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Солардың бірі Талғат Айтқожаев 42 жаста. Ипо-
текаға үй алып, оны жылдар бойына өтеп жүрмес 
үшін жер алып, шағын ғана үй салған. Бірақ айлығы 
шайлығынан ауыспай, әлі күнге үйін толық бітіре 
алмай отыр. «Алғаш осы жаңалықты естігенде қат-
ты қуандым. Шектік мөлшерден асқан қаржымен 
бірнеше жылдан бері салып келе жатқан үйімнің 
бір жыртығын жамармын деп ойладым. Бала-шаға 

Әлемде адамның күлкісін 
келтіретін заңдар мен мем-
лекеттік бағдарламалар көп. 
Олардың қайсысы шындық, 
қайсысы жалған ақпарат екенін 
де білмейсің. Дегенмен, – «бақа-
ны жалауға рұқсат етпейтін, 
біз өкшелі туфли киюге тыйым 
салатын» заңның бары рас. 

Ұлыбританияның Парла-
мент ғимаратында өлімге 
тыйым салу туралы заң бар. 
1313 жылы қабылданған заң 
бойынша, Парламентте қай-
тыс болсаңыз, мемлекет сізді 
өз есебінен жерлеуге міндет-
ті. Осыны британдықтар «ең 
ақылға қонымсыз заң» деп 
айтады. 

Біреуге күлер жайымыз 
жоқ. Өйткені, өзімізде де тауық 
ұрлағанды темір торға тоғы-
тып, адам өліміне себепші 
болғандарды бостандықта 
тайраңдатып қоятын заңдар, 
қомақты қаржы бөлінгенімен, 
жүзеге аспайтын бағдарла-
малар жетерлік. Енді, міне, 
халықтың мұңын мұңдайды, 
жоғын жоқтайды, жұрт үшін 
жөні түзу заңның қабылдануы-
на себеп болады деп қаржы 
жұмсап, сайланған депутат-
тардың миллиондап қайта 
біліктілігін арттырмақ болып 
отырмыз. Үнемдеуді ұнататын 
үкіметтің депутаттарға келген-
де жомарттығы ұстап қалаты-
ны бар. 

(Соңы 2-бетте)

КАРАНТИН ТАЛАБЫНА 
БАҒЫНБАҒАНДАР ІСІ 
ҚАЛАЙ ҚАРАЛАДЫ?

4-бет

ҚАРЖЫҒА ОЙ ЖЕТКЕНМЕН, 
ҚОЛ ЖЕТПЕЙ ТҰР

«ЕЛШІЛЕРДІ ҚОРҒАУ – ЕЛДІҢ 
АБЫРОЙЫН ҚОРҒАУ»

6-бет

БЕЙКҮНӘ

8-бет
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Атамұрат ШӘМЕНОВ, экономика ғылымы-
ның докторы, профессор:

– Шын мәнінде зейнетақы қорындағы қара-
жатты тиімді игерудің жолдары көп. Қаражат-
ты игеруді ақшаның иесіне емес, құрылыс ком-
паниясына беруді мемлекеттік лобби деп түсіну 
керек. Бір ғана мысал келтірейін, грант немесе 
қандай да бір мемлекеттік көмек алу кезінде ақ-
шаны қайда жұмсағаныңызды түбіртек арқылы 
дәлелдеңіз деген шарт қойылады. Кассалық ап-
парат арқылы әрбір жұмсаған ақшаға түбіртек 
алып отырса ақшаның шашау шықпай өз мақса-
тына жұмсалғанына оңай көз жеткізуге болады. 

Жанұзақ ӘКІМ, экономист:
– Қазір зейнетақы қорындағы қаражатты иге-

ру туралы ақпараттың жеткіліксіздігінен сеңдей 
соғылысып жүрген халық көп. Шыны керек, қанша жер-
ден «Цифрлы Қазақстан» десек те, ЭСҚ-ны пайдалан-
бақ түгілі, компьютерді қосып өшіруді білмейтін аза-
маттар көп. Сондықтан ең алдымен «барлық қызмет 
онлайн» дей бермей, халықтың өз ақшасын қолжетімді 
етіп, дұрыс игеруіне жол ашуымыз керек. 

Қаржыны игерудің бірыңғай тиімді жүйесі бол-
мағандықтан азын-аулақ ақшасына не үй аларын, не 
емге жұмсарын білмей жүргендер де бар. Сондықтан 
ең алдымен осы мәселе жөнінде  халықты ақпарат-
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Зейнетақы қорындағы шектік мөл-
шерден асқан қаражатты тиімді 
игеру жолдары көпшіліктің көңілі-

нен шықпай отыр. Бір-екі миллион үшін 
құрылыс компаниялары қолының ұшын 
да қимылдатпайтыны белгілі. Сондай- ақ 
емделуге жұмсайын десе, әлі күнге жолға 
қойылмаған жүйе салдарынан қордағы 
қаржыға қолы жетпей отырғандар көп. 
Қордағы қаржыны тиімді игерудің жолы 
қандай?

(Соңы 5-бетте)

АҚШАНЫ ИГЕРУ ТЕТІГІН ҚАЛАЙ ЖЕҢІЛДЕТЕМІЗ?

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ 

МҰНЫ АЙТПАСҚА БОЛА МА? СҰХБАТ

ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫНДАҒЫ ҚАРЖЫНЫҢ БІР БӨЛІГІНІҢ БЕРІЛУІ ТУРАЛЫ ШЕШІМ ТАЛАЙ
ЛАРДЫ ҚУАНТТЫ. АЛАЙДА ӨТКЕН ЖЫЛДЫҢ КҮЗІНДЕ МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫНЫҢ ЖОЛ
ДАУ ЫН ДА АЙТЫЛҒАН ТАПСЫРМАНЫҢ ШЕШІМІ ТАБЫЛА ҚОЙМАДЫ. БИЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҢ 
БАСЫ НДА ПРЕЗИДЕНТТІҢ ЕКІНШІ ҚАЙТАРА БҰЛ МӘСЕЛЕНІ ПЫСЫҚТАП, ҚАЙТА ТАПСЫР
МА БЕРУІНЕН СОҢ ҒАНА СЕҢ ҚОЗҒАЛА БАСТАДЫ. БІРАҚ ӘЛІ КҮНГЕ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫН
ДАҒЫ ҚАРЖЫНЫ БАСҚАРУ ТЕТІКТЕРІНІҢ ДҰРЫС ЖЕТІЛДІРІЛМЕУІ САЛДАРЫНАН ШЕКТІК 
МӨЛШЕРДЕН АСҚАН АЗҒАНТАЙ ҚАРЖЫСЫНА ОЙЫ ЖЕТКЕНМЕН, ҚОЛЫ ЖЕТПЕЙ ОТЫР
ҒАН ХАЛЫҚ КӨП. 

өсіп жатқан соң, қордағы қаржыны алып, үйіме тағы 
бір бөлме қосуды жоспарлап едім. Үзіліссіз жұмыс 
істеп келе жатқаныма жиырма жылдай уақыт бол-
ды, зейнетақы қорындағы қаржының үстінен 1 млн 
300 мыңдай ақша ауысып тұр екен. Ол біреулерге 
болмашы ақша болғанымен, қызым бойжетіп, жеке 
бөлме керек етіп, ұлым үйленіп, үйімді кеңейту қа-
жеттілігі туындап отырғанда өзім үшін айтарлықтай 

қаржы болып көрінгені рас. Бірақ сұрастыра келе 
ол қаржының қолыма берілмейтінін, құрылыс ком-
паниясына аударып, заң бойынша ақшаны солар 
арқылы игеруім қажет екенін естідім. Құрылыс ком-
панияларын жағалап көрдім. Үлкен  нысандар алып, 
солармен айналысатын құрылыс компаниялары менің 
миллионнан асатын болмашы ақшамды місе тұтпай-
ды екен. Шағын құрылыспен айналысып жүргендерді 
де іздестіріп көрдім, бірақ үйіме бөлме қосуды ойлап 
отырған менің ақшама кірпіш-цемент, ағаш қана 
келетін болып шықты. Сонда құрылыс компаниясы-
ның қыз метіне қаржы тауып бере алмайды екенмін. 
Бәлкім, мен болмашы ақшамды тиімді игеру үшін 
танысымның арзанырақ қызметіне жүгінгім келетін 
шығар? Өкінішке орай, зейнетақы қорындағы қара-
жатты игеру кезінде мұндай мүмкіндіктер қарасты-
рылмапты» дейді. 

Сондай-ақ құрылыс компаниясының емес, жекелеген маманның қызметі-
не жүгінсе оны келісімшарт арқылы дәлелдеуге болады. 

Марат САҒЫМБЕК, 
Алматы облыстық Панфилов 
ауданаралық Әділет 
басқармасының басшысы:
 

«ҚҰЖАТТАНДЫРУ 
ІСІНДЕ 

КЕДЕРГІ ЖОҚ»
– Марат Рахымбердіұлы, 

бүгінгі таңда жылжымайтын 
мүлікті электронды тіркеу-
дің барысы қалай іске асып 
жатыр және осы саладағы  
өзгерістер жайлы не айтасыз?

– Заман талабына сай «Жыл-
жымайтын мүлікке құқық тарды 
мемлекеттік тіркеу туралы» заң 
маңызды өзгерістерден өтуде. 
Бұл құжат уақыт талабына сай 
жетілдіріліп жатыр. Оған бүгінгі 
таңдағы ақпаратқа қолжетімділік, 
бүкіл құжат мәселесінің, одан 
өзге де қажетті жұмыстардың 
тиімділігі дәлел. Заңға әртүрлі  
өзгерістер мен толықтырулар 
енгізіліп, ол қолданыста өзінің оң 
нәтижесін беруде. тандыру көбейсе деймін. Ақшамды алып үлгере алмай қаламын-ау деп қорқып 

жүргендер де жетерлік.  

ДЕПУТАТТАРДЫ ДАЯРЛАУҒА 
КЕТЕТІН ШЫҒЫН — 

650 МИЛЛИОН
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ДЕПУТАТТАРДЫ ДАЯРЛАУҒА 
КЕТЕТІН ШЫҒЫН – 650 МИЛЛИОН

ҚОРЫТЫНДЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

Өткенде Ұлттық экономика ми - 
нис трі Әсет Ирғалиев мәжілістің жалпы 
отырысында «Кейбір заңнамалық ак-
тілеріне аудандық, қалалық және ауыл-
дық билік деңгейлерінің дербестігі мен 
жауапкершілігін кеңейту мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» заң жобасын танысты-
рып, 647 млн теңге сұрады. Мәжіліс 
депутаты Айгүл Нұркина «Енді мәс-
лихат депутаттарын тиісті бюджет 
қаражаты есебінен даярлау, қайта да-
ярлануға және біліктілігін арттыруға 
құқық беріледі. Осы норманың қалай 
іске асырылатыны туралы тетік жоқ. 
Мысалы, оны кім, қандай форматта, 
қандай жиілікпен жүргізеді?», – деп 
сұрақ қойды. Сауалға жауап берген 
Әсет Ирғалиев заңдағы норма мәслихат 
депутаттарын 5 жылда бір рет оқуға 
жіберуді көздейтінін жеткізді. Алғашқы 
2 жылда оқыту Президент жанындағы 
мемлекеттік басқару академиясының 
филиалдарында жүргізіледі екен. Ал 
Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығмату-
лин: «Заң жобасындағы даярлау мен 
қайта даярлау дегеніміз не? Қайтадан 
диплом бересіздер ме? 647 млн теңгені 
береміз деп отырсыздар? Заңға даярлау 
мен қайта даярлау нормасын не үшін 
жаздыңыздар? Бұл нені білдіреді?» – 
деп сұраған. Министр бөлінген қаржы 
біліктілікті арттыруға жұмсалатынын 
айтқанымен, бұл жауапқа мәжіліс спи-
керінің көңілі толмады. «Үшінші рет 
сұраймын. «Даярлау және қайта даяр-
лау» деген нені білдіреді? Академиялық 
бағдарламамен білім алу ма? Диплом 
ала ма? Бұл жастардың сүйікті тәсілі 
шығар. Олар бір жыл ішінде 5 диплом 
алып жүреді. Енді осыны заң жобасына 
жазып қойыпсыздар. Не істейтінде-
ріңізді түсінбей отырсыздар», – деді. 
Сан сауалдың астында қалғанымен, сол 
күні министрдің құжатын халық қалау-
лылары бірінші оқылымда мақұлдады.

Біліктілікті арттыру деп жаппай 

КЕҢЕСКЕН ІСТЕ 
КЕМШІЛІК БОЛМАЙДЫ

КЕҢЕС

мемлекеттік қызметкерлерге миллион-
дап ақша бөлгізген біздікілердің депу-
таттарға да қыруар қаржы жұмсауды 
қажет ететін құжаты «бақаны жалауға» 
рұқсат етпейтін шетелдің заңынан 
асып кетпесе, кем түспейді. Осы орай-
да қаржы саласының мамандары мен 
заң жобасын бірауыздан мақұлдаған 
депутаттардан біліктілікті арттыруға 
бюджет қаржысын жұмсау қаншалықты 
дұрыс екенін сұрап білдік.

Берік ӘБДІҒАЛИҰЛЫ, 
Мәжіліс депутаты: 
– Бұл соманың қайдан шыққанын 

білмеймін. Себебі, құжаттың таныс
тырылымы кезінде болған жоқпын. 
Түсінгенім, қомақты қаржы ауыл
дық, аудандық, облыстық, қалалық 
мәслихат депутаттарының білімін 
арттыруға жоспарланып отыр. Бұл 
әлі бекітілмеген қаражат. Ондай 
қағиданы заң жобасына енді кіргізіп 
жатыр. Бізде бұрын мемлекеттік 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру 
бар еді, бірақ депутаттардың білімін 
шыңдау деген болмаған. Өйткені, әркім 
өз саласымен істеп жүрген. Олардың 
ішінде мұғалімі, кәсіпкері, дәрігері 
бар. «Сапалы заңдар қабылдауымыз 
керек» деп жатырмыз ғой. Халықпен 
көп жұмыс істейтін осы жергілікті 
жерлердегі депутаттар болғандықтан 
біліктілігін арттыру керек деп санай
мын. Бірақ, оның қалай жүзеге асы
рылатынын дұрыстап түсіндіріп бере 
алмаған секілді. Ол тек жоба, біз оны 
бекітпейміз. Мәжіліс пен мәслихат де
путаттарының жұмысына халықтың 
көңілі толмайды. Сол үшін де білік
тілікті арттыру қажет. Қанша жер
ден өз мамандығы бойынша мықты 
болғанымен, заңдарды түсіндіру үшін 
білімін шыңдаған дұрыс. Себебі, қазір 
сайланып жатқан депутаттардың 
дені жастар, көп нәрсені біле бермейді. 
Алайда оны аз қаржыменақ жүзеге 
асыруға болар еді. Жергілікті жерлерде 
әкімдіктердің өзіндеақ оқыту жұмы

старын жоғары деңгейде ұйымдас
тыруға мүмкіндік бар. Оның үстіне 
қазіргідей онлайн форматта білім де 
алып, жемісті жұмыс та атқаруға бо
латынын көріп отырмыз. Сондықтан 
біліктілікті арттыру үшін қомақты 
қаржы жұмсаудың қажеті шамалы.

Айдар ӘЛІБАЕВ, 
экономист: 
– Бақандай 650 миллионға жуық 

қаржыны депутаттарды оқытуға 
жұмсау керектігін естіпбілгенде 
таңқалғаным рас. Қандай оқытуды 
айтып отыр? Не себептен олардың 
оқуына Сіз бен біздің ақшамыз жұм
салуы керек? Екіншіден, сонда біздің 
мәслихаттарға сайланған депутат
тардың білімсіз, біліксіз болғаны ма? 
Үшіншіден, қандай оқу, қай жерде 
оқытылады, кім сабақ береді? Осының 
барлығын дұрыстап көрсету керек. 
Төртіншіден, біліктілікті арттырудың 
соңы жемқорлыққа ұласатынына көзім 
жетеді. Бөлінген қаражат білімді 
шыңдауға жұмсалатынына сенім аз. 
Ертең осы қомақты қаржыға ауыз 
салатын ұрылардың болатыны сөзсіз. 
Өйткені, мұндай қаржыны бақылауда 
ұстау өте қиын. Дәл қазіргідей бюд
жетте қаражаттың жетіспеушілігі 
болып жатқан кезде, салық төлеу
шілердің саны азайып бара жатқан 
тұста осындай ақылға қонымсыз іске 
қаражат бөлінуіне қарсымын. Егер 
сайланған депутаттарымыз білімсіз, 
біліксіз болып шықса, өмірде көргені 
мен түйгені мол тәжірибелі, білімді, 
ешқандай біліктілігін арттыруды 
қажет етпейтін дайын мамандар
мен алмастырсын. Қайта даярлаған
нан, қайта сайлаған тиімді. Қазір біз 
жастарды көбірек заң шығарушы 
орынға сүйреп жатырмыз дейтіндер 
бар. Алайда ол ақталатын дүние емес. 
Депутаттар қажет болса өз ақшасы
на білімін көтерсін. 

Жадыра МҮСІЛІМ

Шымкент қаласы Еңбекші аудан-
дық сотына 2019 жылы 402 азаматқа 
қатысты 346 қылмыстық іс келіп түссе, 
былтыр бұл сан 424 адамға қатысты 380 
қылмыстық іске жеткен. Сол секілді 
азаматтық істер бойынша 2019 жылы 
5396 талап арыз бен 132 іс, былтыр 4511 
талап арыз, 203 іс қабылданған. Бұл 
туралы аталған соттың төрағасы Айдос 
Сұлтанов журналистермен өткен кезде-
суде баяндады. 

Өткен жыл біздің ел үшін ғана емес, 
бүкіл әлем халқы үшін оңайға соқпады. 
Қатаң карантин жарияланып, тұрғындар 

өз баспанасында қамалуға мәжбүр бол-
ды. Кешкі уақытты айтпағанның өзінде 
күндіз де адамдар бей-берекет жүруді 
доғарды. Логикаға салып қарасаңыз, 
мұндай жағдайда қылмыстың саны да, 
түрі де төмендеуі тиіс қой. Ал төраға 
ұсынған мәліметке көз жүгіртсек, был-
тыр 2019 жылға қарағанда қылмыс саны 
кемімек түгілі, 34 іске өскен. Мұны қа-
лай түсінуге болады? 

– Түрлі себептерге байланысты қыл-
мыстық теріс қылық көбейген. Өткен 
жылы қарауға келіп түскен қылмыстық 
істердің 30 пайызы осы санатта, – деді 

Ақмола облыстық сотының төр-
ағасы Д.Әмір кеңестегі өз сөзінде 
ақтау үкімдерінің сапасын талқылап, 
тергеу органдары тарапынан кететін 
олқылықтарды атап өтті. Сонымен 
бірге, төраға «Тіл туралы» заңнама 
нормаларын қолдану мәселелеріне 
тоқталды. Кеңескен істе кемшілік 
болмайтынын алға тартқан төраға 
азаматтардың тілді таңдау құқығын 
сақтауда бірлесіп жұмыс істеуге ша-
қырды. 

Кеңесте Ақмола облыстық соты-
ның қылмыстық істер жөніндегі сот 
алқасының төрағасы Раджаб Даминов 

пен облыстық сот судьясы Әскербек 
Жакулин сөз сөйлеп, Жоғарғы Сот-
тың нормативтік қаулыларын және 
заңнамадағы өзгерістерді бірге зерде-
леу барысында семинарларды өткізу 
қажеттігін, олқылықтарды болдырмау 
мақсатында құқық қолданудағы күр-
делі жағдайларды талқылауды ұсын-
ды. Кеңесте қылмыстық қудалаудың 
енгізіліп жатқан үш буынды моделінің 
жекелеген мәселелері де қаралды. 

Күләш ДОМАЛАҚОВА,
Ақмола облыстық соты 

баспасөз қызметінің жетекшісі

АНЫҒЫ МЕН ҚАНЫҒЫ

СОТ КОРПУСЫНА 
ҚОЙЫЛҒАН ТАЛАП ЖОҒАРЫ

Жақында Атырау облысы соттарының 2020 жылғы жұмысы қорытынды-
ланды. Онлайн режимде өткен жиында сот алқаларының төрағалары Т.Уалиева 
мен М.Комиршинов баяндама жасап, сот жүйесін жетілдіру бойынша алдағы 
жоспарлары туралы айтты. Судья әдебі жөніндегі комиссия жұмысының қоры-
тындысы туралы облыстық соттың судьясы С.Хасан баяндады.

Сот төрағасы Б.Жұмағұлов қылмыстық істер бойынша жүктеменің 13,8%-
ға артқанына қатысушылар назарын аударды. Көбінесе бұл меншікке қарсы 
қылмыстар. Мұндай өсімге қылмыстық қудалау органдарының сотқа жіберген 
істер санын жасанды көбейтуі түрткі болып отыр. Осыған байланысты, қылмыс-
тық істер жөніндегі алқа төрағасына және тиісті соттар төрағаларына тергеу 
органдарымен кездесулер ұйымдастыру, сонымен қатар онша ауыр емес және 
ауырлығы орташа істерді сотқа жолдамай, тергеу сатысында татуласу жолымен 
аяқтау мәселелерін талқылау тапсырылды.

Азаматтық істер бойынша жүктеменің 40%-ға төмендегенін ескере отырып, 
төраға 2021 жылы сот актілерінің сапасын арттыруға, істерді қарау мерзімін 
бұзуға жол бермеуге ерекше назар аударылатынын атап өтті.

Соттардың тараптар арасында татуластыру рәсімдерін қолдануына үнемі 
көңіл бөлінбек. Барлық аудандық және оған теңестірілген соттардың төрағала-
рына осы бағыттағы жұмысты жандандыру, ал азаматтық істер жөніндегі алқа 
төрағасына апта сайын жұмысты қорытындылап, үздік судьяларды бөліп көр-
сету тапсырылды. Сондай-ақ, төраға Азаматтық процестік кодексіне соттар жұ-
мысының заманауи форматтарын ендіру, артық сот рәсімдері мен шығындарын 
қысқарту, дәлелдемелерді жинау процесінде судьяның белсенділігін күшейту 
бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға тоқталды.

Кеңесті қорытындылай келе, Соттар әкімшісінің басшылығына әкімшілік 
әділет институтын енгізу бойынша дайындық жұмыстарын жеделдету ескертіл-
ді. Ағымдағы жылдың 1 шілдесіне дейін жаңа әкімшілік соттың толыққанды 
жұмыс жасауы қамтамасыз етілуі тиіс. Әрі онлайн-режимде отырыстар өткізу 
үшін жаңа және одан да көпфункционалдық платформалар енгізу күн тәртібінде 
тұр.

«Жоғарғы Сот төрағасы Ж.Асанов біздің алдымызға үлкен күш-жігерді та-
лап ететін біршама міндеттер қойды. Ал бұл біздің сот жүйесі мен сот төрелігін 
іске асыру процесі сенім тудырып, үздік стандарттарға сәйкес келуі тиіс дегенді 
білдіреді», – деп түйіндеді сөзін Б.Жұмағұлов.

Атырау облыстық сотының баспасөз қызметі

ҚЫЛМЫСТЫҚ ТЕРІС ҚЫЛЫҚ КӨБЕЙІП ТҰР
сот төрағасы Айдос Едігеұлы біздің 
сауалымызға орай. 

 – Карантин шектеулерінің күшей-
тілуіне байланысты медиаторлардың 
қатысуымен қысқартылған істер саны 
төмендеді. Мәселен, 2019 жылы татула-
су жолымен 26 қылмыстық іс қысқарса, 
былтыр олардың қатары 11-ден аспады. 
Салыстырмалы түрде айтылып отырған 
екі жылдың әрқайсысында төрт-төрттен 
8 қылмыстық іске байланысты ақтау 
үкімдері шықты. 

Баспасөз мәслихатында мәлім бол-
ғандай, өткен жылы алаяқтық пен тонау 
қылмысы да артқан екен. Сыбайлас 
жемқорлық санатында 7 іс қаралған. 
Отбасылық дауларға байланысты 526 
талап арыз түсіп, 121-іне қатысты та-
раптар татуласқан. 

Жиынды Шымкент қалалық соты-
ның баспасөз хатшысы Қабыл Дүйсенби  
жүргізіп отырса, нақты бір істерге қа-
тысты туындаған сауалдарға БАҚ-пен 
байланыс міндеті жүктелген судья Қай-
рат Ізбасаров жауап берді. 

Ш.МЕКЕНБАЙҰЛЫ
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ

Ақмола облыстық сотының төрағасы Досжан Әмір, облыстық сот-
тың қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Раджаб 

Даминов, облыстың аудандық және оларға теңестірілген соттарының 
төрағалары мен қылмыстық істерді қарайтын судьялар қылмыстық 
процесте азаматтардың конституциялық құқықтарын сақтау мәселелерін 
талқылау бойынша ведомствоаралық кеңеске онлайн режимде қатысты. 
Облыстық прокуратура ұйымдастырған кеңеске полиция департаментінің 
өкілдері, ұлттық қауіпсіздік, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және 
экономикалық тергеу органдарының қызметкерлері қатысты. 

Ақтөбеде «Сағыз Петролеум» компаниясының бір топ жұ-
мысшысы кеңсе алдына жиналып, жалақыларын 100 пайызға 
өсіруді талап етті. 

«Сағыз Петролеум» компаниясы Атырау облысының 
Қызылқоға ауданы мен Ақтөбе облысы Байғанин ауданының 
Сағыз аумағында мұнай барлау және өндіру жұмысымен 
айналысады. Жұмысшылардың айтуынша, олар жалақы 
мәселесін үш жылдан бері көтеріп келеді. Алайда әлі нәтиже 
жоқ. Бұған қоса, олар вахталық жұмыстың ұзақтығын екі 
есеге азайтуды талап етіп отыр. Өйткені пандемия басталға-
лы бері жұмысшылар вахтада 30-35 күннен жұмыс істеуге 
мәжбүр болған. 

Жұмысшылар мен жұмыс берушілер арасындағы 
еңбек дауын шешуге Ақтөбе облыстық кәсіподақ орта-
лығының төрағасы Алтынбек Әмірғалиев араласты. Ол 

татулас тыру комиссиясын құруға бастамашылық еткен. 
– Татуластыру аясында тараптар вахталық жұмысты 15 

күнге қысқартуға келісті. Ал жалақы сәуірге дейін көбей-
тіледі. Сонымен қатар жұмыс беруші талап қойған жұмыс-
керлерді қудаламаймыз деп уәде етті. Қазір еңбек ұжымын-
дағы жағдай тұрақты. Серіктестікте 403 адам еңбек етеді. 
Орташа жалақы мөлшері –187 мың теңге. Бұл жағдай Ақтөбе 
облысы кәсіподақтар орталығы аумақтық бірлестігінің бақы-
лауында,–деп хабарлады облыстық кәсіподақ орталығынан. 

Айта кетелік, бұған дейін Темір ауданында «АМК Мұнай» 
және «КМК Мұнай» ЖШС мұнайшылары жалақы көтеруді 
талап етіп, ереуілге шыққан еді. Бүгінгі күні еңбек дауы 
шешіліп, екі жақ келісімге келді. 

Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА 
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ 

МҰНАЙШЫЛАР ТАҒЫ ДА НАРАЗЫЛЫҚҚА ШЫҚТЫ 

ТАЛАП
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– Сондықтан бұл жерде құрылыс компаниясы арқылы ғана қаржыны игеруді 
міндеттемеу қажет. Керісінше, баспаналы болғысы келетіндерге бұл жүйе 
тиімсіз болғандықтан тиімді жолдарын қарастырып, жетілдіру керек. 

Өйткені, ақшаны игеру кезінде қымбат қызметке жүгініп, құрылыс компа-
ниясы арқылы алынған қымбат құрылыс заттарын сатып алса ақша тиімсіз 
жұмсалып, көздеген мақсатқа жету қиындай түседі. Егер қаржыны құрылыс 
компания лары арқылы емес, өзін-өзі жұмыспен қамтып жүрген қарапайым 

– Бұл жүйе жылдың соңына дейін жалғасатынын көп 
адам білмейді. Қазір жері жоқ азаматтар көп. Қордағы 
қаржысына жер алайын десе, оған да құрылыс компаниясын 
араластырып қойған. Бұл сұмдық қой. Халықтың өз ақшасын 
өзіне қиындатпай берген дұрыс. Емделу, шипажай қызметі-
не жұмсау тетіктері әлі бекітілмеген. Былтыр қыркүйек 
айында айтылса да, әлі күнге тиісті орындар орнынан 

Сауалнаманы дайындаған Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

Атамұрат ШӘМЕНОВ, экономика ғылымының докторы, профессор: Жанұзақ ӘКІМ, экономист:

азаматтар арқылы игерсек, қоғамдағы талай жұмыссыз жүрген құрылысшы, сылақшы, әрлеуші, кафель 
жабыстырушы азаматтар жұмыспен қамтылар еді. Құрылыс компаниялары кем дегенде 20 пайыз үсте-
мелерін қосады. Сондықтан зейнетақы қорындағы қаражатты игеру кезінде жекелеген азаматтардың 
мүддесіне сай ыңғайласақ ақшаның барынша көздеген жерге жетуіне, тиімді игерілуіне жол ашылар еді.

Тіпті болмай жатса, өте көп мөлшерде қаржы болса ғана құрылыс компаниясы арқылы игеріп, ал бол-
машы 1-2 миллиондарды құрылыс компанияларын араластырмай барынша азаматтардың мүмкіндігіне 
сай етуіміз қажет. Ақыры зейнетақы қорындағы қаражатты азаматтарымыздың қолдануына рұқсат 
еткен екенбіз, ендеше қалағанына жұмсауды қамтамасыз етсек дұрыс болар еді.

АҚШАНЫ ИГЕРУ ТЕТІГІН ҚАЛАЙ ЖЕҢІЛДЕТЕМІЗ?
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МҰНЫ АЙТПАСҚА БОЛА МА?

қозғала қоймаған. Сондықтан осы мәселеге жауапты органдардың жауапкершілігін 
де көтеру керек.   

Тағы бір айта кетер жайт, «Отбасы банкі» арқылы нақты осы зейнетақы қорын-
дағы қаражатты игеру кезінде жеңілдіктер қарастырылса дұрыс болар еді. Өйткені 
халық қолындағы барын салды, енді игерілмей тағы жатып қалса, ол ақшаның халыққа 
көмегі қайсы? Онсыз да осы ақша берілетіні белгілі болғалы бері тұрғын үй бағасы ша-
рықтап кетті. Енді берілген қаржының халықтың тезірек қажетіне жарауын қамта-
масыз етсек дұрыс болар еді

(Соңы. Басы 1-бетте)

МӘСЕЛЕ

АДАМ ҚҰҚЫҒЫ БҰЗЫЛҒАН 
ЖЕРДЕ ӘЛЕУМЕТТІК ӘДІЛДІК 

ОРНАМАЙДЫ
Ақпанның 20-сында жер-жерде Бүкіл-

әлемдік әлеуметтік әділдік күні атап өтіледі. 
БҰҰ Бас ассамблеясы бұл мерекені 2007 жыл-
дың 26 қарашасында бекіткенімен, оның пайда 
болуына 1995 жылы Копенгагендегі кездесуде 
жарияланған қоғамды әлеуметтік дамыту мін-
деттері түрткі болды. Өйткені, әлеуметтік әділ-
дік әлем жұртшылығының көпшілігі үшін қол 
жетпейтін арман сияқты көрініп, дамыған мем-
лекеттер мен өзге елдер арасындағы алшақтық 
қатты ұлғайып кеткен болатын. Бұл туралы ҚР 
Тұңғыш Президенті Н.Назарбаев та кезінде «Ат 
төбеліндей ауқаттылар тобы қалың кедейлер 
тобынан тым шырқап, ал оқшауланып кеткен 
қоғам гүлденіп, дамымақ түгіл, өмір сүрудің 
өзіне қабілетсіз болып шығады» деген болатын. 
Дамудың нарықтық жолын таңдап, осы бағытта 
келе жатқанымызға 30 жылдың жүзі боп қалса 
да, Қазақстан әлеуметтік әділдікте аса үлкен 
табысқа жете алған жоқ. Оған шенеунік шешім 
қабылдайтын қоғам – келмеске кеткенін, әркім 
өзінің игілікті еңбегіне арқа сүйегенде ғана 
әл-ауқаты жақсарып, еркін қоғам қалыптасаты-
нын айтумен шектеліп, заң үстемдігін орнатуда 
жіберген олқылықтарымыз кедергі болып келе 
жатыр. Оны Мемлекет басшысы да халыққа ар-
налған Жолдауларында ғана емес, стратегиялық 
даму бағдарламаларында әрдайым айтып жүр. 
Бұған 2015 жылғы 6 мамырда өткен Үкіметтің 
кеңейтілген отырысында белгіленген бес инсти-
туционалдық реформаны жүзеге асырудың 100 
нақты қадамын нақты мысал ретінде келтіруге 
болады. Негізгі мақсаты «аурулардың сыртқы 
белгілерін» сылап-сипап қою емес, оларды 
«жүйелі емдеу» болып табылатын «100 нақты 
қадам» бойынша атқарылған жұмыс аз емес, 
алайда қордаланған мәселенің түйіні шешілудің 
орнына, күрделене түсті. 2018 жылдан кейін 
алдымен көп балалы және әлеуметтік жағынан 
аз қамтамасыз етілген аналар бастап, өзгелер 
қоштап түрлі деңгейдегі атқарушы билік ор-
гандары мекемелерінің алдында жиналып, 
митинг жасау үрдіске айналып кетті.  

Билік – ең алдымен 
жауапкершілік

Адам еркін болмайынша – қоғам еркін 
болмайтынын, қоғам еркін болмайынша – ой 
еркін болмайтынын, ой еркін болмайынша 
– іс алға баспайтынын заң шығарушы және 
атқарушы билік органдары сезініп, өз мін-
детін жауапкершілікпен атқаруда әлі де ша-
бандық танытуда. Бұл туралы ҚР Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев 2019 жылғы Жолда-
уында «жалпы ішкі өнім мен халық табысы-
ның артуына қарамастан, қоғамдағы мүліктік 
жіктелу үдерісі сақталып отыр, тіпті күшейіп 
барады. Бұл – алаңдатарлық фактор. Сон-
дықтан оған ерекше назар аудару керек.  Ұлт-
тық табыстың әділ бөлінуіне баса мән бере 
отырып, салық жүйесін жаңғырту қажет деп 
санаймын» деді. Сондай-ақ ел бюджеті эконо-
миканы дамыту және әлеуметтік мәселелерді 
шешуге бағытталуы тиіс деп, әлеуметтік 
саладағы басым бағыттар ретінде: білім 
беру сапасын жақсарту; отбасы және бала 
институтын қолдау, инклюзивті қоғам құру;  
медициналық қызмет көрсетудің сапасы мен 
қолжетімділігін қамтамасыз ету; мәдениет 
қызметкерлерін қолдау; әлеуметтік көмек 
көрсету жүйесін одан әрі дамыту; еліміздің 
зейнетақы жүйесін дамытуды атады. Одан 
кейін араға тура 1 жыл салып жариялаған 
екінші Жолдауында қазіргі күрделі жағдайда 
алдымызда тұрған басты міндет – әлеумет-
тік-экономикалық тұрақтылықты, жұмыс 
орындарын және халықтың табысын сақтап 
қалу екенін көрсетті. Сондықтан мемлекет 
тарапынан әлеуметтік саладағы және эконо-
миканы қолдауға бағытталған барлық міндет-

Расында да, зейнетақы қорындағы қаржыны «Отбасы 
банкі» арқылы, алғашқы жарна ретінде құйып үй алып, игеру 
жүйесі ең алдымен іске қосылды. Ал басқа мақсаттарға пай-
даланушылар сеңдей соғылысып, кімнен кеңес сұрайтынын 
білмей жүр. Өйткені «Отбасы банкіне» хабарлассаң, зейнетақы 
қорының 1418 нөмірін береді, ал зейнетақы қорына хабар-
лассаң қайта «Отбасы банкіне» сілтейді. Халыққа түсінікті, 
қолжетімді жүйенің болмауы алғашқы уақытта талай жанның 
өтінімінің кері қайтуына себеп болды. Зейнетақы қорындағы 
қаражат алғашқы жарнаға жетсе жақсы, ал жетпегендерге бұл 
жүйе аса тиімді болмай тұр. Басында баспанасы жоқ, ипотека-
лық несиені жылдап мойнына ілгісі келмейтіндер мен жер үйін 
кеңейтуді ойлағандар да қордағы азғантай қаражатын игерудің 
жолын таппауда. Яғни бір қарағанда жүйе тек қордағы қара-
жаты молдарға ғана ыңғайланып жасалғандай. Ал үй бағасы 
қымбаттаған соң, артылған ақшасы алғашқы жарнаға жара-
майтындардың қаржысы не қолына берілмей, не жыртығын 
жамамай, «піскен астың күйігі жаман» болып тұр. Сондай-ақ 
қордағы қаражатын денсаулығын дұрыстау үшін емге жұм-
сағысы келетіндерге де жүйенің әлі жетілдірілмегенін байқай-
мыз. Өткен аптада газетімізге сұхбат берген «Отбасы банкінің» 
қаржы кеңесшісі Назгүл Байтуманова ның «Зейнетақы қорынан 
алған қаражатты емделуге жұмсаудың тәртібі қандай?» деген 
сұрағымызға, «Зейнетақы жинағын емделуге жарату тәртібі әлі 
нақтыланған жоқ. Бұған қатысты ережелерді Денсаулық сақтау 
министрлігі айқындайды» деген жауабы осыған дәлел. Айта 
кетер жайт, өтінімдері кері қайтарылғаннан кейінгі талай жан-
ның наразылығынан соң, арнайы осы жүйе үшін іске қосылған 
enpf-otbasy.kz платформасы жетілдірілу үстінде. Сондықтан 
қордағы қаражатты қолжетімді ету жолдары қарастырылса, 
талайлардың қордағы қаржысы үй алмаса да, біраз мұқтаж-
дықтарын шешуге сеп болар еді.

Нұра ТЫНЫСҚЫЗЫ, заңгер:
– Бұл жүйе «зейнетақы қорында ақша қалған жоқ» 

деп пессимистік ойда жүрген талайлардың кеудесінде 
үміт отын маздатты. Халықтың жүйеге деген сенімі 
ояна бастады. Сондықтан зейнетақы қорындағы қа-
ражаттың шектік мөлшерден асқанын халыққа берген 
дұрыс. Шыны керек, елімізде көптеген адамдар зейнетақы 
қорына ақша аударуға сенімсіздікпен қарайды. Жұмыс 
берушіден зейнетақы қорына ақша аударғаннан гөрі, сол 
ақшаны қолына беруді өтінеді. Сосын жұмыс беруші де 
екі түрлі бухгалтерлік есеп жүргізіп, компания табысын 
мемлекеттен жасырып, салықты аз төлеудің жолдарын 
қарастырады. Елімізде мұндай жолмен жұмыс істеп 
жатқан мекемелер өте көп. Зейнетақы қорындағы қара-
жаттың шектік мөлшерден асқанын халық қолына берілу 
жүйесінен соң талайлар заңды түрде зейнетақы қорына 
қаржы аударып, табысын жасырмай көрсетуге тырыса-
ды деп ойлаймын. Сондықтан әлі де болса мемлекеттік 
қордағы қаржыны қолжетімді ету жолдарын қарастырса 
үкімет ұтылмас еді.

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ
«Заң газеті»
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Сайын БОРБАСОВ, саяси ғылымдар докторы, профессор:

– Әлеуметтік әділетке біз әлі қол жеткізген жоқпыз. Жал-
пы әлеуметтік әділеттілік үлкен категория. Ол қай уақытта 
болады? Бірінші – еңбегіңе қарай әділ жалақы  алсаң. Бізде 
ол жоқ. Мысалы, біздің шетелмен байланыс жасайтын мұнай 
компания ларында шетелдіктер 1 млн теңге, біздің  жұмысшы-
лар 200 мың теңге жалақы алады.  Бұл әлеуметтік әділеттіктің 
экономикалық-қаржылық тұрғыдан бұзылуы. Екінші – байлар 
мен кедейлердің арасындағы айырмашылық бізде  орта есеп-
пен 40-50 есе. Ол әлемдегі ең үлкен алшақтық. Бұл 8-10 есе 
болғанда ғана әлеуметтік әділеттілік болады. 162 адам немесе 
Қазақстан халқының 0,01 пайызы бүкіл байлықтың 60 пайызы-
на ие. Осындай жағдайда әлеуметтік әділеттілік бола ма?!  Сол 
сияқты, қала мен ауылдың арасында да әлеуметтік әділеттік 

принципі бұзылып отыр. Ал әлеуметтік әділеттілік қоғамның дұрыс өмір сүруінің 
кепілі. Адамдардың өз пікірін айту құқының бұзылуы да әлеуметтік әділеттіліктің 
бұзылуы. Оны орнату үшін қоғамда заңның билігі орнауы керек. Заң – әлеуметтік 
әділеттіліктің ең негізгі қорғанышы. Оған бізде негіз бар. Әлеуметтік әділеттілік ұлт-
тық, экономикалық, мәдени, тілге байланысты құқықтар. Әлеуметтік әділеттілікті 
халық талап етсе, ол жасалынады. Халық өзі бейтарап болса онда ешқашан әлуеметтік 
әділеттілік болмайды. Қазір Қазақстан халқының 80 пайызы бейтарап қой. Тамағым 
тоқ, киімім бүтін болса болды дейтін жағдайда әлеуметтік әділеттілік болмайды. 

Әлеуметтік әділеттілікті барлық жерге тығып тастауға да болмайды. Отбасында 
адамгершілік, туысқандық қатынас бірінші орынға шығады. Әлеуметтік, қоғамдық 
қатынастарда әділеттілік базалық принцип болу керек. Біз қай уақытта құқықтық, 
демократиялық, зайырлы қоғам орнатамыз – Әлеуметтік әділеттілік принципі іске 
асқан кезде. Жастар, мүгедектер ұйымдары деген сияқты азаматтық институттар 
қоғамды әлеуметтік әділеттікке жетелейді.  

алымдардың 40-қа жуық түрі бар. Оны басқа-
ру ісі тым күрделі және негізінен мәжбүрлік 
сипатқа ие болып отыр... Мемлекеттік орган-
дарға бюджеттік дербестік берген жөн. Бұл 
міндеттерді шұғыл шешуге және ұжымдық 
жауапсыздық пен әуре-сарсаңнан құтылуға 
мүмкіндік береді. Бірақ қойылатын талап та 
күшеюі тиіс. Осыған орай Есеп комитетінің 
құзыретін күшейтуді тапсырамын» деді. 

Демократия жарлықпен 
орнамайды

Қай қоғамда да адам өз еңбегімен ғана 
қадірлі. Өкінішке орай, Қазақстанда әлі күн-
ге дейін табысқа жеткен адамдарға деген оң 
көзқарас аз. Біреу бір нәрсеге қолжеткізсе, 
әке-шешесі ауқатты не лауазымды жерде 
жұмыс жасайтын шығар немесе тамыр-та-

барда ысқыр, мұрның барда пысқыр», «Көрдім 
деген көп сөз», «Аш құлақтан тыныш құлақ», 
«Пысық болам деп пұшық болма» деп мақал-
датқанды жақсы көреді. Осындайда Елбасы 
Н.Назарбаевтың «Заңдарды білмейінше, 
оларға құрметпен қарап, бұлжытпай сақта-
майынша, біз өмірдің бірде-бір саласындағы 
қиындықтардан ешқашан құтыла алмаймыз» 
деген сөзі еріксіз еске түседі. Шынында да 
мемлекеттің міндеті – адамдардың еңбек етіп, 
өмір сүруінің тиісті заңдық тетіктерін жасау, 
конституциялық құқықтарына кепілдік беру. 
Ал заң – бұл билік пен халықтың арасындағы 
келісім екенін елдің бәрі білсе де, өз құқын 
білуге, оның орындалуын талап етуге келгенде 
– бетегеден биік, жусаннан аласа боп қалады. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ 
«Заң газеті»

темелер орындалатынын және бұл мақсатқа 
Ұлттық қордан 1 триллион теңге бөлінетінін 
жеткізді. Сондай-ақ әлеуметтік төлемдерді 
индексациялау жұмысы жалғасатынын, бұл 
бағытта 2023 жылға дейін шамамен 1 трилли-
он теңгеден астам қаржы бөлу жоспарланып 
отырғанын айтты. Жаңа жағдайдағы эконо-
микалық даму туралы жоспарында: «Егер 
ұлттық табысты әділ бөлудің маңыздылығы 
туралы айтар болсақ, барша азаматтарға дәл 
сондай ұғынықты болатын салық саясатын 
әзірлеуіміз керек. Бүгінде салықтар мен 

ныс арқылы жеткен шығар деп күдіктене 
қарайтындар көп. Өйткені адамдар елдің өмірі 
қалай өзгеріп жатқанын өздерінің тұрмыс-тір-
шілігінен байқайды. Мемлекеттік қызметте 
жүрген қарапайым қызметкердің өз жалақы-
сына 2-3 жылдың ішінде зәулім үй тұрғызып, 
қымбат көлік мінуі мүмкін еместігін біледі. 
Сыбайластық пен жемқорлық жағдайын 
күнделікті өмірде көріп, естіп жүрсе де оны 
әшкерелеуге, қоғамдағы әлеуметтік әділдікті 
орнатуға атсалысуға келгенде кежегесі кейін 
тартып, «Менің қолымнан не келеді? «Тісің 
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СОТ АКТІСІ – 
СУДЬЯ САУАТТЫЛЫҒЫНЫҢ КӨРІНІСІ
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САРАП ЖОЛДАУҒА – ҚОЛДАУ

КАРАНТИН ТАЛАБЫНА 
БАҒЫНБАҒАНДАР ІСІ 

ҚАЛАЙ ҚАРАЛАДЫ?

ЖИЫН 

БОЛАШАҚТЫ АЙҚЫНДАҒАН 
ҚҰНДЫ ҚҰЖАТ 

Жуырда Батыс Қазақстан облысы Тасқала аудандық 
сотында «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер 
бойынша жаңа форматтағы сот қаулыларын әзірлеу-
дің және оларды түсіндірудің әдістемелік ұсынымдары» 
тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Іс-шараға прокура-
тура, полиция, төтенше жағдай бөлімінің, мемлекет-
тік кірістер басқармасының өкілдері қатысты.

Жиында сөйлеген сөзінде сот төрағасы А.Дүйсенғалиев 
ұсынымдар әкімшілік құқық бұзушылық істер бойынша сот 
актісі мәтінінің әдеби тіл нормаларына сай және терминоло-
гияны сақтай отырып, мейлінше анық, нақты және түсінікті 
жазылуына бағытталғанын атап өтті. Жоғарғы Сот тара-
пынан дайындалған бұл ұсынымдардың әрбір судьяға көмекші 
құрал болары даусыз. Себебі, мұнда сот актісінің сапасына 
мән берілген. Сот актісі – судья еңбегінің жемісі. Осы акті-
ден судьяның білімі мен білігі ғана емес, сөз саптауы, заңды 
тұжырымдауы көрініп тұрады. 

Сот актісін тараптарға түсіндіру қашан да маңызды. 
Осы орайда, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау 
кезіндегі сот төрелігі жұмысының сапалы болуы – тікелей 
әкімшілік жауапкершілікке тарту құзыреті берілген құзырлы 
органдардың іс құжаттарын рәсімдеу мен қалыптастыруына 
да байланысты. Сондықтан бұл мәселеге өзге жауапты орган-
дар да селқос қарамауы керек.

Дөңгелек үстелге қатысушылар әкімшілік істерді рәсім-
деу және оларды сотта қарау кезіндегі түйткілді мәселелер 
бойынша пікір алмасып, тәжірибеде кездесетін кемшілік-
терді ортаға салды. Шараны қорытындылаған сот төраға-
сы қатысушылардың барлық туындаған сұрақтарына жауап 
берді.

 
Р.ХИСАМЕТДИНОВ,

Тасқала аудандық сотының бас маманы 
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ 

БИЛЕР КЕҢЕСІНІҢ СӨЗІ ӨТІМДІ

Ел Перзиденті Қ.Тоқаев өткен жылғы 
«Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл 
кезеңі» атты Жолдауында еліміздегі әлеу-
меттік-экономикалық тұрақтылық, жұмыс 
орындарын және халықтың табысын сақтап 
қалумен қатар, сот төрелігінің ашықтығын 
одан әрі қамтамасыз ету, «Әділетті мемле-
кет» құру тұжырымдамасын алға тартты. 
Сондай-ақ, маңызды құжатта заң үстемдігі 
орнықпаса және азаматтардың қауіпсіздігіне 
кепілдік берілмесе, әлеуметтік-экономи-
калық дамудың бірде-бір міндеті табыс-
ты жүзеге аспайтыны, қылмыстық және 
қылмыстық-процессуалдық заңнаманың 
тұрақтылығын қамтамасыз ету, тіркелген 
кәсіпкерлерге қатысты кез келген тергеу әре-
кеттері тек сот немесе прокурор санкциясы 
арқылы жүзеге асырылуы тиістігі егжей-тег-
жейлі түсіндірілген болатын. Одан бөлек, 
сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейту 
жолында сөзден іске көшетін уақыттың 
жеткендігі назарға алынып, осы мақсатта 
жақын арада орындалуға тиісті жұмыстар 
мен нақты қадамдар Жолдау арқылы ха-
лыққа жеткізілді. Ең бастысы, Мемлекет 
басшысы құқық қорғау органдары қызмет-
керлерінің, судьялардың, пара берушілердің 
және парақорлыққа делдал болғандардың 
сыбайлас жемқорлығы үшін жазаны қатайту 
тұрғысынан Қылмыстық кодекске өзгерістер 
енгізу керектігін тапсырды. 

Сонымен қатар, болашақты айқын-
даған құнды құжатта Қ.Тоқаев «Сыбайлас 
жемқорлыққа қатысты қылмыс жасаған-
дарға шартты түрде мерзімінен бұрын боса-
ту шарасы қолданылмайды. Жемқорлықпен 

Төтенше жағдай енгізілген сәттен бері республи-
ка соттарында сот отырысы өтетін залдарды жедел  
ғаламтормен қамтамасыз ету, сот тарапынан көр-
сетілетін қызметтерді онлайн форматқа көшіру, сотпен 
байланысты нығайту, халық пен сот арасындағы ашық 
диалогты жандандыру бойынша көптеген сындарлы 
істер өз шешімін тапты. Алайда, коронавирустың 
алдын алу үшін енгізілген төтенше жағдай талаптары 
карантин кезінде толықтай сақтала қоймады. Аза-
маттардың арасында өзгені былай қойғанда, өзінің 
денсаулығына салғырт қарайтындардың көп екені 
байқалды. Індеттің таралуына тосқауыл қою үшін 
бетперде тағу, антисептикті пайдалану, қорғаныш 
құралдарын тұтыну, көпшілік топтасатын жерге бар-
мау сияқты шектеулерді мойындамағандар баршылық. 
Әсіресе, көпшілік денсаулығына жауапты шағын және 
орта кәсіп иелерінің карантин талаптарын орындама-
уы, сауда, өндіріс орындарында арақашықтыққа мән 
бермеу, жұмысшыларды вирустан қорғайтын өнім-
дермен қамтамасыз етпеуі, ғимараттарда көпшіліктің 
топтасып жүруіне жол беруі вирустың тез таралуына, 
азаматтардың денсаулығына нұқсан келтіруге итерме-
лейтін әрекет. Өкінішке орай, мұндай жауапсыздықты 
тек ескертумен тоқтату, тыю мүмкін емес. Соған орай 
құзырлы орындар карантин шектеулеріне бағынбаған-
дардың үстінен хаттама толтырып, ісін сотқа жіберу 
жағдайлары көбейді. 

Осыған байланысты соттар төтенше жағдай тәр-
тібін бұзушыларды Әкімшілік құқық бұзушылық тура-
лы кодекстің 425-бабының 1-бөлігі бойынша, сонымен 
бірге 476-бабына сай таразылайтын болды. Бұл баптар 
елдегі төтенше жағдай тәртібін сақтамағандардың, 
ортақ талапты орындамағандардың жауаптылығын 
белгілеуді көздейді. Мәселен былтырғы жылы Ақтөбе 
қаласының мамандандырылған әкімшілік сотында 
төтенше жағдай режимін сақтамағандарға қатысты 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 476-ба-
бын қолдана отырып 1307 іс қаралды. Негізі, есепті 
кезеңде сотқа 1325 іс түскен болатын. Оның 1307-сі 
қаралып, 52-сі қысқартылды, 18 іс біріктірілді. Мате-
риалды таразылай келе құқық бұзушылардың 732-сіне 
ескерту жасалып, 257-сіне айыппұл салынды. 266-сы 
қамаққа алынды. 

Жамбыл облысы Байзақ аудандық соты 2020 жылы атқарылған жұмысты қоры-
тындылады. Сот төрағасы Е.Тилеубековтың басшылығымен өткен онлайн жиынға 
журналистер арнайы шақырылды.

Іс-шара барысында төраға былтырғы жылы Азаматтық процестік кодекске енгізілген 
өзгерістер мен сот саласында орын алған реформаларға тоқталды. 12 айда сотта 828 
азаматтық іс, 90 тұлғаға қатысты 81 қылмыстық іс, 576 тұлғаға қатысты 576 әкімшілік іс 
қаралған. Сонымен қатар есепті кезеңде қылмыстық істер бойынша 71 тұлғаға қатысты 65 
үкім, азаматтық істер бойынша 506 шешім, әкімшілік істер бойынша 576 тұлғаға қатысты 
576 қаулы шығарылған.

Төрағаның айтуынша, Байзақ ауданындағы Билер кеңесінің жұмысы да бір жүйеге 
түсіп келеді. 2020 жылдың 1 наурызында Сарыкемер ауылында «Қоғамдық келісім ор-
талығы» ашылып, Билер кеңесі мен медиаторларларға сол ғимараттан орын берілген еді. 
Былтырғы жылы Билер кеңесінің қатысуымен азаматтық істер бойынша 30 әкімшілік іс, 
3 қылмыстық іс медиация тәртібінде қысқартылған.

Сондай-ақ, Е.Тилеубеков Байзақ аудандық сотының БАҚ-пен байланысына да тоқта-
лып өтті. Былтырғы жылы республикалық, өңірлік БАҚ-та 84 мақаланың жариялануы сот 
ұжымының журналистермен де етене жұмыс істейтінін дәлелдесе керек.

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

ұсталғандардың мемлекеттік қызметте және 
квазимемлекеттік секторда жұмыс істеуіне 
өмір бойы тыйым салатын қағида қатаң 
сақталуы керек», – деді. Осы орайда, еліміз-
де сыбайлас жемқорлық бойынша шартты 
түрде мерзімінен бұрын босатуды жоюдың 
профилактикалық тұрғыда оң әсері болатын-
дығына сенім мол. Сондықтан, кез келген 
адам «бармақ басты, көз қысты» әрекеттерге 
бармас бұрын, саналы түрде ойлануы тиіс.   

Иә, жеңұшынан жалғасқан сыбайлас 
жемқорлық кеше немесе бүгін пайда болған 
ұғым емес. Бүкіл қоғамға қауіпті тілсіз 
тажалдың тарихы тереңде. Сонау Аристо-
тель, Демокрит, Платон, Сократ, әл-Фараби, 
Абайдың еңбектерінде жемқорлыққа қатыс-
ты өзекті ойлардың көрініс табуы сол кезең-
дердің өзінде аталған кеселдің болғанын 
аңғартады емес пе? Мәселен, ұлы Абайдың 
«Болыс болдым мінеки, Бар малымды 
шығындап. Түйеде қом, атта жал, Қалмады 
елге тығындап», – деген өлең шумақтары 
соның бір көрінісі. 

Бүкіл әлем елдерін ауыздықтап, әбігер-
ге салып, дамуын тежеген індетпен күрес 
жұмыстары тәуелсіз еліміздің де нақты 
міндетіне айналғаны қашан. Алайда, сы-
байластықпен күрес жолында қаншама 
іс-шара қолға алынып, жүргізілгенімен, 
өкініштісі, өкілеттігі мен лауазымын ел 
мүддесі жолын да емес, теріс пиғылда пай-
даланып, яғни жеке басының қамын күйт-
тейтіндердің азай май отырғандығы шын-
дық. Сондықтан, «Ұрлық түбі – қорлық» 
демекші, мемлекет қаржысын оңды-солды 
жұмсап, талан-таражға салғандарды дер 
кезінде жазаға тартып, қоғам талқысына 
ашық салу қажет деп білемін.

Осынау өркениетті қоғамда кез келген 
адам мәселені «таныс-тамыр немесе көк 
қағазбен» шешемін дегеннен бұрын, елді 
дамытуды ойлайтын кез жетті. Осы орайда, 
сыбайластық жасағандар мен сыбайлас-
тыққа делдал болғандардың жауапкершілігі 
мен жазасы тең екенін атап өткен жөн. 
Жүйелі жүргізілген күрестің нәтижесінде, 
елімізде стататистикалық мәліметтерге сәй-
кес, 2020 жылы тіркелген сыбайлас жемқор-
лық қылмыстарының саны 5%-ға (1 717-ден 
1 632-ге дейін) азайған. Ал, Маңғыс тау сот-
тарында сыбайлас жемқорлыққа қатысты 
2020 жылы 42 іс аяқталып, оның ішінде 37 
тұлға сотталған (2019 жылы 43 іс аяқталып, 
47 тұлға сотталған).

Қорыта айтқанда, кеселмен күресу сіз 
бен бізге ортақ міндет. Ал, мемлекетіміздің 
гүлденуі, өсіп-өркендеуі, рухани дамуы, 
болашағының жарқын болуы әсте адал ұр-
пақтың қолында екенін ұмытпайық! 

Ғабиден ОРАХОВ,
Ақтау қаласының мамандандырылған 
тергеу сотының судьясы

Коронавирус індеті бүкіл әлемнің тіршілігіне 
өзгеріс әкелді. Біздің елімізде де коронавирусқа 
байланысты төтенше жағдай енгізіліп, карантин-
дік шектеулер қойылғаны белгілі. Соған орай әр 
мекеме өзінің жұмысын өзгеше ұйымдастырып, 
жұмысшыларды жұқпалы індеттен қорғаудың 
барлық тетігін қарастыруда. Мұндай өзгеріс 
қазақстандық сотты да айналып өтпеді. Сот 
корпусын ғана емес, сот отырыстарына қатысу
шылардың денсаулығын қорғап, қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мақсатында отандық соттардың 
онлайн жұмыс режиміне көшкені белгілі. Бұл 
бастаманың игілігі зор болды. Алғашында жаңа 
жағдайға тосырқай қараған жұртшылықтың 
уақыт өте келе онлайн сотқа көзі үйренді. 

Кодекстегі 476-баптың 1-бөлігінде төтенше жағ-
дайдың жариялануына байланысты мемлекеттiк 
орган белгiлеген режимдi бұзу немесе талаптарды 
орындамау, сондай-ақ жергілікті жер коменданты-
ның заңды бұйрықтары мен өкімдеріне бағынбауды 
қарастырады. Сондай-ақ осы кодекстің 425-бабында 
халықтың санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздік-
ті сақтамау саласындағы заңнама талаптарын, сон-
дай-ақ гигиеналық нормативтердi бұзушыларға жаза 
белгілеуді қарас тырады. Бұл баптың 1-бөлігінде 
Қазақстан халқының санитарлық-эпидемиологиялық 
салауаттығы сала сындағы заңнамасының талаптарын, 
сондай-ақ гигиеналық нормативтердi, техникалық 
регламенттерді адам денсаулығына зиян келтіруге 
әкеп соқпаған бұзушылық үшін жауаптылық белгілен-

ген. Жаза мөлшері жеке тұлғаларға – 30, лауазымды 
адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе 
коммерциялық емес ұйымдарға – 230, орта кәсіпкерлік 
субъектілеріне – 310, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне – 1 
600 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл 
салуға алып келеді.  

Осыдан көріп тұрғанымыздай, төтенше жағдай 
талаптарын бұзу барлық жерде кездеседі, бірақ ол 
істерді сотта қараудың ортақ тәжірибесі толық қалып-
таса қоймады. Кейде бетперде тақпау, көпшілік орында 
қауіпсіздікті сақтамау сырт көзге соншалықты елеусіз 
көрінуі мүмкін. Соттардың шешіміне көңілі толмай-
тындар да осыны мысал етіп алға тартады. Күнделікті 
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы коронавирустың 
зияны туралы талмай айтылып жатса да, азаматтардың 
оны елей бермейтіні өкінішті. Әсіресе қарапайым ха-
лықтың төтенше жағдайды бұзатындарға салынатын 
айыппұл көлеміне көңілі толмайды. Мәселен бізде 
ӘҚБК-нің 425-1 бабына сай жаза тағайын далғандарға 
87 мың көлемінде айыппұл салынса, әрекеті 476-бап-
тың аясында қаралғандар 29 мың көлеміндегі айып-
пұлды төлеуіне тура келеді. Әрине, бұл жерде айып-
пұлды 7 күн ішінде төлегендерге 50 пайыз жеңілдік 
жасалатынын да ұмытпауымыз керек. 

Десек те, басқа елдермен салыстырғанда карантин 
талаптарын бұзғандарға берілетін айыппұл бізде әл-
деқайда аз. Мысалы, Францияда карантин талабына 
бағынбағандар 135 еуро төлеп, 15 күн ішінде бұл 
әрекетін қайталаса 1500 еуроны мемлекет бюджетіне 
беретіні жазылған. Италияда айыппұл көлемі 400 евро 
болса, Сингапурда оқшаулауға көнбегендер 10 мың дол-
лар қазынаға құяды. Көршілес Ресей тәртіп бұзған жеке 
адамға 15 пен 40 мың рубль аралығында айыппұл салса, 
Қытайдың жазасы тіпті қатал. Көршілес мемлекетте 
міндетті карантин талабын сақтамай, көпшіліктің өмірі-
не залал келтіргендер өлім жазасына кесілетіні нақты-
ланған. Осы елдермен салыстырғанда біздің айыппұл 
көлемі айтарлықтай көп емес. Ал айыппұлға көңілі 
толмағандар, дұрысы ортақ ережеге бағынбағандар 
коронавирустың әлі де күшінде екенін, одан ешкімнің 
сақтандырылмағанын қаперден шығармағаны абзал. 

Дәл осы мәселе туындағанда республикамыздың әр 
түкпірінде қазылық қызмет етіп жүрген әріптестеріміз 
төтенше жағдай талаптарын бұзғандарға жаза бел-
гілеудің бірыңғай тәжірибесі жоқтығын алға тартқан 
болатын. Бұл ретте еліміздің Жоғарғы Сотының өте 
жауапты жұмыс атқарып жатқанын атап өткен абзал. 
ҚР Жоғарғы Соты жалпы отырысының 2020 жылғы 6 
мамырдағы №9 қаулысы бұл бағыттағы кемшіліктерді 
жан-жақты реттеуге қауқарлы. «Төтенше жағдайдың 
енгізілуіне байланысты сот практикасының жеке-
леген мәселелері бойынша №1 ТҮСІНДІРМЕ» деп 
аталатын бұл құжат қазыларға көмекші құрал болары 
анық. Сонымен бірге, ортақ тәжірибе қалыптастыру 
мақсатында Жоғарғы Соттың ұйымдастыруымен рес-
публика судьяларының арасында онлайн семинарлар 
ұйымдастырылып, онда карантин талаптарын белден 
басқандарға жауаптылық белгілегенде нені ескеру 
керектігі, заңның қандай тұстарын басшылыққа алу 
қажеттігі түсіндірілуде. Мұндай шаралардың судьялар 
үшін маңызы зор. Себебі, өмір көрсетіп отырғандай 
кәсіби шеберлікке теорияны меңгерудің емес, тәжіри-
бені шыңдаудың арқасында қол жеткізуге болады. 

Айнұр ДЖУНДИБАЕВА,
Ақтөбе қаласы мамандандырылған 

әкімшілік сотының судьясы
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ТҰҒЫР

Марат САҒЫМБЕК, 
Алматы облысы Панфилов ауданаралық Әділет басқармасының басшысы:

«ҚҰЖАТТАНДЫРУ ІСІНДЕ 
КЕДЕРГІ ЖОҚ»

ДЕПУТАТ БАҒАНЫ

тар, технологиялар 3 жыл ішінде жасалмайды. Кеңестік одақ 
кезеңінің өзінде ғылыми зерттеулерге кем дегенде 5 жыл уақыт 
берілетін. Қазір біз өзіміздің ғылыми жобаларымызға шетелдік 
ғалымдарды тарта алмағандықтан, шетелдік технологиялардың 
трансфертін қамтамасыз ете алмай отырмыз. Себебі, біздің серік-
тестеріміз 3 жыл мерзімде ауыл шаруашылығында маңызды ғылы-
ми нәтижелерге қол жеткізудің мүмкін еместігін түсінеді. Демек, 
аграрлық саладағы ғалымдарымызды біз өзіміз тығырыққа тіреп 
отырмыз. Әрине, осыдан кейін өндірістің сұранысын өтей алмай-
тын, «шикі» ғылыми жобалар пайда болады.

2020 жылғы «Жаһандық инновациялық индекс» рейтингісіне 
сәйкес, Қазақстан инновациялық қызмет тиімділігі көрсеткіші бо
йынша тек 77орынға ие болды. Дамыған елдер туралы айтпағанда, 
біз Ресей мен Беларусь елінен айтарлықтай артта қалып, Армения
дан, Моңғолиядан, Ямайка және Панамадан да төменгі орынға 
түстік. 

Ал, өзіміздің статистикалық деректерімізге сүйенсек, 2019 жылы 
біздегі инновациялық өнім көлемі елдің жалпы ішкі өнімінің небәрі 
1,6 пайызын қамтыған. Бұл көрсеткіш Ресейден 8 есе, дамыған 
елдерден 2030 есе кем. Мұның басты себебі – ғылымды қаржылан-
дырудың жеткіліксіздігі. Сонымен бірге, біздің шетелдік әріптес
теріміздің айтуынша, біз тек үнемі ғылыми зерттеулерді ұйымдас
тыру нысанын өзгертумен айналысып жүрміз, ал негізінде жүйенің 
мазмұнын өзгерту қажет. Өзгерістерді ғылыми зерттеулердің жаңа 
әдістерін меңгерген заманауи ғылым кадрларын даярлаудан бастау 
керек. Егер бұған қол жеткізсек, өте тиімді ғылыми әзірлемелерге 
ие боламыз. Сол уақытта бизнестің өзі оларды коммерцияландыруға 
кезекке тұрады.

Бұл бағытта біз не тындырдық? Біз ғалымдарды дайындаудың 
ескі кеңестік жүйесін жойдық, бірақ оның орнына жетілдірілген 
жаңаша жүйені құра алмадық. Технологиялық тұрғыдан дамыған 
елдер, оның ішінде Қытай, инновацияларды құрудың және замана-
уи ғылыми кадрларды даярлаудың ең қысқа жолы зерттеу универ-
ситетінің моделі болып табылатындығын дәлелдеді және бүгінде 
көршілеріміздің қандай ғылыми серпіліс жасағанын көріп отырмыз. 
Аталған елдің университеттерінде, негізінен, экономиканың ең өзек-
ті мәселелерін шешуге бағытталған ірі пәнаралық ғылыми бағдар-
ламалар жүзеге асырылады. Өзіндік ғылыми мектебі қалыптаспаған 
зерттеулердің бағыттары бойынша жобаларға жетекші шетелдік 
ғалымдар тартылады. Нәтижесінде мультипликативті нәтижелерге: 
яғни, өндіріске қажет инновацияларға, жаңа біліммен технологиялар 
трансфертіне, заманауи зерттеу әдістерін меңгерген жас ғалымдар-
ды даярлауға, ЖОО үшін жаңа білім беру бағдарламаларына қол 
жеткізіледі. 

Ал біз өзіміздің көптеген реформаларымызбен ғылым мен 
жоғары білім беруде осындай басты жүйелі өзгерістерді іс жүзін-
де қалыптастыра алмадық. Шын мәнінде, біз бүгінгі күнге дейін 
әлемдік ғылым және білім беру кеңістігімен біріге алмай отырмыз. 
Бізде құрылған бірнеше ғылымизерттеу университеттерінің жұмыс 
істеу мазмұны емес, тек маңдайшасындағы жазуы өзгерді.  Салалық 
министрліктер тіпті басқа жолмен жүр. Олар өздеріне бағынышты 
университеттердің ғылыми әлеуетін нығайтудың орнына, олардың 
үстінен неше түрлі әкімшілік құрылымдарды ойлап табуда. Мұндай 
жүйе ешбір дамыған елде жоқ! 

Ең бастысы, еліміздің ғылымын «велосипедті» қайта ойлап 
таппай, әлемде жинақталған тәжірибені қолдана отырып, ғылыми 
зерттеулерді ұйымдастырудың заманауи жүйесін біздің тәжірибеге 
бейімдей алатын жай ғана менеджер емес, танымал ғалым басқару 
керек. 

Біз Білім және ғылым министрлігі жұмысының қаншалықты 
күрделі және көп қырлы екенін түсінеміз. Десе де, ғылымның сапа-
лы ғылыми әлеуетін қалыптастыруға қатысты жоғарыда айтылған 
басым міндеттерге назар аудару қажет.

Дайындаған А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»
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БОЛАШАҚТЫҢ ІРГЕТАСЫ БҮГІН 
ҚАЛАНУЫ КЕРЕК

Тіл – халықтың жан-дүниесі, рухани негізі мен ел еркіндігін, 
ұлттың ұлылығын танытатын басты күш. Ұлт болмысын 
ұғындырып, жалпы жұртты төңірегіне топтастырушы, 
біріктіруші. Мемлекеттік тілді білу – өмір талабы, заман 
сұранысы, қоғам қажеттілігі. Тілді өмірдің барлық саласында 
қолданып, аясын кеңейту жолында әрбір қазақстандық өз 
үлесін қосуы қажет.

Қоғамда, әсіресе, мемлекеттік қолдау мүмкіндігі жоғары 
салаларда қазақ тілінің қолданыс аясы едәуір кеңейіп келе 
жатыр деп айтуға толық негіз бар. Қазіргі таңда мемлекеттік 
органдар мен ұйымдар қоғамның жан-жақты салаларында 
оңтайлы әлеуметтік лингвистикалық кеңістікке қол жеткізу 
үшін жаңа қадамдар жасауда. Басты мақсат – тілдік мұраны 
сақтау және қоғамдық өмірдің барлық саласында қазақ тілінің 
қолданылуын қамтамасыз ету. 

Сонымен қатар, қазіргі таңда тілдерді қолдану мен 
дамытудың әр түрлі мемлекеттік бағдарламалары бар. 
Алайда, қаншама заңдар, бағдарламалар қабылданғанымен, 
оны іске асыратын адамдар. Сондықтан әрбір қазақ 
азаматының бойында өзінің ана тіліне деген құрмет, оның 
құдіретіне бас июшілік сезімі қалыптаспайынша, қазақ тілінің 
көсегесін көтеру қиын.

Ел тәуелсіздігі –тіл тәуелсіздігі, тіл – ұлттың төл-
құжаты, мемлекеттік тұғыры. Ендеше осы бағыттағы 
болашақтың берік іргетасы бүгін қалануы қажет. Әсіресе, 
өсіп келе жатқан жас ұрпақтың мемлекеттік тілде жұмыс 
істеуіне жақсы жағдай жасаумен қатар, мемлекеттік 
органдарда мемлекеттік тілде іс жүргізуді де жүйелі 
қалыптастыру керек. Сонда ғана ана тіліміз өсіп-өркендеп, 
үлкен мәртебеге ие болады, қазіргі әлемде кең қолданыста 
жүрген тілдермен терезесі теңеледі.

Е. САКЫБАЙ,
ҚР Әскери сотының баспасөз хатшысы 

(Соңы. Басы 1-бетте)

Соңғы жылдардағы өзгерістер 
негізінен жылжымайтын мүлікті 
электронды тәсілмен тіркеуге ба-
сымдық беруде. Бүгінгі күні қара-
пайым халық заңнамадағы осын-
дай өзгерістердің жақсылығы мен 
артықшылығын көріп жүр. Бүгін-
гідей уақыт тығыз, әр қадамың 
есептеулі заманда ақпараттық 
технологияның көмегімен мем-
лекеттік қызметтерді жылдам әрі 
оңай жүзеге асыру маңызды. Енді 
азаматтар мемлекеттік қызмет-
тегі оң өзгерістердің көмегімен 
арнайы мекемеге барып кезек 
тосу, бір құжат үшін бірнеше 
мекеменің есігін қағу секілді көп 
қиындықтан құтылады. Мұндай 
жағымды жаңалықты, жылжы-
майтын мүлікті электрондық тір-
кеуге қатысты да айтуға болады. 
Жылжымайтын мүлікке қатысты 
келісім жасалмас бұрын, сатып 
алушы мен сатушы жылжымай-
тын мүліктің кепілде тұрғантұр-
мағандығын көрсететін анық
тамаға тапсырыс беріп, содан 
ке йін нотариустың қызметіне 
жү гінетін. Нотариус тараптар-
дың келісімін заң жүзінде бекіт-
кен соң құжат халыққа қызмет 
көрсету орталығында тіркелетін 
еді. Осының өзі азаматтардың 
уақытын алатын. Ал, жаңа заңға 
сай, осы процеске кететін уақыт 
азайды. Құжатты тіркеу мерзімі 
енді бір күннің ішінде жүзеге 
асады. Ең алдымен жылжы-
майтын мүлікке құқық беретін 
келісімді нотариус бекіткеннен 
кейін құжат көшірмесі бірыңғай 
нотариалдық ақпараттық жүйеге 
автоматты түрде жіберіледі және 
бұл жерде тек нотариус куәлік ет-
кен құжаттардың ғана осы жүйе 
арқылы электронды тіркелетінін 
ескерген жөн. Келісімге қатысты 
барлық ақпарат орталыққа нота-
риус арқылы бірден жеткізіледі. 
Жылжымайтын мүлік иесі тек 
мемлекеттік тіркеуге алына-
тын соманы egov.kz электронды 
үкімет порталы сайтында төлеуі 
керек. Құжат тек алым сомасы 
түскеннен кейін қаралатынын 
ескерген дұрыс. Бұл өз кезегін-
де, мемлекеттік орган жұмысы-

ның ашықтығы мен айқындығын 
қамтамасыз етіп, қабылданатын 
шешімдердің тиімділігін арттыра 
түседі. Осы саладағы ең жағым-
ды жаңалық Қазақстан Республи-
касының 26 қаңтар 2021 жылғы 
№412 – VI заңына сәйкес енді 
қазақстандықтар жылжымай-
тын мүлікке құқықтарды тіркеу 
мерзімін бұзғаны үшін айыппұл 
төлемейді, яғни Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексінің 
460бабы мен «Жылжымайтын 
мүлікке құқықтарды мемлекеттік 
тіркеу туралы» заңының 9бабы 
алынып тасталды. Бүгінгі таңда 
Президент пен Үкіметтің мем-
лекеттік қызметкерлерге қойған 
басты талаптарының бірі қызмет 
сапасын көтеріп, құжат айналы-
мын азайту, кез келген анықтама-
ны электронды түрде бе-

руді ұйымдастыру, өтініш 
беруші мен мемлекеттік қызмет 
көрсетуші арасындағы қарымқа-
тынасты мейілінше азайту еді. 
Бүгін біздің жүйе осындай мүм-
кіндіктерге қол жеткізді.

– Бұқаралық ақпарат құ
ралдарында жылжымайтын 
мүліктерін қайта түгендеу не
месе оның өзектілігін түсін
діру науқаны жүріп жатқаны 
жиі айтылады. Алайда, бұл 
мәселені әлі де болса түсіндіру 
қажет сияқты. Бұл науқанның 
артықшылы ғы неде немесе 
кемшін тұстары бар ма? 

– Жылжымайтын мүлікке 
құқықты тіркеу – мүлікке құ
қы ғыңызды растайтын міндетті 
рәсім болып есептеледі. Сон-
дықтан, жылжымайтын мүлікке 
құқық беретін құжаттарды дер 
кезінде тіркету керек. Мысалы, 
кейбір азаматтар қолында сатып 
алусату шарты немесе айыр-

бастау, мұрагерлік ету т.б. құжат-
тары болғанымен, оны мемлекет-
тік тіркеуге қою керектігін кейінге 
қалдырып немесе мүлде ескер-
мейді. Салдарынан мемлекеттік 
тіркеуге қойылмаған жылжы-
майтын мүлік үлкен дау туғызуы 
мүмкін. Яғни, еш залалсыз орнын 
ауыстыру қиынға түсетін нәрсе-
лер. Өкінішке орай көп азамат-
тар құжатты реттеуге келгенде 
немқұрайдылық танытып, соңы 
өкінішті жағдайларға соғып жа-
тады. Мысалы: әкесі немесе ше-
шесі қайтыс болғанда атындағы 
мүліктер артындағы балаларына 
теңдей мұрагерлікпен бөлініп 
қалады, есейіп кеткен балала-
ры отбасылық немесе қыз меттік 
жағдайына байланысты ол үйде 
тұрмайды, бірақ құжат жүзінде 
үлесі бар, кей жағдайда ол бала-
лары өзінің атында ортақ үлесі 
бар екендігін де білмей жатады. 
Уақыты келгенде сол баласы мем-
лекет/әскери қызметші ретінде 

немесе жұмысынан қызметтік үй 
алатын кезде атаанасынан қалған 
үйде үлесі бар екендігі анықта-
лып үкіметтен алайын деп тұрған 
үйден қағылып жатады. 

Екіншіден, «Қазақстан Рес
публикасының кейбір заңнама-
лық актілеріне жергілікті өзінөзі 
басқаруды дамыту мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықты-
рулар енгізу туралы» заңының 
жобасы шеңберінде жергілікті 
өзінөзі басқарудың дербес бюд-
жеті бекітілуде. Енді әр қалалық/
ауылдық округ өз аумағындағы 
салық төленетін обьектілерден 
өздері салық жинауы тиіс. Ал 
сіздің үйіңіз, шағын сауда нүк-
теңіз, ауыл шаруашылығы мақ-
сатындағы жеріңіз, көлігіңіз сол 
салық төленуге тиісті обьект 
болып саналады.

Үшіншіден, өздеріңіз жақ-
сы білесіздер, алдағы уақытта 
жалпыға бірдей декларация ен-

гізіледі, яғни тапқан табысыңыз, 
дүниемүлкіңіз салық деклара
ция сында көрсетілуі міндет-
ті. Бүгінгі күні жылжымайтын 
мү ліктерге, ауылшаруашылық 
жерлеріне байланысты қайта тү-
гендеу, оның өзектілігін анықтау, 
құжатының дұрыстығына, заң-
дылығына, мемлекеттік тіркеуде 
тұрутұрмауына байланысты 
жүр гізіліп жатқан тексеріс осы 
жоғарыда айтып кет кен мәселе-
лерге байланыс ты. Сондықтан 
ауданның әрбір тұрғынына – үй-
іңіздің, ауыл шаруашы лығы жер-
леріңіздің т.б. мүліктеріңіздің 
құжаттарына мұқият болып, 
Әділет басқармасынан тағы бір 
рет тексеруден өткізіп алуға 
кеңес берер едім. 

– Марат Рахымбердіұлы, 
көпшілік нотариаттық ісәре
кеттерге байланысты түрлі 
арыз шағымдар айтып жатады. 
Осы тұрғыда, алыс елді мекенде 

тұра тын халыққа міндетті түрде 
орта лықтағы нотариусқа келіп 
құжаттарын жасату керек пе, 
жоқ нотариустардың, керісінше, 
сол елді мекендерге шығып, ха
лықты қабылдауына мүмкіндік 
жасаған тиімді ме?

– «Әділет органдары тура-
лы» заңның 12бабына және 
«Нота риат туралы» заңның 31, 
33баптарына сәйкес, жасалған 
нотариаттық ісәрекеттердің заң-
дылығын және мемлекеттік но-
тариустың аудандық маңызы бар 
қалалардың, кенттердің, ауылдық 
округтердің әкімдігі аппаратта
рының іс жүргізу ережелерін 
сақтауын, жасаған нотариаттық 
ісәрекеттердің заңдылығын және 
олардың іс жүргізуінің жайкүйін 
бақылау аумақтық әділет органы-
на жүктелген.

Егерде алыс елді мекенде-
гі тұрғындардан немесе округ 
әкімінен нотариусқа байланысты 
топталған ісәрекеттер жиналып, 

елді мекенге нотариусты шақырту 
жөнінде ұсыныс түссе кез келген 
уақытта нотариустардың баруға 
мүмкіндігі бар. 

Сонымен бірге «Нотариат 
туралы» заңның 35бабына сәй-
кес, елді мекендерде нотариус 
болмаған жағдайда, алыс елді 
мекендегі халықтың, мүгедек-
тер мен әлеуметтік жағдайы жоқ 
адамдардың мұқтажын қанағат-
тандыру мақсатында округ әкімі 
аппаратының арнаулы аттеста-
циядан өткен лауазымды тұлға-
сына өсиеттер ді, сенімхаттар-
ды, құжаттардың көшірмелерін, 
өтініштерге қо йылған қолдардың 
түпнұсқалығын куәландыруға 
толық құқық берілген. Сондықтан 
ауылдық елді мекеннің тұрғыны 
округ әкімдігінде жоғарыда көр-
сетілген нотариаттық ісәрекеттің 
кез келген түрін жасатуға құқы 
бар, ол біріншіден уақытын, екін-
шіден қаржысын үнемдейді. 

– Қарапайым халықтың 
құқықтық сауатын арттыруда 
қандай бағыттарды негізге ала
сыздар?

– Республика көлемінде болып 
жатқан жаңалықтар мен оқиға-
ларды, заң саласы мен қабыл-
данып жатқан жаңа заңнамалар 
туралы мәліметтер мен пікірлерді 
елжұрттың назарына жариялы 
түрде таратуда ең алдымен сіз-
дердің «Заң газетінің» үлесі зор 
дер едім. Құқықтық жұмыстарды 
арнайы мамандардың жиындар 
мен басқосулар кезінде түсін-
діруі бөлек те, оны қарапайым 
халықтың газет беттерінен оқып 
білгені тіпті бөлек. Біздің ау-
данның көп тұрғынының «Заң 
газетінің» тұрақты оқырманы 
екендігін ерекше мақтанышпен 
айтамын. Халыққа негізінен бү-
гінгі қабылданып жатқан жаңа 
заңдар төңірегінде мағлұматтар 
көп керек. Қарапайым халық БАҚ 
беттерінен өзінің құқықтық мәсе-
лелеріне қатысты ақпараттарды 
іздейді. Оларға осы тұрғыда, заң-
герлердің құқықтық кеңестері 
көбірек керек. Алдағы уақытта 
өз оқырмандарыңыздың өтініш 
талаптарын да ескеріп, осы ма-
мандар кеңесіп тұрақты түрде 
жүргізіп отырса деген әріптестік 
тілек бар. 

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

Ақылбек КҮРІШБАЕВ, 
Парламент Сенатының депутаты:

«ШИКІ» ЖОБАЛАР 
ҚАЙДАН ШЫҒАДЫ?

Аграрлық ғылымның 
тиім ділігін тежейтін, өз қо-
лымызбен жасап отырған 
себептердің бірі – аграр-
лық ғылыми жобалар мен 
бағдарламаларды іске асы-
ру мерзімінің шектеулілігі. 
Бізде ғылыми конкурстар-
дың талабы бойынша оған 
3 жыл ғана уақыт беріледі. 
Бұл түбірімен қате. Себебі 
аталған саладағы зерттеу-
лер бюджеттік жоспарлау 
мерзіміне емес, ауарайының 
ерекшеліктеріне тәуелді.

Ешбір елде ауыл шаруа
шы лығындағы жаңа сұрып-

Елді мекендерде нотариус болмаған жағдайда, алыс 

елді мекендегі халықтың, мүгедектер мен әлеуметтік 

жағдайы жоқ адамдардың мұқтажын қанағаттандыру 

мақсатында округ әкімі аппаратының арнаулы аттеста-

циядан өткен лауазымды тұлғасына өсиеттер ді, сенімхат-

тарды, құжаттардың көшірмелерін, өтініштерге қо йылған 

қолдардың түпнұсқалығын куәландыруға толық құқық 

берілген. Сондықтан ауылдық елді мекеннің тұрғыны округ 

әкімдігінде жоғарыда көрсетілген нотариаттық іс-әре-

кеттің кез келген түрін жасатуға құқы бар, ол біріншіден 

уақытын, екіншіден қаржысын үнемдейді.
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зметке әскери-дәрігерлік комисси-
ядан өтіп, жарамдылық анықтама-
сын алғандар шақырылады. Бұдан 
соң олар арнайы үш айлық кур-
старға жолданады. Ол оқу орнында 
конкурс болып, онда физикалық 
даярлықтары тексеріледі және 
тестілеуден өтеді. Тек осы оқуды 
жақсы бітіріп келгеннен кейін ғана 
дипломатиялық күзет полкына жұ-
мысқа қабылданады. Онда да 1-3 ай 
аралығында сынақ мерзімінен өту 
керек. Егер бұл сынақты ойдағыдай 
еңсерсе, офицер шенін алып, ары 
қарай қызметін жасайды. 

–  Елшілерді  күзетудің 
қиындығы неде? Басқа күзет 
қызметтерінен қандай айыр-
машылығы бар? 
– Басқа күзет қызметтерінен 

айырмашылығы далада қанша суық 
болсын, аяз болсын, елшілік орна-
ласқан аумақты үнемі қадағалай-
тындығы. Аккредиттелген елдің 
территориясы болып есептелетін-
діктен ол жерге бөтен адамдарды 
кіргізбеу керек. Қоғамдық тәртіп 
сақшыларынан айырмашылығы 
– өздеріне сеніп тапсырылған ны-

санды, сол аумақтың тыныштығын 
күндіз-түні күзетеді. 

– Оларға этика бойынша 
қандай талаптар қойылады?
– Жалпы, полицияларға тән 

талаптар оларға да ортақ. Десе 
де, бұл қызметкерлердің заң бо-
йынша басқа шет елдің қызмет-
керлерімен араласуға құқықтары 
жоқ. Оның барлығы Сыртқы істер 
министрлігі арқылы шешіледі. 
Мысалы қызмет барысында тех-
никалық нығайту қажет болатын 
болса, ол шара құзырлы органның 
рұқсатымен жүзеге асады. Өз 
бетімен елшілермен тілдеспейді, 
жолықпайды. 

– Бұл қызметке ынта та-
нытушылар көп пе, кадрлар 
жеткілікті ме?
– Жалақының аздығынан бұған 

дейін бұл қызметке келуге ынта 
танытушылар аз болды. Жуырда 
Мемлекет басшысының Жолдау-
ына сәйкес қызметкерлердің жа-
лақысы 30 пайызға өсіп, пәтері жоқ 
қызметкерлердің жалдамалы баспа-
наларының ақысы төленетін болды. 

Содан бері бізге келушілер саны 
артып отыр. Бұл әрине, таңдаулы 
мамандардың көптеп шоғырлануы-
на мүмкіндік береді. 

Жалпы, дипломатиялық күзет 
қызметіне әдеттегі күзет қызметі 
деп қарауға болмайды. Бұл қызмет 
халықаралық деңгейде арнайы 
құжатпен міндеттелетін болған-
дықтан, ондағы әрбір мәселе өте 
маңызды. Біз осы ретте офицер-
лердің сыртқы бейнесі, моральдық 
келбетімен, яғни барлық жағынан 
еліміздің бейнесін, біздегі дәстүр, 
қалыптасқан тәртіпті көрсететінін 
әрдайым ескертіп отырамыз. Кез 
келген туындаған мәселені заң ая-
сында, тепе-теңдікті сақтай отырып 
шешуге тырысамыз. Бұл дипломат-
тардың ғана күзеті емес, еліміздің 
абыройының, мәртебесінің күзеті. 
Сондықтан осынау абыройлы да 
жауапты міндетті атқаруда қалғы-
мау, әрдайым жоғары деңгейдегі 
қызмет үлгісін көрсету – қасиетті 
парыз. 

А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ БЕЗБЕН

Дархан МОЛДАХАНОВ, Ішкі істер министрлігі Күзет қызметін бақылау 
департаментінің бастығы, полиция полковнигі:

«ЕЛШІЛЕРДІ ҚОРҒАУ – 
ЕЛДІҢ АБЫРОЙЫН ҚОРҒАУ»

ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛАР 
ЗАҢДАРҒА ОҢ ӘСЕРІН 

ТИГІЗУДЕ

– Дархан Маханұлы, бү-
г інгі  таңда Қазақстанда 
жет піс тен аса мемлекеттің 
елшілігі тіркелген екен. Бұл 
елшіліктердің қауіпсіздігі біз
дің мемлекет үшін де маңыз-
ды. Сіз басқаратын құрылым 
елшілердің алаңсыз жұмыс 
істеуіне қаншалықты жағдай 
жасап отыр? 
– Иә, Вена конвенциясына сай 

елшілік қауіпсіздігін мемлекет 
толықтай қамтамасыз етуі ке-
рек. Біздің елімізде қызметімізді 
әлемдік талаптарға сай жүргізудің 
барлық алғы шарттары жасалған.

– Бұл қызметке кімдер қа-
былданады? Жұмысқа қабыл-
дану барысында олар қандай 
да бір өлшемдерге сай болуы 
керек пе?
– Иә, талап алдымен кадрларға 

қойылады. Ол бойынша бұл қыз-
метке қабылданатындардың мін-
детті түрде жоғары немесе арнаулы 
орта заңгерлік білімі болуы керек. 
Екінші талап – олардың жасы 36-
дан аспауы тиіс болса, үшінші та-
лап – бойы 170 сантиметрден төмен 
болмауы шарт. Және соңғысы, қы-

Инновациялардың оң әсеріне, біріншіден, ережелерде бұрын көрсетілген кейбір шарт-
тылықтарды заңдар деңгейінде нақтылау және бекіту арқылы қол жетті. Екіншіден, жер 
учаскесіне құқық беруге байланысты мемлекеттік қызметтерді көрсетудің кейбір мерзімдері 
қысқартылды. Үшіншіден, кейбір техникалық жағынан күрделі емес нысандардың жоба-
лық-сметалық құжаттарын дайындау мен сараптамасына қойылатын талаптар жойылды.
Төртіншіден, жылжымайтын мүлікке құқықтар және оларға ауыртпалықтар туралы жалпыға 
қолжетімді ақпарат алу үшін белгілі бір шектеулер алынып тасталды.

Жер кодексіндегі өзгерістер қандай?
Шағын немесе орта бизнес субъектілері үшін жер учаскесінің тағайындалған мақса-

тын өзгерту кезінде жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын бөліп төлеуге мүмкіндік 
беріледі. Бөліп төлеу жоспары жергілікті атқарушы органның қалауы бойынша 10 жылға 
дейін созылуы мүмкін. Елді мекеннің шекарасында объектілерді салу үшін пайдаланылуы 
тиіс жерлерге қатысты, жер пайдаланушыларға (жалдаушыларға) уақытша жерді пайдалану 
құқығын берудің рұқсат етілген ең аз мерзімі – 3 жыл.

Объектілерді салу мақсатында емес, жер учаскесіне құқық беру құжаттарын қарау кезін-
дегі белгілі бір рәсімдердің мерзімдері қысқартылды. Яғни, 2 айдан 15 жұмыс күніне дейін 
жер учаскесіне құқық беру туралы өтінішті қараудың мерзімі қысқартылды (қорғаныс және 
ұлттық қауіпсіздік қажеттіліктерін қоспағанда). Сауда-саттық процедураларын (конкурстар, 
аукциондар) қолданбай елді мекеннің шекарасында объект салу үшін жер беру тәртібін түсін-
діретін ережелерге түзетулер енгізілді. Осылайша, сәулет-жоспарлау тапсырмасын және 
инженерлік желілерге қосылудың техникалық шарттарын, топографияны құру, елді мекен-
дердің шекарасында объектілерді салу үшін жер беру процедурасы кезеңдері енгізілген. Сәу-
лет және қала құрылысы саласында уәкілетті жергілікті атқарушы органның құрылымдық 
бөлімшесінің міндеті оның жағдайлық схемасымен жер учаскесін таңдау актісіне, сонымен 
қатар сәулет-жоспарлау тапсырмасына, техникалық сипаттамаларды, топографияны алуға 
арналған сауалнаманы дайындап, оларды барлық мемлекеттік органдарға бекітуге жіберу. 
Яғни, табиғи монополиялар субъектілері және «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» КЕАҚ-на жіберілуі қажет.

Жоғарыда аталған ережелер бұрын жобалау және құрылыс процестерін реттейтін басқа 
заңнамалық және заңға тәуелді актілерде болған, бірақ Жер кодексінде болмаған. Енді жер 
учаскесіне қатысты ауыртпалықтың болуы (рецепт түрінде) меншік иесінің немесе жер 
пайдаланушының жер учаскесін иеліктен шығару құқығын немесе жер пайдалану құқығын 
шектемейді және мұндай ауыртпалық жаңа құқық иеленушіге өтеді. Бұл жағдайда тағайын-
дау мерзімі аяқталғаннан кейін жаңа құқық иеленушіге жер учаскесін мәжбүрлеп алып қою 
туралы талап қойылуы керек. 

Көрсетілген ауыртпалық меншік иелері немесе жер пайдаланушылар өз мақсатына сай 
пайдаланбаған және жер учаскесін игермеген немесе заңға қайшы келген жағдайларда 
салынады. Мұндай ауыртпалықты жер инспекциясы сотқа талап арызбен жер учаскесін 
мәжбүрлеп алып қою рәсімі басталғанға дейін қояды. Сол себепті, түзетулер енгізілгенге 
дейін осындай ауыртпалықты салу, шын мәнінде, жердің коммерциялық құнын айтарлықтай 
жоғалтуды білдірді. Енді, егер құрылыс салушы COVID-19 пандемиясынан туындаған 
жағымсыз салдарларға байланысты немесе басқа коммерциялық себептермен құрылысты 
аяқтай алмаса, онда мұндай жер учаскесіне қатысты уәкілетті органның бұйрығы болса да, 
ол оны сата алады. Әрине, сатып алушы жылжымайтын мүліктің құрылысын бастапқыда 
көрсетілген мерзімде аяқтауға кепілдік беруге міндетті болады.

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
қызметі заңы

2020 жылдың 31 желтоқсанынан бастап техникалық-экономикалық негіздемелерді, типтік 
жобаларды (бірнеше рет пайдалану үшін уәкілетті орган әзірлеген) және жобалық-сметалық 
құжаттарды қамтитын мемлекеттік құрылыс жобаларының банкін құру көзделуде. Мемле-
кеттік сараптама ұйымы (Мемсараптама) құрылыс жобаларының мемлекеттік банкін құру 
және жүргізу үшін жауап береді және бұл қызмет мемлекеттік монополияға жатқызылады. 
Мемсараптама үшінші тұлғаларға жоғарыда аталған дайын құжаттаманы ұсынады деп 
болжануда. Жергілікті атқарушы органдармен келісілген эскиздер бойынша жобалық құ-
жаттамасыз салуға болатын объектілер тізімі нақтыланып, едәуір толықтырылды. Мұндай 
объектілерге арналған жобалық құжаттаманы әзірлеу туралы шешім қабылдаған жағдайда 
да, ол міндетті түрде сараптамадан өткізілмейді, өйткені бұл нысандар техникалық жағынан 
күрделі емес санатқа жатады. Бұл, мысалы, жиналмалы құрылыстардан тұрғызылған кон-
тейнерлік, блоктық және модульдік дизайндағы жылжымалы кешендердің, сондай-ақ сауда, 
қоғамдық тамақтану және тұрмыстық қызмет көрсетуге арналған бір қабатты ғимараттар-
дың құрылысы. Бұл тізімге кәсіпкерлік субъектілері үшін белгіленген қуаты 200 кВт дейінгі 
электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы кіреді.

Жылжымайтын мүлікті мемлекеттік тіркеу туралы
Үшінші тұлғаларға, сұраныс бойынша, белгілі бір жылжымайтын мүлікке құқықтардың 

тіркелген ауыртпалығы туралы ақпаратты осындай кадастрдан, осындай мүліктің авторлық 
құқығын иеленушінің келісімінсіз алуға құқығы бар. Бұл түзету әлеуетті сатып алушыларға 
ауыртпалықтардың болуы мен сипаты туралы ақпаратты иесімен байланыстырмай-ақ дер-
бес алу мүмкіндігін ұсынады. Мұндай ақпаратты ұсыну нысаны бұрын болмағандықтан, 
уәкілетті орган сертификаттың жеке нысанын және осыған байланысты рәсімдерді бекітеді 
деп күту керек. Мүлік иесінің келісімінсіз үшінші тұлғалар енді заңды кадастрдан заңды 
тұлғалардың тіркелген құқықтары (құқықтар ауыртпалықтары) және жылжымайтын мүлікке 
тіркелген ауыртпалықтар, заңды талаптар туралы ақпарат ала алады. Осылайша, бұл өзгеріс 
жаңа емес. Бұрын бұл ақпаратты үшінші тұлғалар алу мүмкіндігі жеке және заңды тұлға-
лардың жылжымайтын мүліктеріне қатысты бағынышты деңгейде қысқа уақытқа енгізілген 
болатын. Сонымен, бұл қағида қазір заңнамалық деңгейде кез келген заңды тұлғалардың 
жылжымайтын мүлігіне құқықтар мен ауыртпалықтарға қатысты (мысалы, қамауға алу, ке-
пілге қою, иеліктен шығаруды шектеу және т.б.) және тек жеке тұлғалардың жылжымайтын 
мүлікке құқық ауыртпалықтарына қатысты енгізіліп отыр. 

Басқаша айтқанда, жеке кадастрдан нақты жеке тұлғаның жылжымайтын мүлікке тір-
келген барлық құқықтарының тізімі келтірілген ақпаратты алу мүмкін болмайды, бұл жеке 
тұлғалардың дербес деректерінің құпиялылығын сақтау қағидатынан тұрады. Ағымдағы 
жылдың шілде айынан бастап «Жылжымайтын мүлік тізілімі» мемлекеттік деректер қоры» 
ақпараттық жүйесінде жылжымайтын мүлік объектілері туралы қате ақпаратты түзетуге 
болады. Қызмет көрсету мерзімі – 1 жұмыс күні. Қызмет электрондық цифрлық қолтаңбасы 
бар электронды үкіметтің веб-сайты (egov.kz) арқылы да, «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ құрылымдық бөлімшесімен жеке байланыс арқылы да 
қолжетімді.

Мұқағали АҚЫШЕВ,
Астрахан аудандық сотының кеңсе меңгерушісі 

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

Біз қазіргі таңда тәуелсіздік мемлекет-
те өмір сүріп жатырмыз. Біздің мем-

лекетіміздің ең басты құндылығы – адам 
және оның бостандығы. Ал адамдар үшін 
қазіргі таңдағы басты мәселе – уайым- 
қайғысыз өмір. 

 КӨЗҚАРАС

ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚСЫЗ 
ӘЛЕМ

2020 жылдың 10 шілдесінде Қазақстанда кейбір заңнамалық 
актілерге іскерлік ахуалды жақсарту мәселелері бойынша 

түзетулер енді. Бұл түзетудің едәуір бөлігі бизнесті жүргізуді жеңілдетуге 
бағытталған.

Адамдардың бас бостандығы мен оның құқықтарын 
қорғау, денсаулығын сақтау мен нығайту, бала құқығын 
қорғау, зорлық-зомбылыққа қарсы күрес жүргізу бұл 
Конституциялық заңның басты талабы. Алайда, Конс-
титуциялық заңның талаптары барынша күшейтіліп, 
жүзеге асып жатқанымен, қоғамда зорлық-зомбылық 
проблемалары азаяр емес. Мені бүгінгі таңда қоғамда 
болып жатқан зорлық-зомбылық әрекеттері қатты 
толғандырады. Осы әрекеттер көбіне отбасында болып 
жатады. 

«Тәрбие тал бесіктен» басталады десек, отбасын-

дағы ұрпақ тәрбиесі ешуақытта қоғамды бейжай қал-
дырған емес. Тұрмыстық зорлық-зомбылықта көбіне 
зардап шегетін – әйелдер мен жас балалар. Бала үшін 
ата-анасының үйі әрқашан ең қауіпсіз жер бола бер-
мейтінін айғақтайтын фактілер, өкінішке қарай, қазір 
көбейіп кеткен. Балаларға, әсіресе, кішкентайларға зор-
лық-зомбылықтың үй, отбасы ішінде көрсетілуі көзге 
түсе қоймағандықтан, көп жағдайда мойындалмайды. 
Дөрекілік, балаға күш көрсету, олардың бағдарын өз-
герту, зорлық-зомбылықты, сайып келгенде қылмысты 
тудырады. Ол баланың өз-өзіне қол жұмсауына дейін 
алып келуі мүмкін. Сондықтан мемлекет осы мәселеге 
қатты алаңдаушылық таныта отырып, отбасындағы 
зорлық-зомбылыққа қатысты заңды қарастыра баста-
ды. Ол заң алдағы уақытта да қоғам талабын ескере 
отырып, толықтырылып, жетілдіріле түседі.

Бала еліміздің болашағы дегенді естиміз. Ал, шын 
мәнінде кейбір отбасы осы сөздің салмағын сезіне алып 
жүр ме? Бала тәрбиесінде ата-ананың алатын орны бір 
бөлек. Дүниеге келісімен бар махаббатқа бөленіп кіш-
кентай кезінен бастап мейірімділікке, кішіпейілділікке 
тәрбиеленген бала болашақта саналы азамат болады. 
Оларға жақсы тәрбие беру, білім алу үшін жағдай жа-
сау, өмірден өз орнын табуына көмектесу ата-ананың 
міндеті. Дұрыс тәрбие алған адамдар зорлықсыз, зом-
былықсыз әлемді құрады және маңайындағы адамдарға 
да құнды адами қасиеттерді үйрете алады. 

Лариса КЕНЖЕЕВА,
 Мұнайлы аудандық сотының судьясы

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
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ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

«KAIROS» ЖК, Алматы қаласы, Жібек жолы 
даңғылы, 55, Пушкин көшесімен қиылысы, 
«Алма» СО, 4 қабат, ресепшн, тел.: 271-49-39, 
8707 705-92-22. E-maіl: kaldybayeva@maіl.ru. 
Барлық хабарландыруды What’s app бойынша 
қабылдаймыз.

ЖК «Қандыбаева», Газеттерге, журнал-
дарға және сайттарға хабарландыру қабылдау 
агенттігі: 8(727)327 30 92, тел/факс: 273 47 98,  
8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73

www.gazetyіsaіty.kz, e-maіl: vsegazety@
maіl.ru

Алматы қ., Абылай хан даң., 60, Мақатаев 
көш.қиылысы, 208 кеңсе. 

Арлан-консалтинг ЖШС, Семей қ., К.Мұхамет-
ханов көшесі, 23 «А»,104-бөлме. 

Тел.: 8 (705) 798-58-18, 8(708)4672701 

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, 

факс: 

8 (747) 428-26-10 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

zanreklama.kz

МҰРАГЕРЛІК

ТАРАТУ ӘРТҮРЛІ

ҚОЛАЙЛЫ, ТЕЗ әрі АРЗАН

«ЗАҢ ГАЗЕТІ» ЖӘНЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА» БАСЫЛЫМДАРЫНА 

хабарламаларды енді біздің zanreklama.kz 
сайтымыз арқылы беруге болады. Қазақстанның 

кез келген түкпірінен, құжаттар саны өте аз. 
Барлық сұрақтар бойынша: 

87089299874 (Аян) 

ДҮҢГІРШЕКТЕРДЕ САТЫЛЫМДА

«Заң газеті» және «Юридическая газета» 
басылымдары енді «Караван-Престің» Алматы 
қаласындағы 64 дүңгіршегінде сатылымда 
болады. Дүңгіршектердің мекенжайларын 
ғаламтордан табуға болады. 

Құлаққағыс!

ХАБАРЛАНДЫРУ БЕРУДІҢ ТӨТЕ ЖОЛЫ
 «ЗАҢ» Медиа-корпора циясының 
жарнама бөлiмiне хабарласыңыз 

немесе zanreklama@mail.ru 
электронды поштасына жолдаңыз.

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

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

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

ЖК «Gold Capital» Нұр-Сұлтан қ., Абай 
көше сі, 78, 105-кеңсе. Тел.: 8 (7172) 52-02-11, 

8(702)839-90-86.

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

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

«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, Пе-
тропавл 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.

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

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

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

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

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

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

ЖК «Сагидоллина Б.», 1 Теміржол вокзалы, 
 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-Фара-
би 119-үй, 407-А бөлме. Тел/факс: 8 (7142) 53-63-21.

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

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

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

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

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

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

БАНКРОТТЫҚ

2. «LLO Trade» ЖШС, ЖСН 
201040002476, өзінің таратылаты-
ны туралы хабарлайды. Талап- 
шағымдар осы хабарландыру жа-
рияланған күннен бастап екі ай 
мерзім ішінде мына мекенжай бой-
ынша қабылданады: Қазақстан 
Республикасы, 050012, Алматы 
қаласы, Алмалы ауданы, Сейфуллин 
даңғылы, 498 үй, 110 тұрғын емес 
үй жайы.

3. Кентау қаласы әкімдігінің 
«Қар лығаш» балабақшасы» мемле-
кет тік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорны, БСН 110340020601, 
өзінің таратылатындығы туралы ха-
барлайды. Шағымдар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай 
ішінде Түркістан облысы, Кентау 
қаласы, Ащысай ауылы, Құлым-
бетов көшесі, 1 А мекенжайында 
қабылданады, т. 87254340040.

5. «Ер-Эль» ЖШС-і өзінің та-
ратылатыны туралы хабарлайды. 
Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай 
мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: Түркістан облысы, 
Түркістан қаласы, Қызылорда тас 
жолы, 14.

6.Үкіметтің 03.12.2019ж. №899 
Қаулысының негізінде ҚР Ауыл ша-
руашылығы министрлігінің «Пав-
лодар облысы ауыл шаруашылығы 
дақылдарының сорттарын сынау 
инспекциясы» ММ өзінің қызметін 
тоқтатады. Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: Павло-
дар қаласы, Естай көшесі, 54-үй, 
50-пәтер.

10. ҚР БҚО Бәйтерек ауданы Дос-
тық ауылындағы Ж. Молдағалиев 
(бұрынғы Садовая) көш. 77, мекен-
жайында орналасқан «Хайдаров 
Достық» кредиттік серіктестігі» жа-
уапкершілігі шектеулі серіктестігі, 
ЖСН 120440024868 , таратылаты-

нын хабарлайды. Өтініш-шағымдар 
хабарландыру газетке жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ара-
лығында аталған мекенжай бойын-
ша қабылданады. Қосымша ақпа-
раттарды 8-777-060-04-02 телефоны 
бойынша алуға болады.

14. «KazTecBuilding» ЖШС, 
БСН 150740009840, өзінің тараты-
латыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай 
мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: 010000, Қазақстан, 
Ақмола облысы, Нұр-Сұлтан қала-
сы,Тах Хусейн көшесі, 9-үй, 303-пә-
тер (кеңсе). Тел.: 87022244460.

15.  «ЦЕЛИННЫЙ БРАДЕН-
ТОН КЕМИКАЛЗ» ЖШС, БСН 
980740000760 (100000, ҚР, Қараған-
ды қаласы, Четская көшесі, 40-
үй), өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күн-
нен бастап екі ай мерзім ішінде 
мына мекенжайда (нақты) қабыл-
данады:100000, ҚР, Қарағанды қа-
ласы, Құрылысшылар даңғылы, 
3 3 - қ ұ р ы л ы с ,  5 0 2 - 5 0 3 - ке ң с е .
Тел.: 87024770477.

17. «V&A partners» ЖШС, БСН 
191040029959, өзінің таратыла-
тыны туралы хабарлайды. Талап- 
шағымдар осы хабарландыру жари-
яланған күннен бастап екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: Қазақстан Республи-
касы, индекс А15С9Р3, Алматы қа-
ласы, Бостандық ауданы, Көктем-3 
шағынауданы, 12 үй, 3 пәтер.

18. «Фирма Сенім» ӨК, БСН 
930340001705, өзінің таратыла-
тыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай 
мерзім ішінде мына мекенжай бой-
ынша қабылданады: ҚР, Түркістан 
облысы, 160100, Арыс қаласы, Са-
лықбаев көшесі, 60 үй.

ПАРАЛЛЕЛЬ ИМПОРТ

Соңғы кездері елімізде параллел-
дік импортты заңдастыруға қа-

тысты мәселелер кеңінен талқыланып 
жүр. Бұл мәселеге қатысты қарама-қай-
шы: зияткерлік меншік объектілерінің 
иелері мен олардың өкілдері қарсы 
болса, бизнес құрылымдар, кәсіпкерлер, 
дилерлер, дистрибюторлар тарапынан 
қолдау тауып отыр. 

Қиындықтар Қазақстан территориясына 
әкелінетін тауар өндірушінің тауар таңба-
сымен белгіленетін жағдайында пайда бола-
ды. Мәселенің күрделілігі өндірушінің тауар 
таңбасының Қазақстанда немесе өндірушінің 
тек өз елінде я болмаса басқа шет елдерде 
қорғалғандығына байланысты туындауда.

Қазақстан территориясында заңды күші 
бар тауар таңбаларымен қорғалған өнімдерді 
жеткізу бойынша шарттық қатынастарды 
реттеу қажет. Ол үшін тауар таңбасын пайда-
лануда жасалатын шарт түріне де, мәжбүрлі 
лицензияға да қатысты шектеу қою қажет. 
Арнайы айта кететін бір жайт, мәжбүрлі ли-
цензия тауар таңбасына емес, тек өнертабыс-
ты, пайдалы модельді немесе өнеркәсіптік 
үлгілерді пайдалануға ғана беріледі. Мұны 
айтқан себебіміз, Қазақстанда қорғалған тауар 
таңбаларымен белгіленген мәжбүрлі лицен-
зиялар мен тауарларды жеткізу шарттары тек 
айрықша емес лицензия негізінде жасалуы 
тиіс. Тек осы жағдайда ғана тауар таңбасы-
ның өндірушісі (иесі) өз тауарын жеткізуші 
басқа тараптармен де жеткілікті дәрежеде 
лицензиялық емес шарттарды жасаса алады, 
ал жеткізуші тараптар өз шарттарын уәкілетті 
органда тіркеуге мүмкіндік алады. Тек осыдан 
кейін ғана заңнама шеңберінде «параллель 
импортты» өзінің толық жағымды қасиеттері 
мен сипаттамасында жүзеге асыруға болады. 
Ал ол өз кезегінде, ең бастысы ел халқының 
мүддесіне сай келетін болады.

Панфилов ауданаралық 
әділет басқармасы

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ

БІЛГЕН ЖӨН

4. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министрлігі 

«Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік акаде-
миялық халық аспаптары оркестрі» республикалық 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорны директорының бос 
лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

1. Лауазымдық міндеттері:
- Ойын-сауық және театрлық ойын-сауық ұйымының 

(бұдан әрі – Ұйым) шығармашылық, өндірістік, шаруа-
шылық және қаржылық қызметіне басшылық етеді;

- мүліктің сақталуын және тиімді пайдаланылуын 
қамтамасыз етеді;

- сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі жұмысты 
ұйымдастырады;

- ұйым қызметінің саясаты мен стратегиясын анықтай-
ды;

- қаржылық және материалдық жабдықтауды, күнтіз-
белік және ұзақмерзімді репертуарлық жоспарларды 
жасауды, репертуарды жалға беруді (прокат), жаңа және 
қайталанатын қойылымдарды (концерттер) әзірлеуді 
ұйымдастырады;

- қойылымдық топтар мен орындаушылардың құра-
мын, безендіру эскиздерін және макеттерін, жаңа және 
қайта қойылатын қойылымдардың (концерттер) жұмыс 
жоспарлары мен кестелерін бекітеді;

- ұйымды білікті мамандармен қамтамасыз ету және 
олардың кәсіби білімдері мен тәжірибелерін дамыту, еңбек 
жағдайларын жасау, ұжымда қолайлы психологиялық 
ахуалды қалыптастыру жөнінде шаралар қабылдайды.

- директор орынбасарларына, шығармашылық және 
өндірістік бөлімшелердің басшыларына және ұйымның 
лауазымдық тұлғаларына жұмыстың жеке бағыттарын 
бөледі;

- шарттарды және мәмілелерді жасайды, қажетті 
есептіліктердің ұсынылуын қамтамасыз етеді;

- ұйым жұмыскерлерімен еңбек шарттарын жасайды 
және бұзады;

- бұйрықтар шығарады, сотта, мемлекеттік органдарда 
және ұйымдарда ұйымның мүдделерін қорғайды.

2. Үміткерлерге қойылатын біліктілік талаптары:
Педагогикалық ғылымдар (музыкалық білім, тілдер 

мен әдебиет бойынша) және/немесе өнер және гумани-
тарлық ғылымдар (өнер) бағыттары бойынша жоғары (не-
месе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және мамандығы 
бойынша мәдениет ұйымдарында басшылық персонал 
лауазымдарда 5 жылдан кем емес жұмыс өтілі.

3. Білуі тиіс:
1995 жылғы 30 тамыздағы Қазақстан Республикасы-

ның Конституциясын;
2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республика-

сының Бюджет кодексін;

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 
жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
ко дексі (бұдан әрі – Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодексі);

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы-
ның Еңбек кодексін;

Қазақстан Республикасының заңдарын:
2006 жылғы 15 желтоқсандағы «Мәдениет туралы»;
2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлықпен 

күрес туралы»; 
1996 жылғы 10 маусымдағы «Авторлық құқық және 

сабақтас құқықтар туралы»;
2011 жылғы 1 наурыздағы «Мемлекеттік мүлік 

туралы»;
2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып 

алулар туралы».
4. Конкурсқа қатысуға үміткер тұлға конкурс 

өткізу туралы хабарландыруда көрсетілген мерзімде 
мынадай құжаттарды ұсынады:

1) конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) мемлекеттік және орыс тілдерінде түйіндеме;
3) еркін нысанда жазылған өмірбаян;
4) білімі туралы құжаттардың көшірмесі;
5) еңбек кітапшасының (ол болған кезде) немесе еңбек 

шартының көшірмесі не соңғы жұмыс орнынан жұмысқа 
қабылданғаны және еңбек шартының тоқтатылғаны тура-
лы бұйрықтардың көшірмелері;

6) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медици-
налық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрі міндетін 
атқарушысының 2010 жылғы23 қарашадағы №907 бұй-
рығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік) 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 6697 болып тіркелді бекітілген нысан бой-
ынша денсаулық жағдайы туралы анықтама.

Конкурска қатысушы өзінің біліміне, жұмыс өтіліне, 
кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпарат-
ты(біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар 
беру, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың 
көшірмелері, сондай-ақ бұрынғы жұмыс орнының бас-
шылығынан ұсынымдар және т.с.) бере алады.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау хабар-
ландыру жаряланған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) 
күн ішінде жүргізіледі.

Құжаттар қолма-қол немесе почта арқылы: Қазақстан 
Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік ел даңғылы 
8, Министрліктер үйі, 15-кіреберіс, 314-кабинет мекен-
жайы бойынша қабылданады.

Толық ақпаратты +7 (7172) 74-02-52, 74-06-20 телефон-
дары бойынша алуға болады.

8. БСН 161240019458 «Friendly Finance Kazakhstan (Фрэндли Файнэнс Казахстан)» 
ЖШС, БСН 070340000667 «VIP servic (сервис) Company» ЖШС-не қосылу арқылы 
өзінің қайта құрылуы туралы хабарлайды. Шағымдар келесі мекенжай бойынша қа-
былданады: Алматы қаласы, Володарского көшесі, 40 үй, 136 пәтер. 

11. Нұр-Сұлтан қаласының МАЭС-нің 09.02.2021 ж. ұйғары-
мымен «AС partners» ЖШС-не, БСН 070340010921, қатысты ақтау 
рәсімдерін қолдану туралы азаматтық іс қозғалды. Мекенжайы: 
Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Гете көшесі, 1/1.

16. «Альянс Полис» СК» АҚ, БСН 930840000071, сақтандыру ұйымын тарату өндірісінің 
барысы туралы хабарлайды:

- тарату үрдісі ерікті түрде таратылатын Компанияның тарату комиссиясының «Сақтанды-
ру (қайта сақтандыру) ұйымдарын ерікті түрде тарату жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы № 133 
Қаулысының нормаларына сәйкес құрылып, бекітілген Жұмыс жоспарына сәйкес жүргізіледі;

- Тарату комиссиясын құру күні 15.06.2020 ж.
- Аралық таратылу балансын бекіту күні 30.11.2020 ж.
- кредиторлардың талаптары толық көлемде қанағаттандырылды.

9. Қазақстан Республикасы «Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі» ту-
ралы 1998 жылғы 22-ші сәуірдегі 220 заңына сәйкес және «Ызғар» ЖШС-ң 
Жарғысы негізінде Шешім шығарылды. «Ызғар» ЖШС банкрот болуына 
байланысты 2020 жылғы 29 желтоқсаннан бастап тиісті заңдылықтарға сай 
таратылады.

12. 28.09.2019 ж. қайтыс болған Асқаров Сеил Сейтжановичтің мүлкіне 
мұрагерлік іс ашылды. Мұрагерлерге Түркістан қаласынын нотариусы 
Б.Д.Дахановаға хабарласуды сұраймын. Түркістан қаласы. Тәукехан 
данғылы 278 В.Тел.87014653617.

13. 20.03.2020 ж. қайтыс болған мұра қалдырушы Еркебалаев Зейнулла 
мүлкіне мұралық іс ашылды.Мұрагерлер Түркістан қ-ның нотариусы 
Ш.А. Тилеубергеноваға хабарлассын: Түркістан қ.,Тауке хан к-сі, 246 Б.

Тел.: 8775 508 0642.

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының басшылығы, судьялары 
және аппараты мемлекет және қоғам қайраткері Рашид Төлеутайұлы 
Түсіпбековке әпкесі

Роза Төлеутайқызы МҰҚАШЕВАНЫҢ 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты ауыр қайғысына ортақтасып 
көңіл айтады.

«Қазақ әдебиеті» газетінің 2021 
жылдың 5 ақпандағы санын-

да «Құсни хат» тақырыбымен Мұх-
тар Құл-Мұхамедтің ақын Ұлықбек 
Есдәулет овтің «Әбілхаят» атты жинағы 
жайында білдірген пікір хаты көпшілік 
назарына ұсынылыпты. Газет редакци-
ясы мен хат авторының бұл ісі үлгі алар-
лық. Осы ретте оқырман ретінде хаттан 
қандай сабақ алдық, алдымен сонымен 
бөліссек деп отырмыз. 

Мұхтар Құл-Мұхамед мырза хатына 
әдебиетті зерттеу мен зерттеушілер мәсе-
лесін өзек еткен. Бұл құптарлық іс, алайда 
хат жанры қазақ әдебиетін зерттеу ісіндегі 
олқылықтардың, кемшіліктердің себебін 
дәл анықтап беріп, қыр-сырын толық аша 
алмайтыны белгілі. Дегенмен, хат ашық, 
азаматтық қоғамның айналымына түскен 
соң, енді, әлі кітабы қалың жұртқа жетпеген 
жинақ авторы емес, жинақты елден бұрын 
оқып үлгерген хат авторының сөзі сынға 
түсері ақиқат. Хатта автор ақын Ұлықбектің 
«Әбілхаят» жинағындағы естеліктер мен 
эсселеріндегі сұрапыл «ішудің» көптігін 
«бір әттеген-айы» деп бағалайды. Меніңше, 
Ұлықбек заманымен бетпе-бет келіп естелік 
жазса, шындықтан қашып құтыла алмай-
тыны анық. Тек, қаламгер сол бір «сұрапыл 
ішудің» арғы себебін дәл тауып, ашып көр-
сете алса жетіп жатыр. Қазақ әдебиетінде 
«сұрапыл ішу» әдетін, дертін көркем сурет-
теу баяғыдан келе жатқан үрдіс. 

Әдебиет – өмір айнасы. Мысалы, 
Жүсіпбек Аймауытов «Ақбілек» романын-
да қызыл комиссарларды қалай сипаттайды: 
«Комиссарлар саусылдап кіріп келгенде 
Төлеген «Ә, келіңіздер, келіңіздер!» – деп 
алдарынан жүгірді...Өңшең жақсы киін-
ген «төрелер» кие-жара келіп, үйді билеп 
кетті... Арақ ішілген сайын күлкі көбейіп, 
мәжіліс қызуға айналды. Манағыдай емес, 
қонақтар қызарып-қызып сөйлегенде бірін-
бірі тізеге салып қалып, бірінің иығына 
бірі асылып, көздері кішірейіп, стаканды 
кейбірі түсіріп алып, шылымдар қалай 
болса солай үстелде жатып қалатын күйге 
ұшырады. Орысшаласу, түтін салысу, күлі-
су.. мидай араласты». Бұл Жүсіпбек Айма-

уытовтың «қызыл комиссар» төрелердің 
арақ ішуі туралы естелігі. 

Арақ ішу дәстүрі ежелден келе жатқан 
жолаушы, адамзат көшінен қалмай келе 
жатқан әдет. Қалыспайды да, тек біз соны 
есте ұстап, ішкілікке салынбау жолын 
жастарға әуел бастан үйретуіміз керек. 
Жинақ туралы жазылған хатта Тоқаш 
Бердияров туралы айтылған соң ол кісінің 
біз 2004 жылы мұрағаттан алып «Менің 
Қазақстаным – Жұмекен» атты еңбегімізге 
енгізген сөзін де келтіргеніміз дұрыс болар. 

Алматы. 02.12.1955 жыл. Қазақстан 
Жазушылар одағы. Жас жазушылар твор-
честволық еңбегіне арналған пленум. 
Тоқаш Бердияров: «Поэзия – ақынның 
ыстық қаны, жастық шағы, жалынды 
махаббаты, қысқа өмірі... Мені бейба-
стық қылықтарға бой ұрғызып, рюмкеге 
қол создырған кейбіреудің қаталдығы, 
әділетсіздігі, яғни қиянат жасауы. Мені 
күлдіретін де, жылататын да Жазушылар 
одағы. Менің тағдырым, өмірім, жүрегім 
солардың суырмасында сарғайып жапа 
шегіп жатыр. Мені қалпақтай ұшырамын 
десе де, өсіремін десе де солардың қолында. 
Мен Алматыға қонақ боп келіп, қонақ боп 
кетемін. Сондықтан біз сияқты қонағын 
канцелярист жолдастар есіктен сығалатпай, 
«ішкіш» деген қарғыс маскасын кигізбей, 
балағаттамай адамгершілік жасаулары тиіс. 
Сөз нарқын ажырата білетін бізде де ар, 
ұят, намыс деген бар. Тәрбиелеудің жолы 
осы екен деп ішкілікке салынған үлкен 
сақа жазушылармен тең қойып, қатаң жаза 
қолданып, жұртқа қарабет қып көрсету 
болмас деп ойлаймын». Тоқаш Бердияров 
ашық айтып тұр: «Ішкілікке салынған үлкен 
сақа жазушылар» деп. Кімді меңзеп, кімді 
айғақтап отыр, оны сол залдағы отырған 
ақын-жазушылар жазбай таныған шығар.

Осы жиында сөйлеген Әбу Сәрсенба-
ев: «Тоқаштың өз адамгершілігі, өз мінезі 
туралы мен жеке тоқталмақпын. Ал, поэма 
туралы қойылған айып әділетті емес. Қу-
андық, сен өзің де нәзік жанды ақынсың. 
Бір кезде кей жолдастар, саған да күйрек 
деген айып қойған еді. Сондықтан да нәзік 
сезімге құрылған шығармалардың бәрі 

де күйрек болады екен деп қалғансың ба, 
қалай? Әділетті болған мақұл. Жастардан 
жаңа жолмен, тың жолмен келуді талап 
етер едік. Таланттың қарыштар жері өмір 
орталығы. Жақсы ақындардың доңызша 
аунап жатқанын көрген оқушы олардың 
өлеңдерін оқуға да жиренер еді» дейді. 
Доңызша аунап жатқан ақын – жақсы ақын 
болып қала ма екен? Әбу Сәрсенбаев айтқан 
биіктен келер болсақ жастарға: «Үйрен де, 
жирен» демекпіз. Абай сөзін есте ұстаса 
болды: «Салынба, қылсаң-дағы сан құмар-
лық, Алдында уайым көп шошынарлық: 
Жарлылық, жалынышты жалтаң көздік, 
Сүйкімі киімі жоқ шалдуарлық». 

Ішімдікке құмарлық Советтік заманда, 
одан бұрынғы ақ патша заманында да, 
бұратана халық өкілдерінің арасында сана-
лы, жүйелі түрде насихатталды, таңылды. 
Ақыны мен жазушысы кілең пияншік елді 
еріксіз, ессіз ұстап отыруға жеңіл тиеді ғой. 
Сондықтан да, біз де Мұқаңдай «Жазыңыз 
Ұлаға. Жаза түсіңіз» дейміз. Бірақ, біз хат 
авторының идеясын құптасақ та, ақын 
Ұлықбек Есдәулетовтен зерттеушілікті 
талап ету орынсыз деп санаймыз. Өйт-
кені, әдебиетті зерттеу ісінің ақындық пен 
жазушылықтың табиғатынан тіпті бөлек, 
басқа дүние. Сондықтан да, біз Мұхтар 
Құл-Мұхамедтің «қазақ ақыны Мағжан 
Жұмабаевты орыс Д.Мережковскиймен 
теңестіре зерттеу қажет» деген идеясын 
мүлдем қабылдай алмаймыз. Себебі, Д. Ме-
режковский 1895 жылы жазған «Дети ночи» 
атты өлеңінде бүлік, бұзық болшевиктердің 
келетінін кемеңгерлікпен, көргендікпен 
айтып кетті деген ойын біздің Абай одан 
да бұрын көрсетіп кеткен: «Көк тұман – ал-
дыңдағы келер заман, Үмітті сәуле етіп көз 
көп қадалған. Көп жылдар көп күнді айдап 
келе жатыр, Сипат жоқ, сурет те жоқ, көзім 
талған. Ол күндер – өткен күнмен бәрі бір 
бәс, Келер, кетер, артына түк қалдырмас. 
Соның бірі – арнаулы таусыншык, күн, 
Арғысын бір-ақ Алла біледі рас».

Біз Жұмекеннің ақылымен Мережков-
скийді де, Пушкинді де мазаламай-ақ, бір 
Қасым Аманжоловтың өмірін, өнерін то-
лыққанды зерттеп алсақ та аз жұмыс емес 

деп санаймыз. Биыл Орал, Қарағандыдағы 
мемлекеттік мұрағаттағы жүргізген зерттеу-
лер барысында академик Серік Қирабаев-
тың ақын Қасым Аманжоловтың әр сөзі 
тәуелсіздіктің жырындай естіледі дегеніне 
мықты дәлел боларлық тың тарихи биогра-
фиялық дерек таптық. 

Мұхтар Құл-Мұхамедтің өте маңызды 
мемлекеттік мәселені көтеріп, әдебиетті 
зерттеу жағдайына алаңдап, дабыл қағып 
отырғаны анық. Айтқан идеясы жақсы, 
бірақ зерттеу ісін кімге тапсырған жөн 
десек ойланып қаламыз. Әдебиетшілерге 
ме, әлде сыншыларға ма? Хат авторы айт-
қандай: «Біздің сыншылар әдеби шығарма-
ның өзін талдаумен тым әуестеніп кетеді. 
Нәтижесінде әдеби шығарманың жазылу 
тарихы, түпкі идеясы мен дүниеге келуіне 
түрткі болған себеп пен салдар тасада қа-
лып қояды». Осыдан ұққанымыздай Мұқаң 
әдебиетшілерге де, сыншыларға да әдеби-
етті зерттеу ісін тапсыруға болады деп нық 
сеніммен айтуға батылы бармайтын сияқты. 
Сол себепті, өзіміздің өмірлік тәжірибемізге 
сүйене отырып, сенімді түрде айтарымыз: 
қазақ әдебиетін ғылыми зерттеу ісімен сот-
тар айналысуы қажет! 

 Неге десеңіз, сот институты дегеніңіз 
әлімсақтан өмірдің ғылыми зерттеу орта-
лығы болып танылған. Қазақтың бас ақы-
ны Абайдың өзі поэзияға соттан, биліктен 
келген адам, ол сот тәжірибесінен өткен 
соң ғана адам баласының мінезі туралы 
ескерткіш қалдыра алды. Тіпті, Сталиннің 
өзі бүкіл әлемді өз саясатының дұрыстығы-
на сендіру үшін ашық сот процестерін 
қасақана ұйымдастырып отырды. Онда 
«халық жаулары» өздерінің кінә-қылмысын 
мо йындау арқылы Сталинге ел-жұртты 
ақымақ қылуға көмектесті. XX ғасырдың 
жиырмасыншы жылдары Мағжанға қарсы 
бірнеше әдеби-сот процесі өткізілген соң, 
әдеби сын жаппай саяси қуғын-сүргін құра-
лына айналып жүре берді. Қазіргі таңда, 
әдеби сын ол қызметінен құтылып, енді тек 
таза мақтау мен мадақ айтуға көшіп, ғылы-
ми зерттеу ісін мүлдем ұмытқан сыңайлы.

Марат АЗБАНБАЕВ

ОҚЫРМАН ХАТЫ ӘДЕБИЕТТІ ЗЕРТТЕУ — АРДЫҢ ІСІ
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ШЫТЫРМАН

Сүйінші!
… Бір күні таңғы 5-6-лар шамасында есік қағылды. 

Әлгі сұмдық оқиғадан жүректері шайлығып қалған екеуі 
бірден баласының төсегіне қарады. Пысылдап ұйықтап 
жатқан кішкентай бөбегін көріп, жүректері орнына түсті. 
Есік көздігінен полицейдің фуражкасын байқаған Омар 
дереу есікті ашты. Сол баяғы полиция майоры Серік 
Жолболсынов, учаскелік полицей Таңат Әшірбеков 
жүздерінен қуанышты хабар айтатыны білініп тұрды. 
Жүрегі өрекпи соққан Омар екеуінің аузына кіріп кетер-
дей болып құлағын тосты.

– Сүйінші! Ұлыңыз табылды!…
…Ар жағы есінде жоқ! Есін жиса бетіне үңіліп, қо-

лында кесесі, екі полицей тұр. Анадай жерде қуаныштан 
жылап, бүрісіп әйелі отыр. «Қорыққан мен, қуанған 
бірдей» деген осы екен-ау… Талып қалыпты. Салқын 
су шашқаннан үсті басы су бопты. Бетінің суын сүртіп 
жатып «Балам қайда?», – деді тамағы қырылдап.

– Ауруханада.
– Не дейді, құдай-ау! Аман ба өзі? Қай жерден та-

былды? Кім ұрлапты? Ұрлаған сұмырайды ұстадыңдар 
ма? Жарығым-ау, сол кішкентай!, – деп Омардың аузы 
жабылар емес.

– Иә, иә. Аман. Жүріңіз, барып өзіңіз көзбен көріңіз. 
Басқа сұрақтарыңызға сосын жауап береміз, – деді Таңат.

– Мен де барам!
Осы кезде барып Әсемнің үні шықты. Екеуі үнсіз күтіп 

тұрды. Әсем ұйықтап жатқан баласын киіндіріп, Омарға 
ұстатты да, өзі де үстіне жемпірін желең жамыла салды. 
Үйден ауруханаға дейінгі жол қандай ұзақ еді, жетіп бол-
мады. Бір сәтке баласының түрін, қылығын, сөздерін еске 
алған екеу көзден аққан жасына ие бола алмай келеді.

Палатаға кіргенде ұйықтап жатқан баласын көріп 
екеуі тағы үнсіз жылады. Қарайып, аяқ-қолы жарылып, 
беті мен қолдарын әлдене сырып кетіпті. Шашы да 
Мауглидің шашындай желкеден асыпты. Тырнақтары 
аюдың тырнағындай болып өскен. Іші кірден көрінбейді. 
Кейбіреуі сынған. Әсем мен Омардың қатты таң қалға-
ны – Еркебұланның үстінде сол баяғы жоғалып кеткен 
кездегі пижамасы. Жыртылған, әбден кірленген, білегі 
мен балтыр жағы қысқарып қалған. Палатадағы сасыған, 
өңешті қаритын ащы иісті екеуі елеген де жоқ. Құдай-ау, 
мына бала орманда адасып кеткен бе? Аналық қасқыр 
асыраған Тарзан дерсің. Бірақ, жақын маңда орман да 
жоқ. Сонда қалай болғаны?

Кездесу
Таңғы дәрігердің тексеруі басталғанда олар дәлізде 

күтті. Ұйықтап жатқан баласын айналып, толғанды, 
еркелетіп, шашынан сипап, бетінен сүйді. Енді оянған 
соң, ол бұларды тани ма екен? Ендігі уайым сол болды.

…Ішке кірген Омарға баласы жатырқай қарады. 
Көзінен баланың ата-анасына деген махаббаты көрін-
беді. Ит секілді ырылдағандай болды да, төсектен секіріп 
түсіп, екі аяқ, екі қолын жерге тіреп, «төрт аяқтап» жү-
гіріп барып, шкафтың тасасына тығылды. Қыңсылаған 
дыбыс шығарған баласына қарап Әсем бақырып жылап 
жіберді. Оны дәрігерлер палатадан шығарып алып кетті. 
Бірі кіші баласын көтеріп әкетті. Учаскелік полицей 
Омардың иығынан ұстап еді, «Ұлыммен жалғыз қалды-
рыңдар!», – деді дауысы дірілдеп.

Палатада екеуі қалды. Сорлы әке төсек жанына 
тізерлей отырып, екі қолымен бетін жауып, солқылдап 
келіп жылай берді, жылай берді. «Өнегелі әке бола алма-
дым-ау! Балапаным бір жыл ата-ананың қамқорлығын-
сыз қалды-ау», – деген өкініш ішін жабайы мысықша 
тырмалап жатыр… Қолына жып-жылы, кіп-кішкентай 
баласының алақаны тигенде барып басын көтерді. Жы-
лап жатқан әкесіне жаны ашыды ма, әлде басқа ма, ит 
құсап қыңсылап қояды. Бас салып, баласын құшақтап 
алды да, бетінен, қолынан, ішінен сүйе берді, сүйе берді. 
Бақырып, шыңғырып, ұлып, қыңсылап, тырнап, әйтеуір 
барынша қарсылық білдіріп жатқан баласын қарулы әке 
қолы жібермеді. Бір кезде барып, дәрігерлер баланың 
ендігі ұйықтап қалғанын, тал түс болғанын айтып жүріп, 
әрең ажыратып алды. Бала бүк түсіп төсекте жатыр. 
Түскі асын шкаф үстіне қойғанда, иісінен сезіп атып 
тұрып, итше тілімен жалап ішіп жатты…

Омар басы салбырап дәлізге шықты. Әйелі үстелде 
үнсіз отыр. Баласы алдында ұйықтап жатыр екен. Олар 
жабырқаулы қалпы үйге оралды. Дәрігерлер баланың 

қатты тоңып, жаурап қалғанын, түрлі дәрілер мен вакци-
налар алу керектігін, қан сараптамаларын жасату қажет-
тігін айтты. Бала әзірге аурухана дәрігерлерінің бақыла-
уында болады. Өздері шомылдырып, өздері киіндіреді. 
Адам секілді жүріп-тұру мен тамақтануды, тағысын тағы 
дәрігерлер өздері үйрететін болады. Арнаулы күтуші мен 
тәрбиеші, психолог баламен жеке жұмыс істейді. Олар 
ұжымдасқан түрде жеке бір палатада бір өзі жатқан Ер-
кебұланды қалыпты өмірге жайлап алып келеді. Бір ай, 
мүмкін бір жыл. Ол жағы белгісіз. Әйтеуір, баласы аман. 
Жаратқан иесіне сансыз шүкірлік айтып жүрген Омар 
мен Әсем ойыншығы мен киім-кешегі, тамағын алып күн 
сайын ауруханаға ұлына барып тұрады. Әзірге олар бала-
сын алыстан еркелетіп, сөйлесе алады. Ұлының шашын 
қиып, шомылдырып, киіндіріп қойыпты. Адамша тамақ 
ішу мен жүруді жаңа ғана үйрене бастаған. Алғашында 
баланың бір-екі аттап барып «төрт аяқтап» жүгіріп кет-
кеніне жылаған ата-анасы қазір рахаттана күліп алады…

Кінәлі кім?
…Ұры алыстан келмепті. Кінәлі – кәріс көршісі 

екен. Мына жағдайдың орын алуына әлгі, қарыз ақшасы 
үшін жігіттердің соққысынан құтқарып қалмаған Омар 
кінәлі екен. Ол кезде Артем Омардың түнгі ауысымда бо-
ламын деген сөзін түсінгісі келмеген. Оған қоса ру үшін 
де жеген таяғы тағы бар. Бір сөзбен айтқанда, көршісіне 
көптен кек сақтап жүріпті. Оның үйін де, оның ішіндегі 
бақыт пен берекені де көре алмапты. Сөйтіп, қалай кек 
алуға болады деген жоспар құрып, құрығына бейкүнә 
сәби іліккен екен. Есікті, сейфті ашудың мәстірі болып 
нәпақа табатын Артемге көршісінің есігін дыбыссыз 
бұзып кіру сөз болмаған. Көп қабатты үйдің астындағы 
су құбыры жүргізілген жертөледе оның «мықты бизнесі» 
болыпты. Ол жасырын арнайы клиенттеріне есірткі са-
татын болған. Арнайы тапсырыспен есік, сейф бұзатын 
да өнері бар. Енді міне, сол «офис» бұған кек қайтару 
жолын тауып берген. Бұл жерді ешкім білмейтіндіктен, 
жайбарақат «кәсібін» жүргізіп жүре беріпті. Оған қоса 
сол бір түні баламен қоса күшігін де осы жертөленің 
бір шетіне әкеп байлапты. Омар мен Әсемнің тұла бойы 
тұңғышы осы жертөледе күшікпен бірге, мойнына 
қарғыбау тағып бір жыл өмір сүрген. Олардың бір біріне 
жетер жетпес жерде шынжырмен байланып тұрғанын, 
ортадағы ортақ итаяқтан екеуі таласа-тармаса тамақ 
ішіп жатқанын су құбырын тексеруші кездейсоқ көріп 
қалған. Үнсіз келген ізімен тез шығып кеткен ол бірден 
полицияға хабар береді. Жедел құрылған топ ит пен 
баланы құтқарып, «офис» иесін де қолға түсіреді. Заңды 
түрде тыйым салынған есірткі саудасымен айналысқаны 
үшін, бала ұрлығы, тағы да басқа қылмыстары қосылып, 
Артем Кимге жиырма жылдан аса жаза кесіліп, сотталып 
кете барды. 

Сот залында Омар кәріс көршісінің мұрнын бұзып, 
сазайын бермек болған, бірақ, құқық қорғау қызметкер-
лері бұған жол бермеді. Көршіден баласы арқылы кек ал-
мақ болған жауыздың бұл қылмысы сол кезде бүкіл елді 
шулатты. Жаға ұстатқан оқиға әлі күнге дейін ел есінде. 
Кәріс көршінің күшігімен бірге қамалған баланың обалы 
кімге? Титтей екі жасар баланы итпен бірге қосақтап, 
осылайша кек алғанына мәз болып, тағы Омармен 
емін-еркін сырлас достай сөйлесіп жүрген Артемның 
қылығы әлеуметтік желі мен мобилді телефон көп тара-
май тұрған тұста-ақ елге өте тез тарады. 

Омар мен Әсем бүгінде бақытты ата-әже. Жеті бір-
дей баланы тәрбиелеп өсірді. Балалар үйінен тағы екі 
баланы асырап алған болатын. Он баланың ата-анасы 
ретінде, қырықтан аса немере, оннан аса шөбере көріп 
отыр. Балалар үйінде жетімдіктің кермек дәмін татып 
өскен Омардың ұлы арманы орындалды. Ойыншық 
дүкенінен бөлек, дәмхана, дүкендер желісін де ашқан. 
Балалары жоғары білімді, өз ісінің маманы. Немерелері 
де шетінен «сен тұр, мен атайын». Тәп-тәтті шөберелері 
кезекпе кезек Омар ақсақалдың мойнына келіп асылған-
да одан бақытты жан жоқтай. Кәріс көршінің кесірінен 
бір жылын еріксіз жертөледе өткізген Еркебұлан – қазір 
полиция генерал-майоры. Іні-қарындастарына қамқор, 
балаларына мейірбан, немерелеріне жанын беруге әзір.

Ал Артем Кимді одан кейін ешкім көрген жоқ. 
Біреу лер оны түрмеде өлтіріп тастапты десе, енді біреуі 
үйін құмар ойынға ұтқызып, өзі көше кезбесіне (бомж) 
айналыпты дейді. Қалай болған күнде де, баланың обалы 
жібермейтіні анық қой.

Айгүл АМАНКЕЛДІҚЫЗЫ

КӘРІС КӨРШІНІҢ КЕГІ

Кезекші бөлім әйнегіне үміттене қарап отырған 
қамкөңіл жандарды «ілдің бе?» деген сөз елең еткізді. 
Лезде айналаны шолып шығып: 

– Ілдім ғой? Тс.. – деді де, сұқ саусағын шошайтқан 
күйі шикіл сары мойор әлгі қара торыны шығар есікке 
бұрып, жетелей жөнелгенін отырғандар анық көрді. 

Күдікті
...Тар қапас. Сығырайған шам да өшті. Төрт қабыр ға 

мен еденнің суығына төбеден соққан салқын ауа қосыл-
ды. Бір орында байыз тауып тұра алмай қалшылдаған 
жігіт темір есікті тоқпақтай берді. Есіктегі кішкентай 
тор көзді жартылай ашқан полицей оны кісендеп тар 
дәліз арқылы тағы бір темір есікке итеріп кіргізді. Түк 
түсінбей, аңтарыла қара сұр қабырғаға, сосын төрде 
отырған ауылдасы – шикіл сары майорға қарады. 

– Кешегі түнде Айдарды пышақтап өлтірген сен-
сің ғой, ә..? – деген тергеушінің тосын сұрағынан бір 
пәлені аңғара қойып, ақиқаттан айнымауға бекініп: 

– Нені шатып отырсың? Сен – полицей, ол – көше 
жүлігі, мен – жүргізуші болсам да, бір ауылда өстік 
қой. Нақақтан жала жабуға аузың қалай барады?  Арың, 
адамгершілігің бар ма? – деп қарсы сұрақ қойған жігітке 
тергеуші тура қарай алмай жүзін төмен салды. Алғашқы 
арыны да басылып қалды. Бірақ барынша ресмилене 
алдындағы жазбасына үңіліп:

– Бұл, бұл жерде сұрақты мен қоямын. Сіз жауап 
беруіңіз керек, – деп басын көтергенімен, сасқалақтап 
қаламсабымен погонын тықылдатты. 

Алғашында күдікті ретінде алынған жауап өз-
гертіле жазылып, айыпталушыға айналған бейкүнә 
жігітті сауықтыру камерасына тағы бес сағат қаматқан 
тергеуші ақыры темір тордан шығармады.

Ақ пен қара
«Айдарды Қабыл өлтіріпті», «Негізгі сылтау – әй-

елін қызғаныпты» дегенге ел сенбеді. Сырт ел сенбе-
ген сөзге ата-ана, туыс, дос қалай сенсін?! Ауылдың 
жұлқынған жүлігімен төбелесуге, пышақ кезенуге 
Қабылдың қорқақтығын айтпағанда, сабырлылығы, 
тәрбиесі жібермейтінін ел жақсы біледі. Жаладан ара-
шалап қалуға барлығы ұмтылды. Қолдың қысқалығы, 
қаражаттың тапшылығы қинады. Өзара ақылдаса 
отырып ақиқатты айтқызу үшін Қабылдың сексендегі 
әкесін полиция бөлімі бастығының үйіне апарды. 
Кешқұрым пеш түбінде темекісін құшырлана сорып 
отырған дәу сары орнынан да тұрған жоқ.

– Екеуі ұстасып қалғанда қылмыскердің салмағы ба-
сып қолындағы пышақ ананың жүрек тұсына кірген. Өй-
ткені, қылмыскердің бойы өлген жігіттің бойынан биік.

– Алдымен қылмыстық іс ашылуы, дәлелденуі 
керек емес пе? Әділдікке ықпал ететін шығар деген 
үмітпен әкеңіздің көзін көрген қарияны ертіп келдік. 
Туыстығыңыз тағы бар, – деген жігітке ежірейе қара-
ған ауданның бас полицейі теріс бұрылды.

Тергеушінің анықтамасын заңға сәйкестендірген 
айыптаушы «Жеңіл жүрісті әйелін қызғанды. Ашула-
нып барды. Ерегесті. Тіресіп тұрып пышақты сұғып 
алды» деген себепті сыдырта оқып шықты. Заңнама 
талабымен қылмыстық іс бойынша тергеу актісіне қол 
қойған қорғаушы ауыр қылмыстық іске үкім оқылған  
сот процесіне қатысқан жоқ. Ақ пен қараны  ажыратуға 
әлеуеті жетпеді. 

Дос
Семей қаласындағы қатаң режимдегі түрмеде 

отырған Қабылды іздеп досы барды. Еш кедергісіз 
заңды түрде оңаша бөлмеде кездесті. Дәрілік майдың 
бір қасығын ішкен соң маңдайы жіпсіген Қабыл жан 
сырын ағытты.

– Кінәм жоқ. Өлтірді деген пышақты саусағымнан 
із алуға апарғанда бірінші рет ұстадым. Әріптестерімді 
сот процесіне де қатыстырмады. Сол күні кезекші көлі-
гімен мені үйге жеткізген егде кісі тура сөзін айтатын 
еді, – деп қамықты Қабыл. 

Досының бейкүнә екендігін анық байқады. Енді 
оны темір тордан шығару керек. Өзге өңірде қызмет 
еткен Дарханның бұл іске араласуға ол кезде уақыты 
да, мұршасы да болмаған. Ал ауданның прокуратура-
сына келгелі бері мұны көргендердің бәрі «Қабыл тай 
құлындай тебісіп өскен досың еді ғой. Жуас жігіттің 
жаланың құрбаны болғанын ішіміз сезеді. Жазықсыз 
түрмеде отырғанына да біраз болды. Бір көмегіңді 
берсеңші» дегенді жиі айтатын.  

Алдымен Қабылмен жүздескен Дархан артынша 
құзырлы қызмет келісімімен ішкі істер органы мұраға-
тынан досының ісін алғызып, әріптестерінің ортасына 
қойды. Бұған әрине, мансабы да мүмкіндік беріп тұр. 
Ауданның прокуроры болып жаңа тағайындалған мұны 
жағалап, дос болғысы келетіндер де соңғы кезде көбей-
ген. Бұл сұратқан істегі бадырайып тұрған кемшілік-
терді қарауындағыларға табу қиындық келтірмеді. 

– Оқиғаның орны, дәл уақыты неге көрсетілмеген? 
Қылмыстық іс қалай жасалды, оған мына адамның 
қатысы қандай, тіпті істегенін растайтын фактілері 
қайда? – деді тәжірибелі криминалист.

– Тоқсаныншы жылдардың шала жұмысы осылай 
ашылуда. Әйелін қызғанып, ашуланып барды деген 
сылтауды орынды, орынсыз тықпалай беріпті, – деді 
тағы бір әріптесі.

– Сол жылдары бұл қылмысты басқа адамның жа-
сағаны туралы сөз шыққан, бірақ тез басылып қалды, 
– деді тағы бірі.

– Сонда жүліктер арасындағы шайқасты тұрмы-
стық жағдайдағы қылмыстық іске айналдырып отыр 
ма? Әріптестерінің пікірін қорытқан Дархан ойланып 
қалды.

Құпия сыр
Кісі өліміне қатысты істерге ешқашан салғырт 

қарауға жол берілмейді. Тіпті қысқа уақытта ашылған 
қылмыстардың өзінде жиналған құжаттар бірнеше 
томға жүк боп жатады. Ал Дарханның қолындағы 
қылмыстық іс жазылған папка жұп-жұқа. Бірақ осы 
тым қораш құжаттардың өзінен істегі шикілік бірден 
аңғарылады. Қара киімді ақ жіппен жамағандай ба-
дырайып көрініп тұр. Әріптестері байқағандай мына 
оқиғада екі куәгерді сөйлеткен. Және тек осы екі куә-
гердің айтуымен айып тағылған. Ал олардың жазған 
түсініктемесінде анықтықтан гөрі, сұрақ басым. Біраз 
жыл бұрын орын алған оқиғаға жаңа куәгер табу оңай 
болмас. Сол себепті Дархан іске ешкімді араластыр-
май, Қабылдың адам өлтіргенін көрдім деген екі куә-
герді сөзге тартып көрмек болды.

Бұл келгенде Жанатбек Оразов көршілерімен бірге 
карта ойнап отыр екен. Ойын енді қызған кезде кедергі 
келтірген бейтаныс жігітті жақтыра қоймады. 

– Ал, іздеп жүрген Жанатбегің мен! Не болды? – 
деді қарапайым киінген Дарханға еліре қарап. Мынадай 
адаммен жай сөйлесуге болмайтынын түсінген Дархан 
қызыл куәлігін жарқ еткізді. Куәліктің құдіретін қа-
рашы. Екпіндеп тұрған жігіт демде жуаси қалды.

– Сіз кезінде кісі өліміне байланысты істе куәлік 
етіпсіз. 

– Иә, учаскелік инспектор куә болмасыма қоймады. 
– Қоймағаны қалай? Сонда учаскелік инспектор 

айтпаса көрген қылмысыңызға куәлік етпейсіз бе?
– Мәселе менің ол жерде болмағанымда, басеке.
– Онда Қабыл Келесовтің адам өлтіргенін өз көзім-

мен көрдім деп неге жаздыңыз?
– Мен тек қол қойдым, олар маған сотта не айту 

керектігін үйретті. Қабылдың адам өлтіргеніне өзім 
де сенбеймін. Бірақ, полковник өтірік айтпайтын 
шығар…

– Мұны жалған куәлік ету дейді. Ол үшін қылмыс-
тық жауаптылық барын білесіз бе?

– Қайдағы жауаптылық? Мен тек  қой деген жерге 
қол қойдым, айтқандарын орындамасам өзімді қамап 
тастар еді,  деп ақталды Оразов.

Оразовтың әуселесі белгілі болды. Көмекшісіне 
куәні прокуратураға жеткізіп, айтқандарын ресми 
хаттама арқылы қағазға түсіруді тапсырды да Дархан 
екінші куәгерді іздеуге кірісті. Оны да табу қиындық 
туғызбады. Қызық болғанда, бұл кісі істі жүргізген 
тергеушінің туған балдызы болып шықты. Мұның не 
үшін келгенін білген соң Сейіт Тасымов біраз үнсіз 
отырып қалды.

– Ол кезде жездем Оңғар жаңадан жұмысқа тұрған. 
Әпкем де күйеуінің қызметке ілінгеніне қуанышты 
еді, – деп бастады Сейіт. – Мен бар болғаны әскерден 
келген жиырмадағы жігітпін. Жездемнің погон тағып, 
қару асынып жүргенін кәдімгідей сес көрем. Сол тұста 
бір белгілі жігіттің өлгенін естідік. Қылмысты ашуға 
жездем құлшына кірісті. Алайда, жастар арасындағы 
төбелес деген нұсқа басшысына ұнамаса керек. Қыл-
мысты бір адамға қалайда ілу керек деп тапсырыпты. 
Кімді кінәлі етеді? Бір күні кеште маған өтініш айтты. 
«Қабыл деген жігіттің пышақ салғанын көрген бір 
адам бар. Бірақ одан басқа ешкім куәлік етпей отыр. 
Сен алыстан Қабылдың пышақ сермегенін байқадым 
деп айтсаң қайтеді? Онсыз да жабылғалы тұрған қыл-
мыс. Қылмыскер өз кінәсін мойындаған. Қосымша 
куәгер болсаң, іс тез сотқа өтеді» деп өтінді. Енді қыл-
мыскер өз кінәсін мойындап тұрса, куәгер бар болса, 
несіне туысыма көмектеспейін? Айтқан уақытында 
барып, берген құжаттарына қолымды қойдым, – деп 
тоқтады Сейіт.

– Ал сіз көрдім деген жігіт кісі өлтірмек түгілі, 
оқиғаның маңында да болмаған. Әріптестерімен бірге 
жұмысынан қайтқанын, үйінен ешқайда шықпағанын 
көрген куәгерлер бар. Нақақ жабылған жаладан қазір 
өзі түрмеде отыр. Жақын күнде жазасының үштен 
бірін өтеп, жақсы тәртібі үшін бостандыққа шықпақ. 
Ал әйелі... Қазір төркінінде. «Сенің кесіріңнен ба-
ламыз бәлеге шатылды. Өлген адаммен байланысың 
болған ғой» деп негізсіз айыптаған Қабылдың туыс-
тары оны үйден қуып шыққан. Сіздің жақыныңызға 
жасаған жанашырлығыңыз бір отбасының өмірін 
астаң-кестең еткенін білесіз бе?

– Қайдан білейін, неге олай болды? Неге жездем 
мені бұған итермеледі екен?–деген Сейіт сол күні-ақ 
прокуратурада бұрынғы куәгерлігінен бас тартып, заң 
алдында жауап беруге дайын екенін көрсетті.

Бостандық
Бүгінде Қабыл бостандықта. Оның қылмысқа қа-

тысы жоқтығын Дархан қиындықсыз дәлелдеп шықты. 
Кінәлілер жазасын алды. Алайда, Дархан секілді іздеу-
шісі жоқ қаншама адам жазықсыз жапа шегіп отыр 
десеңізші...

Нұрбол ӘЛДІБАЕВ,
журналист  

БЕЙКҮНӘ


