаңғырту да өзекті мәселенің 
бірі. Бұған қоса, сотталғандар арасында 
оң мінезқұлықты қалыптастыру мақса-
тында тәрбиелік ісшараларды жүйелі 
түрде ұйымдастырып, сотталғандардың 
туыстарын қатыстыру арқылы «Ашық 
есік» күндерін өткізу, «Ақсұңқар» психо-
диагностикалық кешенін бағдарламалық 
жаңғырту қамтамасыз етілмек.

–  Пікіріңіз үшін рақмет!

Сұхбаттасқан
Айна БИТАЕВА

– Психология
лық тәрбие бойынша 
әртүрлі бағыттарда 
жергілікті атқарушы 
органдармен бірлес
кен жұмыстар жа-
салып жатыр. Мәсе-
лен, дене тәрбиесі 
бойынша Қызылорда 
облыстық Денешы-
нықтыру және спорт 
басқармасымен бір-
ле скен жо спары
мыз бар. Соған орай 
әртүрлі спорттық 
ша ралар өткіземіз. 
Эстетикалық тәр-
биеге байланысты 
мәдениет басқар-
масымен, «Қорқыт 
Ата атындағы Қы-
зылорда мемлекет-
т ік  университет і 
педагогикапсихо-
логия кафедрасы 
оқытушыларының 
қатысуымен соттал
ғандар арасында се-
минар, тренингтер 
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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

Астана қаласы 
Абай көшесі, 78, 105-кеңсе.
Тел.: 8 (7172) 52-02-11

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

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

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

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

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

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

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 қ., Жел-
тоқсан көшесі, 20 б.

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

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

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

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

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

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

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

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

ИП Новоселова, Петропавл қаласы, Қа-
зақстан Конституциясы көшесі, 28-үй, 1-қа-
бат. 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 «Выдай», Өскемен қаласы, 60. Тел.: 
8(7232) 578414, ұялы тел.: 87772256506.

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

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

ТАРАТУ
2. «Жаңақала аудандық мәдениет бөлімінің «Жаңақала аудандық 

кино жүйесі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны, БСН 
030540012056, өзінің таратылатындығын хабарлайды. Талап-шағымдар 
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады: Жаңақала ауданы, Жаңақала 
ауылы, М.Мәметова көшесі, 4 ғимарат. Тел.: 8 (71141) 21-7-31.

4. «Алан-Петролеум» ЖШС, БСН 180840001834, өзінің таратыла-
тыны туралы хабарлайды. Талаптар  хабарлама жарияланған күннен 
бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылдана-
ды: Атырау қ., Орталық ықшамауданы, 10-үй, 14-пәтер. Тел.: 8 777 
0210588. 

5. «Көшпенділер 1» ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі 
(БСН 180240007039) өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Та-

ӘРТҮРЛІ

Дөңгелек үстелде сөз алған «Қазақ
стан тарихы және Қазақстан халықта
рының мәдениеті» кафедрасының мең
герушісі, профессор Досалы Исаханұлы 
Жастар жылының ашылуына байланысты 
Елбасының негізгі тұжырымдарына 
тоқталды. Елбасының 2019 жылдың 
еншісіндегі іске асырылуға тиісті жас 
маман, жас кәсіпкер бағдарламаларының 
мәселесін ашып көрсетті. 

Жиынға қатысқан кафедраның про
фессороқытушылары Г.Ксенжик, М.Жұ
мағұлов, Р.Сембаев,  С.Жұмандар Елбасы
ның жастармен кездесуінде айтқан негізгі 
тұжырымдарға жанжақты тоқталып, бұл 
бастаманың жастарға қанат бітіретінін, 
белсенділігін арттырып, үміттерін оята
тынын атап өтті.

Дөңгелек үстелде жастар атынан сөз 
алған «Орман, жер ресурстары және 
фитосанитария» факультеті мен «Агро
биология» факультетінің студенттері Зуля 
Қойжанова, Шерзат Атибаева, Дана Жа
натқызы, Дана  Темірбек бүгінгі таңдағы 

жастар алдында тұрған мәселелерге 
тоқталды. Жиында «Біз жастар жылынан 
не күтеміз?» деген өзекті сұрақтарға 
жауап берілді. Сонымен қатар дөңгелек 
үстелде университет жастары атынан 
жастардың компьютерлік біліктілігін 
арттыру үшін компьютерлік курстар ашу; 
ағылшын тілін тереңдетіп оқыту үшін 
университет жанынан қосымша курстар 
ашу; жастардың белсенділігін арттыру 
мақсатында университет студенттері 
арасында «Нұрлы жастар» клубын ұйым
дастыру, барлық салада қазақ тілінің қол
данылу аясын кеңейту туралы ұсыныстар 
айтылды.

Дөңгелек үстелде ұстаздар мен сту
дент жастар алдағы уақыттарда жиі 
кездесулер өткізіп, жастар алдында 
тұрған міндеттерді бірлесіп шешуге 
уағдаласты.

Баян МЫҢБАЕВА, 
ҚазҰАУ-дің оқытушысы,

Тарих магистрі

ЖАСТАР ЖЫЛЫ – 
ЖАҢА ІСТЕР БАСТАУЫ

САЙЫС

ОТБАСЫ 
ҚҰНДЫЛЫҒЫ 

АЛДЫҢҒЫ ОРЫНДА

лаптар  хабарлама жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде 
мына мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, 
Павлодар облысы, Успенский ауданы, Ольгино ауылы, Гагарин к., 
78-үй, 141011. 

8. «Сенім» АӨК» өндірістік кооперативі (БСН 170940033309) өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-арыздар хабарлама жари-
яланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде келесі мекенжай бойынша 
қабылданады: Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Каменка ауылы, 
Болысбек Ата, №5.

ЖАРНАМА

үлгісін көрсетіп, отбасындағы бірлік 
пен татулықтың символын паш етті. 

Оларға «Зайсан аудандық ерікті 
мүгедектер қоғамы» қоғамдық бір
лестігінің төрағасы Мәкей Сәбиолда, 
Зайсан аудандық сотының бас маманы 
Талант Тоқтарбекұлы, Ломоносов 
мектебінің дене шынықтыру пәнінің 
мұғалімі  Рысбек Мұқайұлы, аудан
дық ішкі саясат бөлімінің әдіскері 
Еркебұлан Жанатұлы және зейнеткер 
ұстаз Айт мұханбек Аубакиров төрелік 
еткен әділқазылар алқасы өз бағала
рын берді. 

Жарыс қорытындысын жария ет
кенде зейнеткер ұстаз Айтмұханбек 
Аубакиров мұндай тәрбиелік мәні бар, 
балаларды  еңбекқорлыққа, бауырмал
дыққа жетелейтін спорттық сайыстар 
өз жалғасын таба берсін деген ақ тіле
гін білдірді. 

Тоғыз түрлі бөлімнен тұрған спорт
тық сайыс нәтижесінде ІІІ орынды 
«Тұлпар», ІІ орынды «Бақыт» коман
далары еншілесе, жүлделі І орын «Бе
реке» командасына бұйырды. Қаты
сушыларға қаржылай демеушілік жасап 
отырған «Тарбағатай Мұнай» ЖШС
нің өкілі Берік Зинабеков құттықтау 

сөз сөйлеп, әр отбасына ақшалай сый
лықтар берсе, аудандық сот ұжымы 
атынан қатысушыларға «Бақытты 
жанұя» логотипі бар футболкалар мен 
фемида ескерткіш белгісі, грамоталар 
табыс етілді. 

Жарыс соңында «Зайсан аудандық 
ерікті мүгедектер қоғамы» қоғамдық 
бірлестігінің төрағасы Мәкей Сә
биолда үлкен тебіреніспен сайыстың 
жоғары дәрежеде өткенін айтып, 
қатысушы отбасыларға амандық, 
жанұяларына бақыт, берекебірлік 
тіледі. Сондайақ, жеңіске жеткен 
Болатовтар отбасының анасы Жазира 
ұйымдастырушылар мен демеушілер
ге аналық алғысын білдіріп, бала
пандарға бір күндік болса да қуаныш 
сыйлаған жандарға басын иіп тұрып 
құрмет көрсетті. 

Айтулы шараның ойдағыдай сәтті 
өтуіне ықпал еткен, ұйымдастырушы 
топтың мүшелеріне Зайсан аудандық 
сотының төрағасы Нияз Хасенбаев ма
дақтама грамотасын табыстады.

Шығыс Қазақстан облысы
Зайсан аудандық сотының 

баспасөз қызметі

ЕЛБАСЫ Н.НАЗАРБА-
ЕВ ӨЗ СӨЗІНДЕ «ОТБАСЫ 
– ҚАЗАҚСТАН ҚОҒАМЫ-
НЫҢ ДІҢГЕГІ, ЭКОНОМИ-
КАДАҒЫ, МӘДЕНИЕТТЕГІ, 
ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТТАҒЫ 
БАРЛЫҚ ЖАҢА ЖЕТІСТІК-
ТЕРІНІҢ НЕГІЗІ» ДЕГЕН ЕДІ. 
ҚОҒАМНЫҢ МАҢЫЗДЫ 
БӨЛШЕГІ, ҰЛТ ТІРЕГІ ОТ-
БАСЫ ҚҰНДЫЛЫҒЫ ҚА-
ШАНДА АЛДЫҢҒЫ ОРЫН-
ДА. 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотымен енгізілген «Отбасылық сот» 
атты пилоттық жоба аясында қыру
ар жұмыстар атқарылып, қаншама 
сәби атаанасының мейірім құшағына 
бөленіп, қаншама отбасы ажырасудан 
аман қалды. Зайсан аудандық сотында 
биылдан бастап «Отбасылық сот» ка
бинеті ашылған болатын. Онда судья 
Ш.Оспанова кәмелетке толмаған ба
лалары бар отбасылардың ісін қарауға 
мамандандырылып отыр. 

Осы жоба аясында Зайсан аудандық 
сотының төрағасы Нияз Хасенбаевтың 
бастамасымен жуырда Ломоносов 
атындағы орта мектепте отбасылар 
арасында спорттық сайыс ұйымдасты
рылды. Оған ауданымыздағы ерікті 
мүгедектер қоғамдық бірлестігінен екі 
отбасы және ерікті түрде бір отбасы 
қатысты. 

Жарыс шымылдығы мемлекеттік 
Әнұранымызбен ашылып, «Томирис» 
би тобының көңілді флешмоб биімен 
жалғасты. Ломоносов мектебінің биші 
қыздарының мың бұралған биі мен 
кішкентай бүлдіршініміз Сәбиолда 
Аружанның орындауындағы «Мере
кем» әні қатысушы отбасыларға  ерек
ше көтеріңкі көңілкүй сыйлады.

Құттықтау сөз алған Зайсан ау
дандық сотының төрағасы Н.Хасен
баев айтулы сайыс ана мен баланың 
қоғамдағы орнын айшықтаумен қатар, 
мүмкіншілігі шектеулі жандар мен 
толыққанды отбасының  да қоғамдағы 
рөлі теңдей екенін  насихаттау аясында 
ұйымдастырылғанын атап өтті.               

Ломоносов мектебінің дене шы
нықтыру пәнінің мұғалімі Дархан 
Нәбиев жарыс шарттарын таныстырып 
өтіп, қатысушы отбасыларға сәттілік 
тіледі. 

«Тұлпар», «Бақыт», «Береке» топ
тарынан құрылған Рахимовтар, Ома
ровтар, Болатовтар  отбасылары сайыс 
барысында ұйымшыл, татутәтті жанұя 

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНДЕ «ҚА-
ЗАҚСТАН ТАРИХЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ 
МӘДЕНИЕТІ» КАФЕДРАСЫНЫҢ ЖАНЫНДАҒЫ «РУХАНИ 
ЖАҢҒЫРУ» ГУМАНИТАРЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР ОРТАЛЫҒЫНЫҢ 
ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНА БӨЛІМІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫ-
РУЫМЕН «ЖАСТАР ЖЫЛЫ – ЖАСАМПАЗДЫҚ БАСТАУЫ» 
АТТЫ ТАҚЫРЫПТА ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ БОЛЫП ӨТТІ.

БАНКРОТТЫҚ
6. Павлодар облысы МАЭС-ның 22.02.2019 жылғы ұйғарымымен 

«СТМ Лтд» ЖШС-не-қатысты, оны банкрот деп тану туралы азаматтық 
іс қозғалды. 

3. «FMPartners» ЖШС, БСН 171240014141, жарғы капиталының 
азайғандығы туралы хабарлайды. (26.02.2019 жыл қатысушылардың 
жалпы жиналысы №3 хаттама). Несиегерлер талаптары осы хабар-
лама жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай 
бойынша ұсынылады: Қазақстан Республикасы, 050009, Алматы қ., 
Бостандық ауданы, Марков к., 61/1-үй, 308-кеңсе, Тел.: 8701 555 52 50. 

7. ТҮЗЕТУ: «Заң газетінің»  11.01.2019 жыл №2 (3127)  санында 
жарияланған №6 жарнама келесідей оқылсын: Ертіс ауданы әкімдігі, 
Ертіс ауданы білім бөлімінің «Айгөлек» балабақшасы» МҚКК бірігу 
жолымен Ертіс ауданы әкімдігінің «Ертіс ауданының Абай жалпы орта 
білім беру мектебі» КММ-не қосылып қайта құрылады. Бұдан әрі мәтін 
бойынша.  

9. Жоғалған кассалық аппарат маркасы: Миника 1101Ф, зауыт 
нөмірі 1122771, 2010 жылы шыққан, ККМ орналасқан мекенжай: 
ҚР, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Әуелбеков к., 99-үй, 304-пәтер 
(кеңсе), сонымен қатар қолма-қол ақшаны тіркеу журналы, тауар 
чегі кітабы, ККМ тіркеу карточкасы, сондай-ақ «Адвокат Кокше» 
ЖШС-нің барлық Z есептері (БСН 110140004967). Жарамсыз деп 
танылсын.

10. ХАБАРЛАМА
12.02.2019 жылғы № 05 (310) «Уақыт»  Республикалық қоғамдық-

сая си газетінде жарияланған жекеше әріптесті анықтау жөніндегі кон-
курсты өткізу туралы ХАБАРЛАНДЫРУҒА өзгеріс енгізу

Түркістан облысының әкімдігі атынан Қазақстан Республикасы, Түр-
кістан қаласы, Кентау тас жолы №2 мекен-жайында орналасқан «Түркістан 
облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқар-
масы» ММ жекеше әріптесті анықтау жөніндегі конкурсты өткізу туралы 
хабарландыруға өзгеріс енгізілгендігін және келесі шарттардың өзгертіл-
гендігін хабарлайды:

Әлеуетті жекеше әріптестердің қойылатын біліктілік талаптарына сәй-
кестігін растайтын құжаттарды ұсыну мерзімі 14 наурыз 2019 жыл сағат 
13:00-ге дейін «Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй-коммунал-
дық шаруашылық басқармасы» ММ-інде қабылданады.

Біліктілік іріктеуден өткен әлеуетті жекеше әріптестің конкурстық 
өтінімдері 19 наурыз 2019 жыл 13:00-ге дейін Қазақстан Республикасы, 
Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Кентау тас жолы №2 мекен-жайында 
қабылданады.

Конкурстық өтінімдер салынған конверттер 2019 жылғы 19 наурыз күні 
16:00-де «Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы» ММ-інде ашылады.

Анықтамалық ақпаратты «Түркістан облысының энергетика және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ мына телефон арқылы  
алуға болады: 8 (72533) 5-95-78.
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МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: 

Көзіне қан толған жігіттің тықыршып 
тұрғанына бір сағаттай болып қалды. 
Күткен қандай жаман! Әшейінде кешкі 
жаттығудан сегізде шығатын ол мұның 
жынына тигісі келгендей, әлі бой көр-
сете қоймады. Тағаты таусылған жігіт 
«Бұл жерден шығатын басқа есік болса 
қайт пекпін? Әлде, мынау бірдеңеден 
күдіктеніп қалды ма екен?» деп тұрғанда 
таныс бейне жарқ ете қалған. Осыдан 
кейін аңдушы жігіт өзі күткен көліктің 
соңынан ілесе берді. Бұл кезде кеш түсіп, 
далаға қараңғылық та орнай бастаған 
болатын. Алдыңғы көліктің басқа жаққа 
бұрылмай, үйіне қарай беттегенін бай-
қаған аңдушы өзіне қолайлы сәттің туға-
нын сезінген. Енді көзге түсіп қаламын 
ба деп бұқпантайламай, межелі жерден 
күтіп алса болады. Алдыңғы көліктен 
озып кетіп, өзі білетін үйдің маңына 
бірінші жеткен ол аңдуындағы жігіт 
келгенше  жоспарын тағы бір пысықтап 
үлгерді. Енді міне, ол күткен уақыт та 
жеткен сыңайлы. Ойпыр-ай, осы бір сәтті 
қанша күтті?! Неше жылдан бері маза 
бермеген ар жазасын орындайтын кез де 
келген екен ақыры.

Қараңғылықты пайдаланған қаскөй 
тасадан шыға келгенде көңілінде кү мән 
жоқ жігіт сасып қалды. Бұған да керегі 
сол еді. Өйткені, денесі мығым, спорт-
пен тұрақты айналысатын адамды абай-
сызда болмаса, қапы қалдыру қиындау. 
Тыңғылықты дайындық жасағанымен 
мынаның бойы да ұзын, қарулы екені 
қимылынан да анық аңғарылады. Ал, 
тосыннан ұру қанша мықты болса да, 
кез келген адамды састыратыны белгілі. 
Сасқалақтап, әбігерге түскен жанның 
қорғанысы да мықты болмайды. Мынау 
да сөйтті. Қарсыласпақ түгілі, қапелім-
де не болғанын бағамдап үлгермеген 
жанның қорғансыз сәтін пайдаланған 
бұл уысын толтырған қанжарды қолы 
жеткен жердің бәріне сұққылаған. Әуел-
де тек жарымжан етуді армандаған жігіт 
қанды көргенде одан бетер өршеленді. 
Өзінің басымдығын сезінген сайын 
өрек піп, өктем қимылдарын үдете түсті.  
Тек жақыннан естілген көлік дабылы 
ғана санасы уланған жанды сабырға 
келтіргендей еді. Оқыстан шыққан да-
уыстан кейін қансыраған жігітті тастай 
қашқан қаскөй көлігіне жеткенше қолы-
на жұққан қанды сүрткілеумен болды. 

Жалғыздың 
өлімі

Жақынының тойынан оралған 
Құрышбек Қалымов келіншегімен үйі-
не жеткенде түнгі он екінің шамасы 
болып қалған. «Расулдың да мына 
тойға қатысуы керек еді. Қырсығып 
бармады. Жалғыз баланың туыстардан 
алыстамағаны дұрыс қой», – деп әйелі-
не ақтарылып келе жатқан Құрышбек 
ұлының қақпа сыртында тұрған көлігін 
байқап тағы қынжылыс білдірді. «Әб-
ден еріншек болып кеткен. Өзі жұмыс 
істемеген бала ақшаның да, маңдай 
тердің де қадірін білуші ме еді? Қарашы, 
көлігін ішке кіргізуге ерінгенін», – деп 
таусылған әке қақпаның алдына бір-ақ 
тоқтады. Бірақ, бұл пайымдағандай 
Расул үйге кіріп кетпеген екен. Шұқ-
шиып алдыңғы орындықта отырған 
сияқты. Тіпті, жанынан тақалып өткен 
бұларға назар салмады да. 

«Мынау көліктен неге түспей отыр?» 
Ұлының рөлге сүйеніп отырған сұл-
басын байқаған Құрышбектің ойына 
оралған алғашқы сауал осы болды. 
Баласына деген өкпесі көбейген әке 
көлікке екпіндей жеткенде жартылай 
ашылған есікті, басы салбыраған ұлын 
көрді. 

Күніне қанды қылмыстардың небір 
түрімен бетпе-бет келіп жүрген Құрыш-
бек бір сәт аңтарылып қалған. Санаулы 
секундтарда есін жиған тәжірибелі тер-
геуші бұдан кейін жалғызының тамырын 
басып, тіршілік белгілерін анықтағысы 
келді. Талай өлімді әшкерелеген әккі 
қол бұл жолы да жас жігіттің бақилық 
болғанын күмәнсіз айтып берген еді. 
Күйеуінің ашуланғанын көріп, баласы-
на араша болуды ойлаған Бүбіш те бұл 
кезде көлікке жеткен. Әке мен баланың 

ҚАНДЫ КЕК

арасына түсіп, отбасының тыныштығын 
ойлап жүрген әйел бұл жолы да күйеуінің 
ашуын басып, Расулға деген ренішін 
ұмыттырмақ болған. Бірақ, көлікке жа-
қындағанда күйеуінің сұрланған түрін 
көріп, шошып кетті. Қанша ашуланса да 
Құрышбектің түрінің бұлай өзгергенін 
байқаған емес. Күйеуінің қас-қабағын 
аңдып келе жатқан әйел есікке жақын-
дағанда ғана қызыл қанға боялған ұлын 
көрді. Мұның жалғызы, маңдайына 
біткен бір ғана ұлы тілсіз отыр. Түрінің 

өзі балаға көмек берудің қажет еместігін 
меңзейтіндей. Алайда, айналаны азан-қа-
зан еткен әйелінің дауысы полковник-
ті селт еткізген жоқ. «Кім екен, менің 
ұлымды дәл үйімнің алдында өлтірген? 
Кімнің батылы жетті екен?», – деп іштей 
қайталаған ол өзімен өзі алысып кет-
кен. Тек айналасына көршілер жинала 
бастағанда ғана полковник қолына теле-
фонын алып, ішкі істер бөліміне қоңырау 
шалған болатын. 

Кінәлі кім?

«Жігіттер, мұқият болыңдаршы. Ме-
нің жалғыз ұлымды жазым еткен жан 
қолдан сусып кетпеуі керек. Ештеңе на-
зардан тыс қалмасын», – деп әріптестері-
не өтініш айтқан Құрышбек Қалымов 
өзегін өртеген өкінішті қайтып басарын 
білмеді. 

Тергеушілер қылмыстың күрмеуін 
шешер айғақ іздеп жатқанда, бұл өт-
кенін таразылап, өзіне өш жандардың 
тізімін көз алдынан өткізіп шыққан. 
Тергеу саласында жиырма жылдан 
аса уақыт қызмет еткен Құрышбектің 
қауіптенетін жөні бар. Өйткені, білімі 
мен біліктілігі қатар ұштасқан оның ал-
дынан кімдер өтпеді дейсіз? Ұрыны да, 
нашақорды да, алаяқты да, кісі өлтірген 
қаныпезерді де заң алдында жазалаған 
жан ғой бұл. Әрине, қателескен, қатты 
кеткен кезі де болған шығар. Талайы-
нан тергеуден соң «Құртамын, көзіңді 
жоямын» деген хабар да алғаны есінде. 
Бірақ, жәбірленушілердің алғыстарынан 
кейін бұл қоқан-лоққының бәрі ұмы-
тылып қала беретін. Мына қылмыстың 
тамыры сол қаралы істерден бастау 
алса қайтпек? Өз ұлының жолын кескен 
болып шықпай ма? Жанын жеген мың 
сұраққа жауап таппаған тергеуші жұ-
мысқа шыққаннан кейін де әріптестері-
нен істің қалай жүріп жатқанын сұрап, 
қозғау салумен болды.

Өткенге өкпе

Расул Құрышбекұлының өліміне 
қатысты қылмыстық істі жүргізген 
Ескендір Тәуекелов бөлімдегі үздік 
тергеушілердің қатарынан. Полиция 
қызметіне жаңа араласқан кезінде жол 
сілтеп, білмегенін ерінбей үйреткен 
Құрышбекке оның алғысы шексіз еді. 
Әрі ұстазы, әрі әріптесінің қайғысын 

іштей түсінген ол тексеру жұмыстарын 
жан-жақты қарастырған. Жас жігіттің 
өліміне себептің алғашқысы, әрине, әке 
қызметімен байланысты болса керек. 
Осыдан кейін кезінде істерін Құрышбек 
Қалымов тергеген, кек қайтаруға бейім, 
түзеу мекемелерінен соңғы алты айдың 
ішінде босаған жандардың тізімі жаса-
лып, бақылау орнатылды. Ондайлар көп 
емес екен. Алты айдың ішінде Құрыш-
бектің тергеуінен соң түрмеге қамалған 
екі адам анықталды. Оның бірі алпыстан 
асқан, қатерлі дертке шалдыққандықтан 
жазасы ауыстырылған Болат Басқынбай-
ұлы. Кейде өзінің өмірдегі сәтсіздігіне 
өзгелерді кінәлі санап, кек қайтаруды 
ойлайтындар болады. Екінші рет түрме 
быламығының дәмін татып келген Болат 
Басқынбайұлын арнайы іздеп барған 
тергеуші қозғалуы қиындаған сырқат 
жанды көріп, оны күдіктілер қатарынан 
сызып тастады. Өзінің отбасы жоқ 
болған соң інісінің үйін паналаған оны 
кектен гөрі, сырқаты, ертеңгі күні қат-
ты мазалайтыны байқалады. Ал, түзеу 
мекемесінен босап келген екінші адам 
– Қайрат Секенов үш айдан бері тұрақты 
жұмысын істеп жатыр екен. Тергеушінің 
өзіне келгенін білген соң, бірден сыртқа 
жетелеген ол өткені туралы айналасын-
дағылардың білмегенін қалайтынын 
айтты. «Мені алты жыл күткен жұба-
йымның, маған сенім артып отырған қос 
құлыншағымның көңіліне кірбің түсір-
гім келмейді, азамат бастық. Қателікпен 
қылмыс жасағаным рас. Бірақ, мұндай 
іс енді қайталанбайды» деді жігіт ширақ 
дауыспен.

Осыдан кейін, отбасымен араздығы 
бар туыстар, үй қызметіне көмектес кен 
адамдар да назардан тыс қалмады. 

Саңылау

Тергеушіні қызықтырған келесі 
топ – Расулдың достары болатын. Бос 
күдіктің кейде тергеуді теріс жолға са-

лып жіберетінін талай көрген тергеуші 
«Расулдың Әсем деген қызбен достасып 
жүргенін білді. Достарының айтуынша, 
қыздың бұрынғы жігіті соңғы кезде 
жастардың арасына түсіп, мазаларын 
алған көрінеді. Қызғаныштың талай 
қылмысқа түрткі болғанын білетін 
тергеуші күдікті жігітті іздестірген. 
Жігіттің ауырып жатқанына бір аптадан 
аса уақыт өткенін айтқан курстастары 
Әсемді де, Расулды да танитын болып 
шықты. Бірақ, тергеушінің қазбалай 

қойған сұрақтарына олардың бәрінің 
айтқаны «Қанағат ондай жігіт емес. Ол 
аңқылдақ, көңіліндегіні ішінде сақтай 
қоймайды. Біреуді ренжітсе, сол үшін 
бірнеше күн қайғырып жүреді» деген-
мен шектелді. «Қой терісін жамылған 
қасқырдың» талайын алдынан өткізген 
тергеуші енді жігіттің өзін көрмек 
болған. Жігіттің ата-анасымен бірге 
ауруханаға келген оның күмәні бірден 
тарқады. Соқырішегін алдырған Қа-
нағат қайғылы жағдай болған сәтте опе-
рация үстелінде жатқан болып шықты.

Бөлімге қайта оралғанда тергеушіні 
Расулдың екі досы күтіп отыр еді. Бір 
сыныпта тәлім алған үш достың оқитын 
факультеттері бөлек болғанымен, білім 
ордалары бір. Үшеуі аптасына үш рет 
жүзуге, үш рет футболға баратын болып 
шықты. Ал тергеушінің «соңғы кезде 
Расулдың әрекетінен күдікті ештеңе 
байқалмады ма?» деген сауалы Талапқа 
тіл бітірген. 

– Білесіз бе, ол осыдан екі жыл бұрын 
бір кісіні қағып кетті. Үлкен адам жолдан 
жүгіріп өте шығам десе керек, бірақ, 
қатты келе жатқан Расул тежегішті басқа-
нымен апаттың алдын ала алмады. Сол 
соққыдан қарт кісі аман қалды. Бірақ, 
екі аяғынан жүре алмайтын болыпты. 
Досым сол кісіні жиі айтатын. Обалына 
қалдым дейтін. Құрышбек аға әлгі кісінің 
отбасына қолынан келгенше көмектесті. 
Бүлінген денсаулықты түзету мүмкін 
емес қой бірақ. Ал, Расул әлгі кісінің 
баласымен былтыр кездесіп қалыпты. 
Расулдың танымай қалғанын менсінбей 
тұр деп түсінген әлгі жігіт: «Сені тәубаңа 
келтіретін күн алыс емес» депті. Сол 
жігітті досым жақында көріп қалғанын 
айтты, – деді ол. Талаптың бұл күдігін 
Жасұлан да жалғай түскен.

– Қайғылы оқиға орын алған күні 
жаттығу кеш бітті. Расул далаға менен 
бұрын шығып кетті де, мен жаттықты-
рушыдан тапсырма алып, сыртқа бетте-
генімде оның көлігі автотұрақтан енді 
қозғалып барады екен. Бірдеңе айтқым 

келіп артынан жүгірдім. Бірақ, мені 
байқамаған ол зуылдатып ала жөнелді. 
Жолға дейін жүгіріп барып ысқырмақ 
болғанымда артымнан келген «мазда» 
құйғытып өте шықты. Түсі қызыл, серия-
сы облыстыкі. Алдыңғы саны нөл секілді 
көрінді. Қалғанын байқай алмадым. 
Мүмкін...

Жігіттердің күмәнін орынды көрген 
тергеуші қызыл түсті «мазданы» іздеуге 
қойған соң Расул кінәлі болған ескі істі 
мұрағаттан алдырған.

Соңғы сөз

Тергеушіге қызыл «мазданың» иесін 
табу да, жәбірленушінің мекен-жайын 
анықтау да қиын болған жоқ. Бұл көмек-
шісін ертіп үйге келгенде күдікті көлік 
аулада қаңтарылып тұр екен. Отбасы 
мүшелерінің бәрінің үйде болғанына қу-
анған тергеуші осыдан екі жыл бұрынғы 
жол апаты туралы сөз қозғағанда үлкен 
ұлдың қозғалақтап, қашқақтап отырға-
нын бірден байқады. Сол күнгі жағдай-
ды қайта естеріне алған соң отбасының 
айтқан әңгімесі мынау: «Міне, жалғыз 
асыраушымыз төсекке таңылып жатыр. 
Олардың берген ақшасы бір айға да 
жеткен жоқ. Ал бізге өз бетінше тамақ 
ішпек түгілі, дәретке өзі отыра алмай-
тын адамды бағудың қаншалықты қиын, 
қаншалықты азап екенін солар түсінеді 
дейсіз бе? Біз сол кезде қайта арызданбақ 
болдық. Бірақ, полковникке қарапайым 
жандардың сөзі өтуші ме еді?!». 

Мынадан кейін күдігі күшейе түскен 
тергеуші жас жігітпен оңаша сөйлесуді 
құп көрген. Табандаған жігіттің ақтары-
лар түрі болмаған соң тергеуші үйді тін-
туге рұқсат алған. Оның көлігіндегі жазу-
лардың өзі күмән тудырар еді. Әр күн, әр 
сағат, әр минутқа дейін көше аттарымен 
бірге жазылыпты. Мұны көрсеткенде 
Расулдың достары «мынау біздің спорт 
мектебі мен үйге қайтатын жолымыздың, 
уақытымыздың кестесі ғой» деп қалды. 
Ал, өртенген қоқыс арасында жартылай 
жанған футболкадағы қан барлығын өз 
орнына қойған болатын. Бұлтаруға жол 
қалмағанын түсінгенде ғана кекті жігіт 
өз кінәсін мойындаған.

Мойындау

– Мен оны өлтірейін дегем жоқ. Дәл 
әкем сияқты жарымжан жасағым кел-
ді. Полковниктің мені табатынына да 
күмәнданған жоқпын. Бірақ, оның бізден 
өзі не баласы келіп кешірім сұрамай, 
қарауындағылар арқылы мәселені ше-
шуі, итке тамақ тастағандай біраз ақша 
беріп, сосын ұмытып кетуі жынымды 
келтірді. Әкемнің қиналып, біз дәретке 
апарған сайын өз-өзінен мүжілуі, анам-
ның екі жылда уайымнан қалақтай болып 
арықтап кетуі менің кегімді күшейте 
түсті. Өкінбеймін, мен тек енді анам 
әкемді қалай жалғыз өзі далаға алып 
шығарады деп қиналып отырмын, – деді 
жасы жиырмаға жаңа толған бозбала. 

Ал, тергеу ісімен танысқан полков-
никтің өкінішінде тіпті шек болмады. 
«Бәрі қарбалас жұмыстың кесірі. Мен 
қарауымдағы жандар мәселені жақсы 
шешеді деп ойлағам. Ал олар онсыз да 
жапа шегіп отырған жандардың жарасын 
қалыңдата түсіпті. Бір түсінбейтінім, мен 
сол кезде аурухана шығынынан бөлек, 
баланың көлігін сатып тұрып отбасына 
екі миллион теңге берген едім ғой. Сон-
да бұл ақша оларға жетпеген бе?» – деп 
таңданды полковник кейіннен. 

Кектің оянуына түрткі болған полков-
никтің әріптестері қазір алаңсыз өз жұ-
мыстарын атқарып жатыр. Олар кезінде 
сенімді ақтап, жәбірленушінің жазылып 
кетуіне қол ұшын берсе осындай қанды 
оқиға болмас па еді, кім білсін?

Нұрлан ШЫНТАЕВ


