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Мемлекеттік сот орындаушылардың бұл үрдісті 
тежеуге күші жетпеген соң, он жыл бұрын жеке 
сот орындаушылар институты енгізілген еді. 
Әлемдік тәжірибеде бұл өзін-өзі ақтаған құрылым. 
Дамыған елдерде жеке сот орындаушылар талап-
керлердің таңдау мүмкіндігін арттырып, атқарушы 
құжаттардың орындалу жеделдігі мен сапасын 
көтерген, республикалық бюджеттің шығынын 
оңтайландырып, бюджетке түсетін салық көлемін 
көбейткен қызмет. 

Алматы облысы-
ның әкімі Амандық 
Баталов өткен жыл-
ды онлайн форматта 
қорытындылап, об-
лыстың әлеуметтік- 
экономикалық жетістігі 
мен кемшілігі туралы 
есеп беріп, келер жылға 
жоспарланып отырған 
жұмыстарын таныстыр-
ды. 2014 жылдан бері 
Алматы облысының әкімі 
лауазымын атқарып келе 
жатқан басшы осы уақыт 
ішінде іскерлігімен көзге 
түсіп, Жетісу өңірінің 
мәселелерін тиімді ше-
шуде. 

Өткен жылы да панде-
мияға қарамастан, облыс 
экономикасының бар-
лық негізгі салаларын-
да оң серпін сақталған. 
Өнеркәсіпте (1 трлн 
168 млрд) және ауыл 
шаруашылығында (918 
млрд.) өсім  2,3 пайызды, 
құрылыста – 6,8 пайызды 
құраған (310,2 млрд). 957 
мың шаршы метр тұрғын 
үй іске қосылып, бұл 2019 
жылғы деңгейден 7 па-
йызға артық орындалған. 
Өңірге 4 пайыз өсіммен 
680 млрд теңгеден астам 
инвестиция тартылған. 

(Соңы 3-бетте)

ТІЛ МӘРТЕБЕСІН 
МОЙЫНДАЙТЫНДАР АЗ

3-бет

СОТ АКТІЛЕРІНІҢ 75 ПАЙЫЗЫ ҒАНА 
ОРЫНДАЛАДЫ

НЕСИЕ ШАРТЫ – 
ЕРІКТІ ЖАСАЛАТЫН МӘМІЛЕ

4-бет

ЖЕРОРТА ТЕҢІЗІНДЕГІ 
ӨЛІМ

8-бет
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Рустам САҒАДИЕВ, саясаттанушы:
– Эпидемиологиялық ахуалға байланысты, 

биыл әкімдердің есеп беруі онлайн форматта 
өтіп жатыр. Ал ғаламтор жылдамдығы төмен, 
халық саны аз кейбір шалғай ауылдарда әкімдер 
бұрынғыша, яғни тұрғындармен кездесіп, есеп 
беруде. Дегенмен, онлайн есеп беру дұрыс емес деп 
ойлаймын. Өйткені, ғаламтордың көмегіне жүгі-
не алмайтын жалғызбасты зейнеткерлер, өзге 
де әлеуметтік топ өкілдері сұрағын қалай қояды? 
Осыған байланысты жеке сұрақтарыңыз бен 
мәселеңізді қағазға түсіріп, жергілікті әкімдік 
ғимаратындағы пошта жәшігіне қалдыруыңызға 

Талғат ЖАНЫСБАЙ, тарихшы: 
– Естеріңізде болса, былтыр Мемлекет басшысы 

Қасым-Жомарт Тоқаев орталық атқарушы органдар 
басшылары мен әкімдердің халыққа есеп беру кезде-
сулерін өткізудің жаңа тәртібін бекіткен болатын. 
Президент қол қойған Қаулыға сәйкес, бұдан былай 
министрлер мен әкімдер халыққа есеп беру кездесулерін 
бейнеконференция байланысын пайдаланып, әлеу-
меттік желілердегі ресми акаунттарда және ақпа-
раттық интернет-ресурстарда онлайн-трансляция 
ұйымдастыра отырып өткізуі тиіс. Сондай-ақ, барлық 
деңгейдегі әкімдер есеп беру кездесуін өткізерден бір 
күн бұрын және одан кейін азаматтарды жеке қа-
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Жыл сайын барлық деңгейдегі 
әкімдер бірінші тоқсан ішінде 
халыққа есеп беру кездесу-

лерін өткізеді. Есеп беру барысында 
елде жүргізіліп жатқан реформалар-
дың іске асырылуы, оны одан әрі да-
мытудың міндеттері мен негізгі бағыт-
тары туралы айтады. Осы дәстүрлі 
кездесулердің жаңа формасын ойлап 
табуға бола ма? Әкімдердің есеп бе-
руін халыққа қолжетімді етудің жол-
дары қандай?

(Соңы 5-бетте)

ӘКІМДЕРДІҢ ЕСЕП БЕРУ ФОРМАТЫН ӨЗГЕРТУ ҚАЖЕТ ПЕ?

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ 

МӘСЕЛЕ ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ 

СОТ ШЕШІМІНІҢ ОРЫНДАЛУЫ – СОТ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІНІҢ БІРДЕН-БІР ӨЛШЕМІ. 
БҮГІНДЕ СУДЬЯЛАР ТАРАПЫНАН ШЫҒАРЫЛЫП ЖАТҚАН ШЕШІМ КӨБЕЙМЕСЕ, АЗАЙҒАН 
ЖОҚ. ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ МӘЛІМДЕУІНШЕ, ОЛАРДЫҢ 75 ПАЙЫЗЫ ОРЫНДАЛАДЫ. 
АЛ, ҚАЛҒАН 25 ПАЙЫЗЫ, ЯҒНИ ӘРБІР ТӨРТІНШІ СОТ АКТІСІ СОЛ КҮЙІНДЕ ҚАЛАДЫ. БҰЛ, 
СОТ ӨНДІРІСІНІҢ АҚЫРҒЫ САТЫСЫ – АТҚАРУШЫ ҚҰРЫЛЫМНЫҢ ТОЛЫҚҚАНДЫ ЖҰМЫС 
ІСТЕМЕЙ ОТЫРҒАНЫН КӨРСЕТЕДІ. 

«Заңдастырылған рэкет»?
Біздің елімізде де солай болуға тиіс еді. Өкініш-

ке орай, өзіне үлкен сенім жүгі артылған жеке сот 
орындаушылар осы үдеден шыға алмай отыр. Бүгінде 
жеке сот орындаушыларға қатысты қоғамдағы пікір 
осындай ойға жетелейді. Әсіресе, жуырда Бас про-
куратора ашқан сұмдық жай еріксіз алаңдатып отыр. 
Азаматтардың жеке сот орындаушыларға қатысты 
арыз-шағымы көбейіп кетуіне орай тексеріс жүргізген 

қадағалаушы орган коллекторлар мен жеке сот орын-
даушылар бірігіп, заңсыз схема құрғанын анықтаған 
еді. Заң бойынша, сот орындаушылар базасы – мемле-
кеттік ақпараттық жүйе. Онда өзгелерге кіруге тыйым 
салынған. Өйткені тараптардың жеке мәліметі сақта-
лады. Оларды жеке сот орындаушылар сот шешімін 
мәжбүрлеп орындату үшін қолдануы тиіс. Ал Бас 
прокуратура анықтаған схемада коллекторлар үлестес 
тұлғалар арқылы жекеменшік сот орындаушылардың 
ақпараттық базасына кіріп, құқықтық тетіктерді өз 
мүддесіне пайдаланған. Нақтырақ айтқанда, осы ор-
ганның автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің 
арқасында азаматтардың мүлкін «тұтқындап», кейде 
сатуға шығарып отырған. Шетелге шығуға тыйым 
салып, банктік шоттарын бұғаттаған. Тек Алматы 
қаласында коллекторлар электронды қолтаңба кілтін 
пайдаланып, сот орындаушылар базасына 200 мың 
мәрте кіріп, борышкерлер жайлы мәлімет жинапты. 

болады. Оның жауабы да жазбаша түрде келмек» деген ақпараттар беріл-
ген болатын. Бірақ егде жастағы адамдар қағаз бетіне түсіріп отырады 
деп те ойламаймын.

былдаулары керек. Әкімдердің баяндамаларынан жалыққан біз жаңа қаулыны  
қуана қабылдадық. Дегенмен,  өзгерген яки жаңарған жүйе көрмедім өз басым.

– Айдар Муталикұлы, сіз 
басқарып отырған Алматы ака-
демиясы бүгінгі оқу процесіне, 
заман талабына сай енгізіліп 
жатқан өзгерістерге ілесе алып 
отыр ма? Академияда қай санат-
тағы қызметкерлер оқиды?  

– Мақан Есболатов атындағы 
Алматы академиясы республика-
мыздағы ІІМ жүйесі үшін мамандар 
дайындайтын ең көне оқу орында-
рының бірі саналады. Сондықтан 
болар, 2013 жылы ІІМ шешімімен 
ішкі істер органдары саласындағы 
құрылымдық жоғары оқу орын-
дарын мамандандыру жүргізіл-
генде біздің академияның алдына 
криминалдық полицияның есірткі 
бизнесіне қарсы күрес және есірткі 
айналымын бақылау бөлімдері үшін 
қызметкерлерді даярлау міндеті 
қойылды. 

ЖЕТІСУ: 

СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

УӘДЕ мен ҮДЕ

Айдар САЙТБЕКОВ, 
ҚР ІІМ Мақан Есболатов 
атындағы Алматы 
академиясының бастығы:
 

«БАСТЫ МАҚСАТ – 
ЕЛ СЕНІМІН 

АҚТАЙТЫН ТҰЛҒА 
ТӘРБИЕЛЕУ»
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СОТ АКТІЛЕРІНІҢ 75 ПАЙЫЗЫ 
ҒАНА ОРЫНДАЛАДЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

Бұған жол ашқан жеке сот орындаушы-
ларға ай сайын 250-300 мың сыйлық беріл-
ген. Бұдан соң қоғамда айтылып жатқан 
«жеке сот орындаушылар рэкет болып 
кетті» деген әңгімемен қалай келіспес-
сің?! Бүгінде Бас прокуратура анықтаған 
осындай заңсыз әрекеттер нәтижесінде 2 
жеке сот орындаушы лицензиясынан айы-
рылып, 18-інің республикалық палатадан 
шығарылғаны белгілі болып отыр. 

Әр жеке 
сот орындаушының 

еншісінде 1400 құжат
Өзге де мәселелерге қатысты жеке сот 

орындаушыларға айтылатын наразылық аз 
болмай тұр. Әсіресе, олардың ұсақ істерге 
жолағысы келмейтініне қапалы азаматтар 
көп. 100 мың теңгелік ұялы телефонға 
қатысты істі айналып өткісі келетін жеке 
сот орындаушылар молырақ кіріс әкелетін 
өндірістерді жүзеге асыруға бейіл. Бұл 
айтылғандарды республикалық жеке сот 
орындаушылар палатасындағылар жоққа 
шығаруға тырысып бақты. 

Өкінішке орай, Бас прокуратураның 
жеке сот орындаушылардың коллекторлар-
мен бірігіп схема құрғандығы жөніндегі 
мәлімдемесіне қатысты да түсініктеме ести 
алмадық. Ал, келеңсіздіктерге қатысты ма-
мандар пікірінен түйгеніміз, мәселенің бір 
парасы атқарушылық құжаттың көптігінен 
орын алып жатыр. Бұл сөздің жаны да бар. 
Мәселен, 2020 жылдың қорытындысы бо-
йынша жеке сот орындаушыларға 5 млн 180 
құжат түсіпті. Он жыл бұрын бұл көрсеткіш 
1 миллионнан аспайтын. Қазіргі таңда әр 
жеке сот орындаушының еншісінде 1400 
құжат бар. Бір мезгілде осынша жұмысты 
жүргізіп, әрқайсысын процессуалдық 
мерзім ішінде атқару – үлкен жүктеме. 
Жалпы, барлық атқару құжаттары бір дең-
гейдегі күшке ие. Сондықтан жеке сот 
орындаушы олар бойынша бірдей шешім 
қабылдауға міндетті. Негізінде құжаттар-
дың орындалуы борышкерге байланысты. 
Егер оның талап етілген көлемдегі борышқа 
тең қаржысы болса, яғни жұмысы, табысы 
болса ғана атқарушылық әрекеттің нәтиже-
сі болады. Керісінше жағдайда құжаттың 
атқарылу мүмкіндігі аз. Мұндай жағдайда 
сот орындаушысына оны әкімшілік неме-
се қылмыстық жауапкершілікке тартуға 
әрекеттенуден өзге ештеңе қалмайды. Ал, 
әкімшілік хаттаманы құрастырумен әділет 
органдары, қылмыстық жауапқа тартумен 
ішкі істер органы айналысады. Егер бо-
рышкер атқарудан бас тартса, онда оны 
жауапқа тартуға болады. 

Қарызды өндірудің 
төте жолы

Осы тұрғыда республикалық жеке сот 
орындаушылар палатасының төрағасы  
Ернар Ыбыраев борышкерлерді мәжбүр-
леп еңбекке тартудың мемлекеттік кешенді 
жүйесін енгізу қажеттігін ортаға салды. 
Оның айтуынша, бұл – қарызды өндірудің 
төте жолы. Сонымен қатар жеке сот орын-
даушыларға әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы хаттама толтыру құзыретін берудің 
де көмегі көп. 

Ернар Еркенұлы жеке сот орындаушы-
лардың тек табыс түсетін құжаттарды ғана 
орындайтынын да жоққа шығарды. Оның 
айтуынша, шын мәнінде құжаттарды бөлу 
Әділет министрінің бұйрығымен бекітіл-
ген ереже негізінде атқару органдарының 
автоматтандырылған ақпараттық жүйесі 
арқылы жүргізіледі. Соған салынған өл-
шем негізінде құжаттар автоматты түрде 
жеке сот орындаушылар арасында бөлі-
неді. Жеке сот орындаушылардың атқа-
рушы құжатты таңдап алуға немесе одан 
бас тартуға құқысы жоқ. Жергілікті жер-
дегі палаталардың бағдарлама алгоритм і  - 
не араласу мүмкіндігі жойылған. Бірақ 
барлық істер автоматтандырылған бөлуге 
түспейді. Талапкерлердің тікелей жеке сот 
орындаушыға жүгінуге құқы бар. Мысалы, 
банктер, шағын несие ұйымдары өз істерін 
қалаған жеке сот орындаушыға береді. 

Ыбыраев мырза сот орындаушыларға 
қатысты шағымдар толықтай негізсіз 
емес екенін жоққа шығармады. Арыздың 
дені алиментке қатысты. Былтыр олар-
дың 8,64 пайызы негізді болып, жеке 
сот орындаушылар тәртіптік жауапкер-
шілікке тартылыпты. Бірақ, мәселеге көп 
жағдайда жеке сот орындаушылар кінәлі 
емес. Мысалы, айыппұл төлемегені үшін 
есепшоттың аяқ астынан бұғатталуы 
оны салған органның ескертпе жасама-
уынан болады. Өйткені, Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодекстің 823-бабы-
ның 2-тармағы бойынша қаулы заң бұзған 
тұлғаға жарияланғаннан кейін үш тәулік 
ішінде жіберіледі. Сондай-ақ айыппұлды 
ерікті түрде төлеуге 30 күндік мерзім 
көзделген. Қаулының көшірмесін алған 
азамат 10 күн ішінде оған шағым жасауға 
құқылы. Алайда тәжірибеде әкімшілік 
айып салған органдар құқық бұзушыны 
хабардар етпейді. Олар 30 күннің аяқта-
луын күтіп, бұл мерзім біткеннен кейін 
қаулыны мәжбүрлеп орындауға жібереді. 
Осының салдарынан адам өзінде төлен-
беген айыппұл барын есепшоты немесе 
мүлкі тұтқындалғанда ғана біледі. Солай 
бола тұра, сот орындаушыда егер борыш-

ПАНДЕМИЯ 
ҰРЫЛАРДЫҢ 

САНЫН АРТТЫРДЫ

ҚОРЫТЫНДЫ

Төрағалардың ұсынған мәліметтеріне сүйенсек, Қаратау ау-
дандық сотына өткен жылы түскен 373 қылмыстық істің 215-і 
бойынша айыптау үкімі шығып, 89 іс өндірістен қысқартылған. 
Аяқталған 354 қылмыстық істің 8-і медиация тәртібімен қаралған. 
Ал азаматтық істер бойынша түскен 3855 арызға қатысты 1536 
шешім, 641 сот бұйрығы шыққан. 216 іс медиация тәртібімен қара-
лып, 18 іс бойынша тараптар бітімгершілікке келген. 

Тергеу сотына өткен жылы 6617 іс материал түсіп, 5060 өтініш-
хат қаралған. Оның 4754-і қанағаттандырылған. Жасырын тергеу 
әрекеттерін санкциялау жөнінде 1180 өтініш хат түсіп, оның 1122-сі 
қанағаттандырылған. 

Шымкент қаласында орналасқан соттар кезе-
гімен 2020 жылы атқарылған жұмыстардың 

қорытындысы бойынша журналистерге мәлімет беріп 
шықты. Өткен аптаның соңғы жұмыс күнінде Шым-
кент қаласы Қаратау аудандық сотының төрағасы 
Алпысбай Налибаев пен мамандандырылған тергеу 
сотының төрағасы Ғалым МЫҢБАТЫРОВ баспасөз 
мәслихатын өткізді. 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕРДЕ 
ТАТУЛАСҚАН ТИІМДІ

«Медиация туралы» заңның қолданысқа енгізілгеніне 
биыл он жыл болды. Бұл құжаттың маңызын білуге, 
артықшылығын мойындауға жеткілікті уақыт. Осы 
аралықта тараптарды татуластырудың заңдық 
тетік тер і  жан -жақты насихатталды.  Соның 
нәтижесінде азаматтық істерде ортақ келісімге 
келіп, медиацияға тоқтап жатқан азаматтар саны 
көбейді. Бұл қуанарлық жағдай. Себебі, кез келген 
дауды сотта қарағаннан гөрі, екі тарапты бітімге 
келтіру арқылы шешу әлдеқайда тиімді. Уақыт, қаржы, 
сыйластық тұрғысынан алғанда екі тарапқа да үлкен 
жүк салмайтын тетік – медиация екенін түсінетін 
кезге жеттік.

Дегенмен, азаматтық істерде кең қолдау тапқанымен, 
қылмыстық істердегі медиацияның қолданылуы кемшін. 
Ал медиативтік келісімдер көп жасалатын дамыған 
елдерде қылмыстық істерді сотқа жеткізбей реттеу-
дің өзіндік тәртібі қарастырылған. Мәселен, Еуропа 
елдерінде татуластыру жолымен шешуге болатын 
істерді алдымен прокурор сүзгіден өткізеді. Істің мән-
жайын сараптап, заңнама таразысына салғаннан кейін 
ғана қадағалаушы орган өкілі жәбірленуші мен жауапкерге 
істі медиациямен бітіру туралы ұсыныс жібереді. Бұл 
азаматтардың жұмысын жеңілдетері сөзсіз. Өйткені, 
құқықтық тұрғыдан сауатты болмағанмен, прокурор 
келтірген уәж, ұсынған бастама тараптарға тиімді 
тәсілді таңдауға ықпал етеді.

Медиативтік келісімдер қаржыдан, уақыттан 
ұтуға көмектесіп, сыйластыққа сына түсірмейтіні 
күмәнсіз. Ал қылмыстық істерді татуластыру арқылы 

аяқтаудың бұдан да маңызды артықшылығы бар. Бұл – 
жаза басқан, абайсызда қылмыс жасаған азаматтарды 
сыртқа теппей, түрмесіз тәрбиелеумен өзектес. 
Тәжірибе көрсетіп отырғандай, түрмеден жазасын 
өтеушілердің барлығы түзеліп шықпайды. Кейде 
бостандығынан айырылу азаматтарды қатыгез, суық 
етіп жіберуі мүмкін. Жақындарынан алыстап, өмір-
ден баз кешетіндер де аз емес. Сондықтан қылмыс-
тық медиацияның мүмкіндігін пайдаланып, ағаттық 
жасағандардың түзелуіне, қайта өмір бастауына 
мүмкіндік берсек, ұтарымыз көп. Қоғамның жақсылығын 
көрген, қамқорлығын сезінген жанның қайталап қылмыс 
жасауы екіталай. 

Талғат МАКУЛОВ,
Алатау аудандық сотының судьясы

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

кер бастамашы орган тарапынан хабардар 
болмаса, өз еркімен құжатты қабылдау-
дан бас тартатын заңдық мүмкіндік 
жоқ. Осының бәрі шағымды көбейтіп, 
азаматтар құқын бұзады. Бұл орайда, 
кінәлі органдар барлығынан тыс қалып, 
барлық жағымсыз сөз сот орындаушыға 
айтылады. 

Алимент өндіру ісі 
неге аяқсыз қалады?

Жеке сот орындаушылардың жиі бет-
пе-бет келетін мәселесі – алимент өндіру. 
Айтып өткеніміздей, осы тұрғыда да 
оларға айтылатын сын аз емес. Шағым 
берушілер бұл шараның көбіне аяқсыз 
қалатынына қапалы. Ыбыраев мырза 
бұл мәселеге қатысты да өз уәжін айтқан 
еді. Оның сөзінен түйгеніміз –алимент 
бойынша шешімді орындау тек жеке сот 
орындаушыға байланысты емес. Жұмыс-
тың нәтижелі болуына сот орындаушы-
лар 10 пайыз ғана ықпал ете алады. Ал, 
тоқсан пайызы борышкерге байланысты. 
Егер борышкер жұмысы бар, жалақысын 
тұрақты алып тұрса, онда алиментті өн-
діру еш қиындық тудырмайды. Пробле-
малық алименттер борышкердің төлейтін 
ештеңесі жоқ болғандықтан пайда бо-
лады. Егер борышкер жұмыс істемейтін 
болса, жеке сот орындаушылар табыс 
көзі жоқ адамнан ақшаны қалай өндіреді? 
Мәжбүрлі жұмысқа тек соғыс кезінде 
ғана рұқсат етіледі. Мұндай жағдайда сот 
орындаушыға борышкердің Қазақстан-
нан тыс жерге шығуына шектеу қоюдан 
өзге жол жоқ. Алайда, бұл төлем қабілеті 
төмен жандар үшін тиімді емес. Өйт-
кені, олар онсыз да шетелге аз шығады. 
Әкімшілік жауапкершілікке тарту үшін 
жеке сот орындаушыларда әкімшілік 
хаттама толтыру құзыреті жоқ. Бұл үшін 
жеке сот орындаушыға борышкерді әділет 
департаментіне, бостандығын шектеу 
шарасын қолданатын болса сотқа баруға 
мәжбүрлеуге тура келеді. Бірақ борышкер 
бас тартып немесе қарсылық көрсетсе, 
жеке сот орындаушы зорлықпен әкеле 
алмайды. Бізде Ресейдегідей күш қолдану 
құзыреті жоқ. Негізінен айыппұл салады. 
Ал, бұл алиментті өтеуге ықпал етпейді, 
керісінше, жағдайды қиындатады. Али-
ментті төлемеген борышкер айыппұлды 
қайдан төлесін? 

Жеке 
сот орындаушылардың 

құзыреті кем

Шын мәнінде проблемалық алимент-
терді өндіру – мемлекеттік деңгейдегі 
мәселе. Оны еңсеру үшін кешенді шара-
лар керек. Мәселен, борышкерді ақысы 
төленетін жұмыспен қамтудың мемлекет-
тік тиімді жүйесін енгізудің, «Алимент 
қорын» құрудың қажеттігі көрініп тұр. 
Бірі борышкерден ақша өндіруге мүм-
кіндік берсе, екіншісі асыраусыз қалған 
балаларға қамқорлық жасауға жол ашар 
еді. Бұл мәселелер бұрын да көтерілген 
болатын, алайда Қаржы министрлігі та-
рапынан қолдау таппады. Сол секілді, 
жоғарыда айтылған жеке сот орындау-
шы ларға әкімшілік құқық бұзушылық 
хаттамасын құрастыру бойынша құзырет 
беру де ескерілмей келеді. Ал негізінде 
осы мәселелердің шешілуі жеке сот орын-
даушылар институтының тиімділігін көте-
ретін ықпалды тетік болар еді. Ойланатын 
жағдай. 

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

Осы аптаның алғашқы күні журналистермен Шымкент қалалық 
сотының судьялары Самат Мырзахметов пен Виталий Мирошни-
ков және Шымкент қаласы бойынша Соттар әкімшісінің басшысы 
Берік Мейірханов жүздесті. Жиынды қалалық сот баспасөз қыз-
метінің жетекшісі Қабыл Дүйсенби ашып, жүргізіп отырды. 

– Дүниені дүрбелеңге салған пандемия еліміздің барлық сала-
ларына өз ауыртпашылығын тигізбей қоймады. Әсіресе, сот сала-
сына орасан жүк артты. Өйткені, сотта қаралып жатқан қандай да 
болмасын істер өз уақытында тиісті шешімін тауып отыруы қажет. 
Азаматтардың денсаулығы мен өмірін сақтау мақсатында сот оты-
рыстарын қашықтан, онлайн форматта өткізудің ауқымы кеңейді. 
Республикамыздың соттары өзгерістерге тез бейімделіп, техника-
лық жабдықтаудың арқасында, бейне-конференц байланыс жүйесін 
қолдану арқылы барлық сынақтардан абыроймен өте алды деп 
айтуға болады. Нәтижесінде былтыр электронды форматта келіп 
түскен қылмыстық істер саны өткен жылғы осындай көрсеткішпен 
салыстырғанда екі есеге артқан, – деп атап өтті Шымкент қалалық 
сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының судьясы Самат 
Мелдебекұлы. 

Жалпы, Шымкент қаласының аудандық және оған теңестірілген 
соттарына өткен жылы екі мың қылмыстық іс түсіпті. Бұл көр-
сеткіш 2019 жылмен салыстырғанда 1,2 пайызға артқан. Алайда, 
шыққан үкімдер санына шаққанда былтыр біраз төмендеген. 2020 
жылы 346 азаматқа қатысты 275 сот үкімі қайта қаралып, 6 тұлғаға 
қатысты 4 үкімнің күші жойылып, 61 тұлғаға қатысты 45 сот үкімі 
өзгертулерге ұшыраған. Ал, үкімдердің күшін жою себебіне үңіл-
сек, үкімде айтылған түйіндердің істің нақты мән-жайларына сәй-
кес келмеуі, қылмыстық-процестік заңның елеулі түрде бұзылуы 
секілді олқылықтар орын алған. Өкінішке қарай, өткен жылы 
ұрлық пен алаяқтық өскен. Олар жалпы орын алған қылмыстың 38 
пайызын құрайды. Бұған негізінен пандемия кезіндегі әлеуметтік 
жағдайдың күрт төмендеуі себеп болған. 

Сондай-ақ, былтыр 23406 азаматтық іс пен арыз түскен. Аза-
маттық процессуалдық кодекске енгізілген өзгерістерге орай бір 
жыл бұрынғы көрсеткіш 7375 іске азайған. Сотқа түскен істердің 
денін келісім шартқа, отбасылық қарым-қатынасқа және мемлекет-
тік органдар іс-әрекетіне байланысты туындаған даулар құрайды. 
Жалпы қаралған істердің ішінде 2316 іс апелляциялық сатыда қайта 
қаралып, 344 шешім бұзылып, өзгертілген. Салыстырмалы түрде 
алғанда, бұзылған және өзгертілген істер саны алдыңғы жылғы 
көрсеткішке қарағанда 1 пайызға азайған. Бұл жұмыс сапасының 
аз да болса жақсарғанын көрсетеді. 

Жүздесу соңында қала аумағындағы соттардың материал-
дық-техникалық мүмкіндіктеріне тоқталған соттар әкімшісінің 
басшысы Берік Талғарбекұлы жуырда пайдалануға берілген «Еркін 
аймақ» бөлмесін таныстырды. Мұнда судьялар бір сәт тынығып, 
кофе ішіп, кітаптарға көз жүгіртіп, бір сөзбен айтқанда, жұмыс 
арасында аздап сергіп алуға мүмкіндік жасалған. 

Шадияр МЕКЕНБАЙҰЛЫ 
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
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– Тағы бір айта кететін жайт, әкімдердің есеп беруі 
жұртшылықты жалықтыра бастаған секілді. Неге? Өйт-
кені, есеп берудің қандай баяндамамен өтетіні тұрғындарға 
алдын ала белгілі болып қалғандай. Сондықтан осы формат-
ты өзгерту керек. Мысалы, Алматы қаласында 2 миллионнан 
астам халық тұрады. Олардың барлығымен кездесу өткізу 
жалпылама емес, әр ауданға барып, сол жердің тұрғында-
рымен кездесу өткізу қажет. Екіншіден, есеп берушінің ба-

– Иә, биыл әкімдердің есеп беруі онлайн форматта өтіп жатыр. Бірақ ол 
бұрынғы кездесулерден өзгерек болды деп айту қисынсыз. Жылда көрермен 
қатарын толтырып отыратындар биыл онлайн сұрақ қойды. Бірақ арасында 
өңірлердің шынайы ахуалын ашық айтып, назар аударарлық мәселені ұсынатын 
халық өкілі бар деп айту қиын. Көбіне, мекеме, ұйымдар басшылары бюджеттік 
мекемелер қызметкерлері мен жастар сұрақ қойды. Барлық әкімдердің есеп 
беруіне бірдей қатыспасам да, әкімдіктердің ресми сайттарында, ақпарат 
құралдарында жарияланған баяндамаларын шолып шықтым. Басым бөлігінде 

Сауалнаманы дайындаған Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ

Рустам САҒАДИЕВ, саясаттанушы: Талғат ЖАНЫСБАЙ, тарихшы: 

яндамасы халыққа түсінікті тілде емес, пайыздар мен көрсеткіштерді салыстырған 
сірескен есеп-қисаптарға құрылады. Оны сол саланың мамандары түсінбесе, қарапайым 
халықтың түсініп, жеткілікті ұғына қоюы екіталай. 

Алматының ең өзекті үш мәселесі бар. Олар: метро,«Алтын Ордадағы» жолай-
рығының құрылысы мен экология мәселесі. Оған қоса, «баспана, жұмыс керек» деп, үнін 
тиісті орындарға жеткізе алмай отырған мұқтаж жандар қаншама?.. Осы айтылған 
мәселелер жылда айтылады. Бірақ нақты шешімі әлі жоқ. Әкімдердің ел алдында есеп 
беруі атқарылған жұмыстарды тиісті деңгейде бағалап, орындалмағандарын жедел 
түрде шешу үшін күш жұмылдыруға мүмкіндік туғызу керек.

ӘКІМДЕРДІҢ ЕСЕП БЕРУ ФОРМАТЫН ӨЗГЕРТУ ҚАЖЕТ ПЕ?
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

сол баяғы пайыздық көрсеткіштер, жіпке тізілген жетістіктер. 
Шын мәнінде, халыққа судыратып оқып берген баяндама мен құрғақ уәделер керек емес. Түйткілді мәсе-

лелердің шешімі қажет. Екінің бірінде баспана жоқ. Жұмыссыз жүрген жастар көп. Тіпті жасы елуден асқан 
адамға жұмыс табу қиын. Айлық аз, бірақ азық-түлік, дәрі-дәрмек бағасы қымбат. Осындай мәселелерді  
кей билік өкілдері елеп-ескергісі келмейтіндей көрінеді. Сондықтан халыққа қызмет етуі үшін әкімдерді 
халықтың өзі сайлауы керек шығар, бәлкім. Әйтпесе, олар кімнің мүддесі үшін жұмыс істеуі керегін, кімге 
есеп беруі тиіс екенін әлі күнге жете ұғына алмай жүрген секілді.

(Соңы. Басы 1-бетте)

ДЕПУТАТ БАҒАНЫ

ТІЛ МӘРТЕБЕСІН 
МОЙЫНДАЙТЫНДАР АЗ

Биыл қазақ тілінің мемлекеттік тіл 
мәртебесін иеленгеніне 32 жыл тола-
ды. Өткенге көз жүгіртсек, ол алдымен  
1989 жылы 22 қыркүйекте Қазақ ССР 
Жоғарғы Кеңесі қабылдаған «Тіл тура-
лы» заңда көрсетілді. Одан кейін 1997 
жылы 11 шілдедегі  «Қазақстан Респу-
бликасындағы тiл туралы» заңында да 
көрініс тапты. 

Тілдің ұлтты ғана емес, бүкіл бір елдің 
тарихын жасайтынын Елбасы Н.Назарбаев әр 
жылдары сөйлеген сөздерінде көп айтты. Оны: 
«Ұлтты – күшейтудің бірінші тетігі – тіл», 
«Ұлттық сана ұлттық тілмен қалыптасады»,  
«Өркениет өнегесі – өз тіліңмен өмір сүру», 
«Мемлекеттік қызметке қабылданған қазақ 
қазақша сөйлеуі керек. Болмаса басқа ұлттың 
өкіліне қалайша мұндай талап қоя аламыз?», 
«Тілге деген көзқарас, шындап келгенде, елге 
деген көзқарас» дегенінен анық аңғаруға бо-
лады. Алайда мемлекеттік тілдің қолданыс 
аясын кеңейтудегі атқарылып отырған жұмыс 
әлі күнге дейін қазақтілді халықтың көңілінен 
шықпай отыр. 

2020 жылғы дерек бойынша, әлемде 7174 
тіл болған, дүниежүзі тұрғындарының 80 пай-
ызы кең тараған 80 тілде, ал 0,2 пайызы сирек 
кездесетін  3,5 мың тілде сөйлейді. Сондықтан 

Аймақ басшысы «бұл көрсет-
кіштерге қол жеткізуге жұмыспен 
қамтудың жол картасы көп ықпал 
еткенін атап өткім келеді. Бағдар-
лама бойынша біздің облысқа 
105,6 млрд теңге бөлініп, 19,5 мың 
жұмыс орнын құрумен 898 жоба 
аяқталды. Ал, жалпы облыс бой-
ынша барлығы 60,7 мың жұмыс 
орындары құрылды.Мемлекеттік 
бюджетке түсімдер 562 млрд теңге 
мөлшерінде қамтамасыз етілді, 
оның ішінде меншікті кірістер 25 
процентке өсіп, 284 млрд теңгеге 
жетті» дейді. 

Індетке байланысты қиын 
жағдайларға қарамастан, Алма-
ты облысында шағын және орта 
бизнес субъектілерінің саны азай-
маған. Оған мемлекет қолдауымен 
жүзеге асырылған салықтық ын-
таландырулар, несие төлемдерін 
кейінге шегеру, жалға алу құнын 
төмендету сияқты қабылданған ша-
ралар ықпал еткен. Бүгінде өңірде 
123 мыңнан астам кәсіпорын жұ-
мысын жалғастыруда. Облыс бас-
шысының сөзіне қарағанда, мұнда 
«Бизнестің жол картасы», «Еңбек» 
бағдарламалары арқылы көрсетіл-
ген қолдаулар өз тиімділігін көр-
сеткен, сол сияқты қоры 15 млрд 
теңгеге дейін көтерілген «Даму» 
қорының қаражаты да шағын және 
орта бизнеске көп септескен. 

Республика бойынша өсірілетін 
сояның басым бөлігі осы аймаққа 
тиесілі болғандықтан, соя өңдеу 
ісі жақсы жолға қойылып келеді. 
Мәселен, өткен жылы үш нысан 
іске қосылған. Атап айтқанда, «Тал-
дықорған» индустриалды аймағын-
да орналасқан «Жетісу Мажико» 
және май зауыты, Еңбекшіқазақ 
ауданындағы «Жетісу Соя» зауы-
ты. Биылғы жылы Іле ауданында 

Әлия ӘБСЕМЕТОВА, 
Парламент Мәжілісінің депутаты:

Жәрдемақы 
тағайындаудың 

жолын 
жеңілдету қажет

Бүгінгі күні елімізде әлеуметтік қамқорлыққа 
мұқтаж жандар мемлекеттен тиісті әлеуметтік көмек 
түрлерін алып отырғаны белгілі. Өкінішке орай, 
көп жағдайда оларға қол жеткізу қиындық туды-
рады. Мәселен, «Әлеуметтік-еңбек саласындағы 
көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандарттарына» 
сәйкес, кейбір көмектер мен жәрдемақыларды алу 
үшін азаматтардан тұрғылықты жері бойынша тір-
келгені туралы құжат талап етіледі. Айталық, атаулы 
әлеуметтік көмек алу үшін бір жерде тіркеуде 6 ай 
тұру керек. Әлеуметтік көмекке мұқтаж жандар не-
гізінен жағдайы төмен отбасы мүшелері екені белгілі. 
Олардың көбісі баспанасыз болғандықтан, белгілі бір 
жерде ұзақ мерзімде тіркеуге тұруға мүмкіндігі жоқ.

Мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеу меттік жәр-
демақы тағайындау үшін де азаматтарға тұрғылықты 
тұратын жері бойынша тіркелу талап етіледі. Уақыт-
ша тіркеу әлеуметтік жәрдемақы таға йындауға жа-
рамайды. Егер мұқтаж жандардың жеке меншігінде 
үйі болмаса, тұрғылықты тұратын жері жоқ болса, 
сонда бұл азаматтар әлеуметтік көмекті қалай алады? 
Сондықтан баспанасы жоқ көп балалы аналар мен 
мүгедек баланы тәрбиелеп отырған азаматтар, мүге-
дектер, тағы басқа  мұқтаж жандар үшін әлеуметтік 
көмекті, жәрдемақыларды қолжетімді әрі тиімді ету 
мақсатында, оларды халыққа қызмет көрсету орта-
лығында тұрақты және уақытша тіркеуге тұрғызу 
мүмкіндіктерін қарастыру керек. 

Жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балаларды баспанамен қамтуға қатысты да 
шешімін күткен мәселе бар. Республикалық деректер 
банкінің мәліметтеріне сәйкес, бүгінгі таңда елімізде 
23 410 жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балалар бар. 30 жылдың ішінде осы санат-
тағы азаматтарға тек 5723 үй берілген. Қазіргі күні 
оларға мемлекет тарапынан кезекке сәйкес тұрғын үй 
тұрғылықты мекенжайы бойынша, яғни, тек өзі тұра-
тын елді мекеннен беріледі. Ал бір ауданда көбірек 
үй беріліп жатса, екіншісінде мүлдем берілмеуі мүм-
кін. Өйткені, облыстар арасында және бір облыстың 
ішіндегі аудандар арасында республикалық бюджет 
қаржысы есебінен тұрғын үй салу мен беру қарқыны 
әртүрлі.

«Жол картасына» сәйкес, оларға 2021–2025 жыл-
дар аралығында жыл сайын коммуналдық тұрғын үй 
қорынан берілген үйлерден немесе жеке тұрғын үй 
қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын 
үйлердің жалпы санының көлемінен 20 пайызын беру 
көрсетілген. Бұл мақсаттың тиімді орындалуын 
қамтамасыз етудің бір жолы ретінде жетім немесе 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға 
облыстың кез келген ауданынан, болмаса еліміздің 
басқа облысынан тұрғын үйді таңдау мүмкіндігін 
беруді қарастыру қажет деп есептейміз.

Екіншіден, балалар үйінен тәрбиеленіп шыққан 
жасөспірімдердің аңғалдығын, жақыны жоғын 
пайдаланып, алаяқтар олардың баспанасын тартып 
алған жағдайлар да кездеседі.Сол себепті, жетім 
жасөспірімдерге берілген тұрғын үй алаяқтық жол-
мен қолды болып кетпес үшін, оларға берілген сәттен 
бастап 5 жылға дейін тұрғын үйді сатуға шектеу қою 
қажет.

Дайындаған А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»

21 АҚПАН – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АНА ТІЛІ КҮНІ

жаһандық ықпалдастық аса қарқынды жүріп 
жатқан қазіргі кезеңде қолданушыларының 
саны өсудің орнына кері кеткендіктен, әрбір екі 
аптада жанды деп саналатын тілдердің қатары 
бір тілге кемуде. Мұндай қауіп дер кезінде тілге 
деген жанашырлық, қамқорлық болмаса, қазақ 
тілінің де басына төнуі әбден мүмкін. Дегенмен 
бұл жағдай бізде ешқашан болмайды. Өйткені 
сөздік қорымыз өте бай және әлемдегі қазақтың 
саны да, бейресми деректерге қарағанда, 18-20 
млн-ға жуықтап қалды. 

Ағылшын тілі – 56,  француз тілі – 29, араб 
тілі – 24, испан тілі – 20, португал тілі – 8, неміс 
тілі – 6, орыс тілі – 4 елде ресми тіл саналады. 
Орыс тіліне мұндай артықшылық берген 4 елдің 
қатарында Ресейден бөлек Беларусь, Қазақстан, 
Қырғызстан  тұр. Бұдан бөлек Қазақстандағы 19 
млн халықтың көпшілігі үшін орыс тілі екінші 
тіл болғанымен, өз ана тілін ұмытқан кейбір қа-
зақтар мен өзге де ұлыс өкілдері үшін орыс тілі 
кеңестік дәуірден бастап ана тілі боп кеткенін 
мойындаған жөн. Ал олардың мемлекеттік тілді 

мойындап, оны үйренуіне соңғы ширек ғасырда 
бюджеттен бөлінген млрд-тардың әзірге ешкім 
есебін бере алмай отыр. Алдағы уақытта да бере 
алмайтын сияқты. Ғалымдар балалардың кемін-
де 70 пайызы тілді үйренетін болса, ол тілдің 
болашағы бар деп санайды. Мемлекеттік тілді  
білетін халқының (16,1 млн) саны жағынан қазір 
әлемде 40-орында тұрған Қазақстанның бола-
шағы алдымен қазақтың, одан кейін Үкіметтің 
қолында. 

Қазақстанда қазақ тілінің мемлекеттік мәр-
тебесі болса да, мемлекеттік басқаруда орыс 
тілінің үстемдігі салтанат құрып тұр. Тіпті 
мемлекеттік қызметкерлердің бәрі бірдей  мем-
лекеттік тілді білмейді. Олар халықтың басым 
бөлігі үшін қазақ тілі  ана тілі ғана емес, мемле-
кеттік тіл болса да, ұлтаралық қатынас тілінде 
арыз-шағымын тыңдайтындықтан, олардың 
құқын бұзып отырғанын сезінбейді және оған 
намыстанбайды. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ, 
«Заң газеті»

     ЖЕТІСУ:
УӘДЕ мен ҮДЕ

қуаты 6 мың тонналық «Агритеч» 
зауыты іске қосылса, соя өңдеу дең-
гейі 25% жетеді деп күтілуде. Сол 
сияқ ты, облыс әкімінің айтуынша, 
биылғы жылы қант қызылшасы-
ның егіс алқабы 16,3 мың гектарға, 
қант өндіру 55 мың тоннаға дейін 
жеткізіледі. 

Алматы облысының инвести-
циялық қоржынында 44 мың 
жұмыс орнын құрайтын жалпы 
құны 5,4 трлн теңге болатын 546 
жоба бар. Бұл ретте 7,6 мың жұ-
мыс орнын құратын, инвестиция-
сының жалпы сомасы 250 млрд 
теңге болатын трансұлттық ком-
паниялардың тоғыз жобасының 
үлесі зор.

Амандық Баталовтың айтуын-
ша, трансұлт тық «Маревен Фуд», 
«Лукойл», «Willo» компанияла-
рының жобалары бүгінгі күні іске 
асқан. Биыл жылына 60 мың тонна 

қуаттылығы бар «Фид Миллс» 
құрама жем зауыты іске қосылады. 
Наурыз айында 360 жұмыс орнын 
құратын, инвестиция көлемі 47 
млрд теңге болатын, қуаты 1,2 
млн тонналық «Алацем» өңірдегі 
тұңғыш цемент зауыты ашылады 
деп күтілуде. 

Мемлекет басшысының тапсыр-
масы бо йынша агроөнеркәсіптік 
кешенді дамытудың 2022–2026 
жылдарға арналған ұлттық жобасы 
әзірленуде. Жоба аясында еңбек 
өнімділігін 2,5 есеге, өңделген өнім 
экспорты көлемін 2 есеге ұлғайту 
міндеті қойылған. Бұл үшін ет, 
сүт, қант, дәнді, майлы дақылдар, 
көкөністер мен жемістер өндіру 
бойынша ірі инвестициялық жо-
балар айналасында жеті экожүйе 
құрылатын болады. 

Құс етін экспорттау соңғы үш 
жылда 2 есе өскен. Өткен жылы 

іске қосылған Іле ауданындағы 
«НаурызАгро» жылына 32 млн 
дана инкубациялық жұмыртқа 
шығарса, Ұйғыр ауданындағы 
«OTAN GreenFood» құс фабри-
касы жылына 30 мың тонна құс 
етін өндіреді. Етті бағыттағы 
«Прима құс» ЖШС қуаты 37 мың 
тонна болатын құс фабрикасы-
ның құрылысын бастады. 2025 
жылға қарай Алматы облысында 
туристер санын 3,5 млн жеткізу 
жоспарлануда. 

Облыста қолжетімді тұрғын үй 
көлемін арттыруға да көп көңіл 
бөлінуде. Биылғы жылы 1 млн. 
шаршы метрден астам тұрғын үйді 
іске қосу жоспарланып отыр. Со-
ның ішінде «Нұрлы жер» бойынша 
– 1,6 есеге арттыра отырып, 1390 
пәтерлік 37 коммерциялық үй салу 
көзделген.

Алматы облысында 1,2 млн 
адам тұратын 156 елді мекенге 
көгілдір отын тартылған, яғни 
газдандыру деңгейі – 59%. 2018 
жылдан бастап шағын қалалар-
дағы көп қабатты үйлерді газбен 
жұмыс істейтін блокты-модульді 
қазандықтар орнату жолымен ор-
талықтандырылған жылу жүйесіне 
қосу мәселесі шешілуде. Сондай-ақ 
халықты сапалы ауыз сумен қамту 
үшін Жұмыспен қамту жол кар-
тасымен өткен жылы 84 ауылда 
жалпы сомасы 17 млрд теңгеге 109 
жоба іске асырылған. 

Сөз соңында Амандық Ғаб-
басұлы ел Тәуелсіздігінің 30 жыл-
дығы аясында Жетісу өңірінің 
атақты тұлғалары Жамбыл Жабаев-
тың 175 жылдығы, ақын Мұқағали 
Мақатаевтың 90 жылдығын атап 
өтілетінін айтты. 

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ,
«Заң газеті»
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ОҢ ҚАДАМ

ІС ТЕТІГІН 
МАМАНДАР ШЕШЕДІ

Президент бағасы барша сот құрылы-
мына қозғау салып, құлшынысын арттыр-
ды. Бұл халыққа қызмет ететін, елдегі заң 
үстемдігінің кепілі болып отырған саланың 
үнемі ізденіс үстінде жүруі керектігін 
аңғартады. Мұны сот жүйесін жаңғырту 
мәселелеріне арналған кеңесте Мемлекет 
басшысы тағы бір мәрте атап өтті. Кеңес те 
қазақстандық соттың жетістігі мен кем
шілігі таразы басына салынды. Соның 
ішінде реформалар табысты болуы үшін 
салаға білікті мамандарды жұмылдыру 
керектігі ең алдымен назарға алынды. 
Расында, іс тетігін мықты мамандар ғана 
шешеді. Сондықтан үміткерлерді іріктеу, 
қойылатын талаптарды күшейту әлі де 
өзекті болып қала бермек. 

Бірдей мазмұндағы істерде әртүрлі 
шешімнің қабылдануы қалай? Дәл осы 
сұрақ кеңесте де талқыға түсті. Ал бұл 
қоғамда наразылық тудырып, соттарға 
қатысты жағымсыз көзқарастың қалыпта-
суына алып келеді. Міне, сондықтан да ал-
дағы уақытта қазылар шешім қабылдарда 

Жоғарғы соттың нормативтік қаулылары 
мен сот тәжірибесіне жасалған шолуларды 
басшылыққа алуы қажет. Бұған қоса ІТ 
қызметтерінің талдау жасау мүмкіндігін 
пайдалану қателікке жол бермейді. 

Сондайақ, кеңесте соттардың тәуел-
сіздігі, тура төрелік жасауы керектігі де 
сөз болды. «Соттар қылмыстық процесті 
жүргізу барысында тергеу органдарына 
жалтақтамауы керек. Егер сотта мемле-
кеттік айыптаушы сотталушының кінәсін 
дәлелдей алмаса, айыптау үкімін шығаруға 
болмайды. Судьялар табандылық таныт-
са, тергеу амалдары сапалы жүргізілетіні 
анық. Қылмыстық қудалауға түскен аза-
маттардың құқықтары да лайықты қорға-
лары сөзсіз», – деді Мемлекет басшысы. 

Кеңесте айтылған бұл мәселелердің 
барлығын жұмыс барысында ескеріп, 
кемшіліктерге жол бермеу – баршамыздың 
міндетіміз.

Дәурен ТІЛЕУБАЕВ,
Алатау аудандық сотының төрағасы

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

Б
ІТ

ІМ

ДАУДЫ БЕЙБІТ ЖОЛМЕН 
РЕТТЕГЕН ДҰРЫС

Сотта дауды бейбіт жолмен реттеу қаржы
лық, отбасылық, еңбек және басқа да мәселелерді 
қысқа мерзімде шешуге және оң нәтиже алуға 
әкеледі. Дауды шешудің осындай мүмкіндігі 
туралы біліп, екінші тараппен медиативтік 
келісімнің шарттарын талқылай отырып, 
сотқа жүгінетін азаматтар дауды тезірек 
және аз шығынмен тиімді шешу мүмкіндігіне ие 
болады. 

Тараптардың татуласуға ниеті болмаса, 
дауды мәмілемен шешу қиындық тудырады. 
Өйткені қос тарап бұған дайын емес, кейбірінің 
бастапқы мақсаты соңына дейін соттасу болып 

табылады. Тараптардың татуласуы судьяларға 
түсетін жүктеменің де төмендеуіне әкеледі, 
азаматтардың өмірін жақсартады.

Татуластыру рәсімдерінің салдары та рап
тарға іскерлік қатынастарды жал ғастыруға, 
бұрын жасалған мәмілелер бойынша дауларды 
шешуге және жаңаларын жасауға, некені бұзу 
туралы даулар бойынша отбасылық берекені 
сақтауға, еңбек даулары және басқа да көптеген 
даулар бойынша екіжақты қатынастарын 
жалғастыруға мүмкіндік береді. Сондықтан бұл 
бағыттағы түсіндіру жұмыстары тоқтамауы 
керек.

Диана УРИНГАЛИЕВА, 
Қазталов аудандық №2 сотының

 бас маманы
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

БАСТАМАПАЙЫМ

СОТ БЕДЕЛІ — 
МЕМЛЕКЕТ БЕДЕЛІ

Соңғы жылдары қылмыстық процес
терде айыптау сипаты бәсеңдеп, ақтау 
үкімінің саны айтарлықтай өсті. Биыл 
Маңғыстау облысы бойынша 8 адам ақтал-
ды. Республика бойынша ауыр қылмыс 
бойынша ақтау үкімі 12 есеге өскен. Өткен 
жылы қылмысты қайталап жасағандарға 
жаза қатаңдатылса, керісінше, тұрмыстық 
зорлықзомбылық бойынша бірқатар 
қылмыстық құқықбұзушылықтар жазасы 
жеңілдеді. Бұған «Қазақстан Республика-
сының кейбір заңнамалық актілеріне қыл-
мыстық, қылмыстықпроцестік заңнаманы 
жетілдіру және жеке адам құқықтарының 
қорғалуын күшейту мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу тура-
лы» 2019 жылы желтоқсанда қабылданған 
заңның да әсері бар. Сол заңмен Қылмыс
тық кодекске біршама өзгерістер мен то-
лықтырулар енгізілді. Соттарда қаралған 
барлық сот процестері аудиобейнебақы-
лау арқылы көпшіліктің назарында өт-
кізілсе, судьялар әрбір өзгеріс, жаңалықтар 
туралы БАҚ арқылы түсіндіру, насихаттау 
жұмыстарына атсалысты. 

Өткен жылы «Сот төрелігінің 7 түйіні» 
бағдарламасы аясында сот актілерінің 
сапасын жақсарту үшін сот процестері 
оңтайландырылып, электронды сот ісін 
жүргізу кеңейе түсті. «Мінсіз сот», «Әділ 

процесс» жобаларының негізінде Жоғарғы 
Сот бастамасымен дайындалған 17 заң жо-
басы қабылданды. Олар сот тәуелсіздігін 
күшейтуге, судьялардың жұмысын баға-
лауға, соттың өзінөзі басқару мәселесін 
шешуге, сот жүйесіне қатысты өзекті 
мәселелерді реттеуге бағытталған. Судья-
лар өздері шығарған әрбір сот актісінің 
сапасына баса мән беріп, өзі шығарған 
үкімді түсіндіруге міндеттеме алды. Бұл 
азаматтардың құқықтық сауатын арттыру, 
сотқа сенімін қалыптастыру талаптарына 
жауап берді. 

Биыл сот жүйесінде Болжалды сот 
төрелігі және әкімшілік әділет жүйесін 
құру жылы болып бекітілді. Жыл бойы 
сот қызметін талдау, бірыңғай сот прак-
тикасын және істің шешімін болжауды 
қамтамасыз ету, судьялардың тәуелсіздігін 
одан әрі нығайту мен оларға қойылатын 
талаптар арта түспек. Оның ішінде даулар-
ды татулас тыру рәсімдерімен қарауға да 
басымдық беріледі. 

Сот беделі – мемлекет беделі. Бүгінгі 
бастамалар сотқа деген сенімді арттырып, 
үшінші биліктің беделін көтереді деп се-
неміз. 

Бауыржан ШАЙДУЛЛИН,
Ақтау қалалық сотының төрағасы

ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТ 
ТЕҢСІЗДІККЕ ЖОЛ БЕРМЕЙДІ

Кредиттік ұйымдар қызмет көрсету кезінде заңда 
қарастырылған тыйымдарды сақтауы тиіс. Мысалы, 
микроқаржы ұйымы сыйақы мөлшерлемесін және ми-
крокредиттi өтеу тәсiлi мен әдісін біржақты тәртіппен 
өзгерте алмайды. Заңмен белгіленген айлық есептік 
көрсеткiштiң бес еселенген мөлшеріне тең немесе одан 
асатын мөлшерде мерзімі өткен берешегі бар жеке 
тұлғаларға микрокредит бермеуі керек. Сондайақ, ми-
крокредит бойынша сыйақы мен айыппұлды, өсімпұлды 
қоспағанда, қарыз алушыдан кез келген төлемді белгілеп 
алуға тиіс емес. Несиесін мерзімінен бұрын толық неме-
се ішінара қайтарған қарыз алушыдан мерзімінен бұрын 
қайтарғаны үшін тұрақсыздық айыбын және басқа да 
төлемдерді талап етуге; кепілге салынған заттарды пай-
далануға және оларға билік етуге құқылы емес. 

Онлайннесие берер алдында несиелік компаниялар 
қарыз алушының қарыздық ауыртпалығын дербес есеп-

теуге міндетті. Егер қарыз алушы кірісінің 50 пайызы 
қарызын төлеуге жұмсалса, онда оған жаңа несиеден бас 
тарту керек. Сонымен қатар, кез келген валютаның бала-
масына байланыстырылып, теңгемен микрокредит беру 
туралы шарт бойынша міндеттемені және төлемдерді 
индекстеуге болмайды. 

Жоғарыда аталған несие беруші ұйымдарға қойы-
латын заң талаптарын назарға алып, несие шарты екі 
жақты ерікті түрде жасалатын мәміле екендігін, екі тарап 
үшін үлкен жауапкершілікті қажет ететінін ескеру керек. 
Сондықтан, қарыз алғанда шартты мұқият оқып, тұрақты 
кіріс көзіне ғана сүйене отырып, борышты қайтару 
мүмкіндігін алдын ала саралап, несиенің қажет екеніне 
сенімді болған абзал.

С.СӘРСЕНОВА,
Ақтөбе қаласының №3 cотының судьясы

Мұндай жағымды өзгеріске Мем-
лекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқа-
евтың өзі қолдау көрсетіп отыр. 2019 
жылғы «Сындарлы қоғамдық диалог 
– Қазақстанның тұрақтылығы мен 
өркендеуінің негізі» деп аталатын 
Жолдауында Президент: «Азамат-
тарымыз жарияқұқықтық дауларда 
билік органдарының шешімдері мен 
әрекеттеріне қатысты шағым түсіру 
кезінде көп жағдайда теңсіздік аху-
алында қалып жатады. Олардың 
мүмкіндіктерін мемлекеттік аппа-
раттың ресурстарымен салысты-
руға келмейді. Сондықтан осындай 
теңсіздіктерді болдырмау мақсатын-
да дауларды шешудің ерекше тетігі 
ретінде әкімшілік әділет құрылымын 
енгізу қажет» деп құзырлы орын-
дарға нақты тапсырма жүктеген 

болатын. Мемлекет басшысы тара-
пынан қойылған міндеттеменің дер 
кезінде, сәтті жүзеге асқанына жаңа 
кодекс пен оның аясында атқарылып 
жатқан толымды істер дәлел бола 
алады. 

Дәл осы мәселеге Президент-
тің айрықша назар аударуы тегін 
емес. Біз құқықтық мемлекет құруға 
ұмтылған, халықаралық заң талап-
тарын сақтауды мұрат еткен елміз. 
Ал өркениетті, құқықтық тұрғы-
дан дамыған елдерде әкімшілік 
әділет институты әлдеқашан өзін 
ақтаған. Мұндай институт бүгін-
де Латвия, Болгария, Нидерланды 
секілді елдерде оң нәтиже беруде. Ал 
әкімшілік әділетке кепілдік беретін 
заң азаматтардың өз шағымының 
тыңғылықты зерттелетініне, сапалы 

Міне, тағы бір жылды артқа тастап, тарихтың жаңа парағын 
аштық. Артта қалған жыл еліміз үшін, соның ішінде соттар 

үшін күтпеген өзгерістер мен жаңашылдыққа толы болды. Пандемия 
сот жұмысын жаңаша ұйымдастыруға ықпал етті. Соттар барлық сот 
отырыстарын толығымен онлайн форматқа көшірді. Судьялар азамат-
тарды дауласуға уақыт пен қаражат шығындамай, денсаулықты сақтай 
отырып, әр істі барынша бітімгерлікпен шешуге шақырды. Нәтижесін-
де облыс бойынша 258 қылмыстық іс бойынша тараптар кешірім мен 
түсіністікке келіп, дау медиативтік рәсіммен шешілді.

Мемлекет басшысы отандық соттың жұмысын үнемі назарында 
ұстап, дамуына барынша қолдау көрсетіп келеді. Былтырғы 

Жолдауда сот тәуелсіздігін нығайтып, азаматтардың құқығы мен бостан-
дығын мінсіз қорғаудың негізі жасалғаны белгілі. Сонымен бірге қараша 
айында өткен республика судьяларының VІІІ съезіне Қасым-Жомарт 
Тоқаев арнайы қатысты. Съезде фемида қызметкерлерінің жұмысын оң 
бағалаған Президент алдағы күнгі бағыт-бағдарымызды белгілеп берген 
болатын. 

КӨРЕГЕН БАБАЛАРЫМЫЗ «ТОСЫЛҒАН СУДЫҢ ТҰ-
НЫҒЫ БОЛМАЙДЫ» ДЕЙДІ. ОСЫ СӨЗ АРҚЫЛЫ 

ҰРПАҒЫН ҚОЛЫ ЖЕТКЕН ЖЕТІСТІКПЕН ШЕКТЕЛІП ҚАЛ-
МАЙ, АЛҒА ҰМТЫЛУҒА ҮНДЕСЕ КЕРЕК. ШЫНДЫҒЫНДА, 
ІС НӘТИЖЕЛІ, ЖҰМЫС ЖҮРДЕК БОЛУЫ ҮШІН ДАМУ, ІЛ-
ГЕРІЛЕУ МАҢЫЗДЫ. ЖАҢА РЕФОРМАДАН, ЖАҢА БАСТА-
МАДАН ЖАСҚАНБАҒАН ДҰРЫС. ӘСІРЕСЕ, ЕЛДЕГІ ЗАҢ 
ҮСТЕМДІГІН НЫҒАЙТЫП, АЗАМАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫ МЕН 
БОСТАНДЫҒЫН ҚОРҒАУҒА СЕРПІН БЕРЕР ЖАҢАШЫЛ-
ДЫҚТЫ ЖАТЫРҚАМАЙ ҚАБЫЛДАҒАН ОРЫНДЫ. ОСЫ РЕТТЕ 
БИЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҢ ШІЛДЕ АЙЫНДА ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГЕЛІ 
ОТЫРҒАН ӘКІМШІЛІК РӘСІМДІКПРОЦЕСТІК КОДЕКСТЕН 
КҮТЕРІМІЗ КӨП. 

қаралатынына сенімін нығайтады. 
Мәселен, жоғарыда біз мысал еткен 
елдерде жарияқұқықтық даулар 
бойынша арызданатындар аз емес. 
Салыстырмалы түрде алғанда, Қа-
зақстандағы әрбір 1000 тұрғын-
ның тек біреуі ғана мемлекеттік 
құрылымдар жұмысына қатысты 
арызданатын болса, өркениетті ел-
дерде әрбір мың тұрғынның бесе-
уі сот арқылы өз құқығын батыл 
қорғайды. 

Бұл заң қоғамға, соның ішін-
де мемлекеттік органдар мен аза-
маттар арасындағы іскерлік қа-
рымқатынасқа түбегейлі бетбұрыс 
жасайды деп күтілуде. Әкімшілік 

рәсімдікпроцестік кодекс аясында 
шешімін табатын мәселе баршылық. 
Соның бірі – биылғы жылы аза-
маттар құқығын қорғауды күшейту 
мақсатында елімізде 21 жаңа сот 
құрылмақ. Қазіргі кезде жаңа сот-
тардың алаңсыз жұмыс істеуіне 
қажетті материалдықтехникалық 
жағдайлар жасалуда. Бір ескерерлігі 
жаңа құрылған соттар әкімшілік 
құқық бұзушылықтар туралы істерді 
қарамайды. Оған жаңа мақсат, жаңа 
бағыт жүктеліп отыр. Әкімшілік 
рәсімдікпроцестік кодекс бойынша 
жұмыс істейтін бұл соттарға үлкен 
үміт артылды. 

Б.ТОҚБАЕВ,
Жаңаөзен қалалық сотының 

төрағасы
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

ҚҰҚЫҚТЫҚ САУАТ

НЕСИЕ ШАРТЫ - 
ЕРІКТІ ЖАСАЛАТЫН МӘМІЛЕ

Қазіргі таңда не-
сие алмаған адам-

ды кездестіру қиын 
шығар. Өкінішке 

орай, азаматтар қа-
рыз алғанда шарт 
талаптарымен та-

ныспай, қол қоя са-
лады. Соның кесірі-

нен кейін несиені 
қайтарар уақытта 
келеңсіз жағдайға 

тап болып, шартты 
сотта даулауға тура 

келеді.
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БАҚЫЛАУСЫЗ БАЛА ҚЫЛМЫСҚА БЕЙІМ Бүгінде өрімдей жастардың қылмыс жасауы көз 
үйренген көрініске айналып барады. Тәртібі қиын бала 
есейген сайын қылмыстың ауыр түрлерін жасауға 
бейім тұрады. Жыл сайын жаз маусымы басталып, 
оқушылар демалысқа шыққанда, жасөспірімдердің 
тәртібін қадағалайтын құқық қорғау органдарының 
жұмысы екі еселенеді. 

Қазақстанда заң бойынша кәмелетке толмаған 
жасөспірімдерге түнгі сағат 22.00-ден кейін компьютерлік 
клубтарда отыруға және түнгі сағат 23.00-ден кейін көше-
де ата-анасыз жүруге тыйым салынған. Алайда, оқушылар 
каникулға шығып, мектеп сабағы мен үй тапсырмасынан 
қолдары босағанда, жоғарыда айтылған ережелерді 
сақтай бермейді. 

Жасөспірімдер тәртібіне қатысты назардан тыс қа-
лып келе жатқан тағы бір мәселе – колледждерде білім 
алушы жастардың жайы. Көптеген оқушылар 9-сыныпты 
аяқтаған соң, білімдерін колледждерде жалғастыратыны 

белгілі. Демек, ондағы оқушылар да кәмелетке толмаған-
дардың қатарына жатады. Бірақ Қазақстандағы кол-
ледждерде арнайы инспекторлар жұмыс істемейді. Кол-
леджде әлдеқандай заңбұзушылық бола қалса, ондағылар 
оқу орны орналасқан ықшамаудандағы полиция бекетіне 
барып арыздануға мәжбүр.

Құқық қорғау органдары қызметкерлерімен болған 
әңгімеден аңғарғанымыз, жасөспірімдер арасындағы қыл-
мыстың құпиясы тез ашылады. Өйткені олар қылмысқа 
балалықпен, аңғалдықпен ұрынатын көрінеді. Демек, қыл-
мыстың алдын алу, баланың бұрыс жолға түспеуі, ата-а-
наның, мектеп пен құқық қорғау органдарының бірлескен 
іс-қимылына байланысты.

М.ЖЕБЕЛХАНОВА,
Маңғыстау облысы Қылмыстық істер 

жөніндегі мамандандырылған ауданаралық 
сотының кеңсе меңгерушісіТҮ

Й
ТК
ІЛ

Жоғарыда айтылғандардан тыс бакала
вриат бағдарламаларын қысқартуға байла
нысты оқу орны қазіргі уақытта басқару 
академиясына қайта бейімделуде. 1 нау
рыздан бастап №1 факультетте полиция 
департаменттеріндегі  ІІОның басшы 
құрамын даярлау бойынша оқыту баста
лады. Модульдік білім беру бағдарла
масы әзірленді, ІІМ орталық аппараты 
басшыларынан, көрнекті ғалымдардан, 
қоғам қайраткерлерінен лекторлар  пулы 
дайындалды.

 
– Құқық қорғау жүйесін реформалау 

негізінде білім беру процесіне қандай 
жобалар енгізілуде?

– Құқық қорғау органдарын жаңғырту 
білім беру бағдарламасының  әдістерін 
өзгертті. Сондықтан біз оқу процесіне  
бағытталған модульдік білім беру бағдар
ламаларын енгіздік. Пәнаралық бағдарла
малардың форматы білім алушылардың 
тәжірибелік қызметімен тығыз байланыс
ты екені белгілі. Құқық бұзу, оның ішінде 
ақпараттықкоммуникациялық техноло
гиялармен жасалатын құқық бұзуды ашу 
тәсілдерін үйретуге, қабілеттерін ашуға 
баса назар аударылады. Бұл бағытта ішкі 
ақпараттық жүйе пайдаланылады.

– Оқытушылар құрамы туралы не 
айтасыз?

– Академияда ғылыми дәрежелері 
жоғары оқытушылар қызмет етеді. Же
дел, тергеу, жедел криминалистика және 
әкімшілік полицияда жұмыс тәжірибесі 
мол қызметкерлер басым. Азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарын қорғауда  
нормативтік құқықтық актілерді қолда
нуға, азаптауға  жол бермеуге байланысты 
пәндерге ерекше назар аударылады. Жеке 
пәндерді өткізуге тәжірибелі қызметкер
лер және өзге  жоғары оқу орындарының 
танымал ғалымдары, ІІО ардагерлері тар
тылады.

Басты мақсат – оқу процесін жаңа 
деңгейге көтере отырып, полиция қызмет
керін беделді және ел сеніміне ие болатын 
тұлға ретінде қалыптастыру. 

Оқу процесінде  санитарлық норма
лар міндетті түрде сақталады. Интерак
тивті формалар, іскерлік ойындар, тре
нингтер оқу процесінде маңызды орын 
алады. Бұл полиция кәсібін оқытуды 
ашық және қызықты етіп қана қоймай, 
мамандығына қалыптастырып, әлеуетін 
дамытады.

Жаңа технологияның 
жетістігі көп 

Жаңа технология  жүйесі барлық салаға етене араласып келеді. 
Оның ішінде сот жүйесінің де сандық өзгерістерге қадам басуы 
игілікті істердің бірі боп тұр.

2017 жылдан бастап күшіне енген бағдарламалардың бірінде іс 
қозғалған жағдайда, істің жүргізілу барысын мобильді бағдарлама 
арқылы бастанаяқ бақылауға болатын тың мүмкіндіктер туды. Қазіргі 
кезде сот процестерінде әлем елдерінің озық тәжірбиелері қолданылу
да. Құзырлы орган қызметкерлері шет елдермен тәжірибе алмасып, өз 
білімін елге сіңіре бастады.

Мәселен, араб елдерінде сот істері саласында қаралатын тергеу 
істерінің барлығы 2 күн ішінде аяқталады. Әлемдік аренада мол тәжіри
бесі бар арабтар сандық технологияның арқасында тергеу амалдарының 
80 пайыз уақытын үнемдейтін көрінеді. Көрсеткіші жағынан әлемде озық 
болып тұрған Оңтүстік Корея, Сингапур, Эстония сынды мемлекеттер де 
осындай технологияның игілігін көріп, әлем елдерінің көшін бастауда.

Ендеше, әр саланың өзіндік қиыншылықтарының кемкетігін түзей
тін цифрландыру мәселесінің бүгін пайдасы мол. Сондықтан жаңа техно
логия, цифрландыру процестері сот жұмысын соңғы жылдары алдыңғы 
қатарлы бәсекеге қабілетті жүйеге айналдырды.

Жанар ДЕМЕУОВА, 
Қармақшы аудандық сотының бас маманы,

сот отырысының хатшысы
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ 

Айдар САЙТБЕКОВ, ҚР ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясының бастығы:
 

«БАСТЫ МАҚСАТ – ЕЛ СЕНІМІН 

ОРАЙЫ КЕЛГЕН ӘҢГІМЕ

Міндет мінсіз атқарылып, оқу орны 
ақпараттықкоммуникациялық техноло
гия лар саласындағы бакалаврларды, 
ұлттық қауіпсіздік және әскери іс 
магистр лерін, «құқық қорғау қызметі» 
бағдарламасы бойынша PhD философия 
докторларын оқытып шығаруда. Со
нымен қатар  полиция  қызметкерлерін 
бастапқы кәсіптік даярлау, қайта даярлау 
және біліктілігін арттыру жүзеге асыры
лады. Академияда магистранттар мен 
докторант тарға қосымша білім беру бо
йынша қатардағы  полиция қызметкерлері 
де білім алуда. Тыңдаушытағылымдама
дан өтушілер (орта, арнаулы орта және 
жоғары білім базасында, заңгерлік және 
жалпы жоғары білімді) аумақтық полиция 
департаменттерінің жолдамаларымен  қа
тардағы, кіші және орта басшы құрамның 
бастапқы кәсіптік даярлық курстарына 
(атқаратын лауазымына қарай 36 ай) 
қабылданады.

Тыңдаушылар дайындық барысында 
әдістемелік кітаптарға, заңнамалық ак
тілерге, кодекстерге толы  академия кітап
ханасын пайдаланады. Бұл мүмкіндікті 
пайдаланумен қатар ереже мен тәжірибені 
ұштастырады.

– Академиядағы онлайн фронт-
кеңсе жұмысы  туралы да айта отыр-
саңыз?

– Азаматтық қоғаммен тікелей бай
ланыс орнату үшін бізде онлайн фронт 
кеңсе ұйымдастырылған. Онда қылмыс
тық, қылмыстық іс жүргізу, әкімшілік, 
еңбек, азаматтық заңнама бойынша  кеңес 
пен анықтама беріледі.

Фронткеңсе мәселені қабылдау және 
өңдеу алгоритміне сәйкес мультимедия
лық форматта жұмыс істейді. Барлық 
процестер стандартталып, автоматтан
дырылған. Өтініштер небары 15 минутта 
қабылданып, қаралады. Негізінен сол 
өтініштер ведомстволық білім алуға, 
алғашқы кәсіби дайындық курстарында 
оқуға, магистратура мен докторантураға 
түсуге, ІІОға жұмысқа орналасуға, есірткі 
құралдарын заңсыз жарнамалау үшін жа
уапкершілік туралы түсіндіруге, полиция 
қызметкерінің мінезқұлық этикасына, сот 
тәртібімен шарттарды бұзуға байланысты 
түсуде. Патенттелген осы жоба іске қо
сылған сәттен бастап 80нен астам кеңес 
беріліп, ол жобамен екі мыңнан астам 
адам танысты.

– Академия түлектерінің қызметке 
орналасу мүмкіндіктері қандай? 

– Біздің академияның түлектері 100%   
ІІОда қызмет етуге міндетті. Сондықтан 
таңдаған кәсібінің болашағы зор екенді
гіне және қоғамға қажеттілігіне сенімді 
болады. ІІО қызметкерлерінің құқықтық 
қорғалуы, оларға әлеуметтік кепілдіктер 
беру мәселелері бүгінгі күні полиция қыз
меткерлерінің мәртебесін арттыру үшін 
негіз болады. Халықтың полиция қызмет
керіне сенімін арттыруға жүйелі түрде  
жұмыс жүргізілуде.

– Ата-аналармен тығыз байланыс 
орнатып, оқу процесін бағалау, жетіл-
діру жұмыстарын қолға алып жатыр 
екенсіз. Бұл жаңалықтардан да оқыр-
манды хабардар ете отырсаңыз?... 

– Иә, біз тыңдаушылардың оқуы мен 
бос уақытын ұйымдастыру мәселелерін 
бірлесіп шешу үшін атааналарымен 

кездесулер өткіземіз. Чат құрылды, онда 
барлық ұсыныстар «осында және қазір» 
режимінде қарастырылады. Атааналар 
техникалық факультеттің Алматы қала
сы, Түрксіб ауданы, Өтепов көшесіндегі 
академияның № 1 аумағына көшіріліп, 
курсанттардың тамақтану, демалулары
на жағдай жасалғанын дұрыс бағалады. 
Тәрбие жұмысында түрлі қайырымдылық 
ісшараларына қатысу үшін институттар
мен тығыз байланыс орнатылды. Ортақ 
міндетіміз – курсанттарға өз ісінің маманы 
болуға мүмкіндік тудырып, сапалы білім 
беру.

Қазақстандық полицияның сервистік 
моделіне көшуі, «қадамдық қолжетімділік 
полициясы» жобасын іске асыруға, жоға
ры технология мен интернеткеңістігінде 
қылмысты ашуды талап етеді. Біз оларға 
осы құзыреттерді беруіміз керек. Бір 
ғана мысал келтірейін. Академияның ІІО 
басшы құрамын даярлау факультетінің 
киберқылмысқа қарсы ісқимыл бойынша 
мамандарды даярлау орталығының база
сында CASEMETOD (нақты жағдайлар 
әдісі) әдісімен сабақтар енгізілді. Со
нымен  магистранттар Интернет желісінде 
жасалған алаяқтық, тергеу және ашу про
блемасымен ІІО қызметкерлері бетпебет 
кейсін қарастырды. Талқылау барысында 
оларды ашу және тергеу үшін тиімді және 
нақты жедел іздестіру және тергеу шара
лары жасалды.

Тыңдаушыларға  «Экстремизмге 
қарсы ісқимыл туралы» заңды жетіл
діру үшін ұсыныстар әзірлеу жөніндегі 
шығармашылық үдерісіне қосылу ұсы
нылды. Ал ғылымизерттеу орталығы
ның базасында жақында кезекші бөлім 
мен курстық буын қызметкерлері үшін 
коммуникациялық дағдыларды дамыту 
және «қадамдық қолжетімділік полиция
сы»қағидатын енгізу бойынша тренинг 
өтті.

ҚР ІІМ Алматы академиясы жаңа фор
мациядағы ішкі істер органдарының заң, 
қоғам мен мемлекеттің мүддесін қорғай
тын қызметкерлерін тәрбиелеуге, азамат
тардың құқықтары мен бостандықтарын 
қорғауға, өз кәсібінің жоғары әлеуметтік 
маңыздылығын сезіне отырып, құқықтық 
тәртіптің кепілі болуға, оқу процесін қайта 
бағдарлауға кірісті.

– Әңгімеңізге рақмет!

Нұрбол ӘЛДІБАЕВ,
«Заң газеті»

МІНБЕР

ҚЫЗМЕТ

АҚТАЙТЫН ТҰЛҒА ТӘРБИЕЛЕУ»

ҚАЗЫ – халықтың 
ар-ожданы

Мемлекеттік билік тармақтарының бірі – сот билігі. Елімізде тәуел
сіз  сот билігі заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз етіп, бүкіл 
азаматтардың, мемлекеттің және қоғамдық ұйымдардың құқықтары 
мен заңды мүдделерін қорғайтын басты құрал десек, артық айтқандық 
емес. Ата Заңымыздың 75бабында  сот төрелігін тек сот қана жүзеге 
асыратындығы айшықталған.  Ал, осынау тәуелсіз еліміздің сот жүйесі 
ілкімді ізденістерге, батыл қадамдар мен нық мақсаттарға толы десек, қа
телеспейміз. Елбасымыздың өзі егемен еліміздің сот жүйесін жетілдіруді 
басты  назарға алып, өркениетті елдің сот төрелігін қалыптастыруға ерек
ше қамқорлық көрсетіп келеді. Судьялардың алтыншы съезінде Н.Назар
баев: «ХХI ғасырдағы ұлттың дамуының маңызды өлшемі – мінсіз және 
тиімді ұлттық сот төрелігі жүйесі. Тәуелсіз және әділетті сот – құқықтық 
мемлекеттің негізі. Онсыз әлемнің бірдебір елінде, тіпті ең дамыған 
мемлекеттерде қолайлы инвестициялық ахуалдың да, азаматтардың әла
уқатының жоғары деңгейінің де, қоғамның табысты дамуының да болуы 
мүмкін емес», – деген болатын. Иә, мүддесі тапталған азамат қана  сот 
арқылы өз бостандығы мен құқығын, мүддесін қорғауға асығады емес 
пе?! Бүгінде соңғы үмітін арқалап, әділетті тек соттан іздеген азаматтар 
саны артқан. Бұл ең алдымен халықтың құқықтық сауаттылығы жоғары
лап, сот төрелігіне деген сенімінің артқанын көрсетеді. 

Елімізде 2000 жылы «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен 
судьяларының мәртебесі туралы» Конституциялық заң қабылданып, әр
кез ақ пен қараны ажыратып, әділетті ту еткен қазылардың  әлеуметтік 
мәселелері оң шешімін тапты. Егемен елімізде қазыларға үлкен мәртебе 
беріліп, судьялар қызметке тікелей Елбасының Жарлығымен тағайында
лып, олардың тәуелсіздігі Ата Заңымызбен қорғалған. Ата Заңымыздың 
77бабында «Судья сот төрелігін іске асыру кезінде тәуелсіз және Кон
ституция мен заңға ғана бағынады» деп көрсетілген.  Осы орайда, дана 
халқымыз «Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» деген аталы 
сөзді тегін айтпаса керек. Қазы – бұл халықтың ожданы, әділеттің жар
шысы, халық қызметшісі. Судья әділ болса ғана, төреліктің туралығына 
дау айтылып, көкейге көп күмәннің түспесі анық. Сондықтан, алдына 
келген істі әділ таразылау, адам тағдырына қатысты, әділетті үкім кесу 
әр судьяның қасиетті борышы деп білемін.

Заманның талабына сай сот жүйесі көз алдымызда жетілдіріліп, 
соттардың қызметі сандық жүйемен жаңғыртылуда. Алайда, түпкі мақ
сат  өзгермек емес. Ол – сот төрелігінің ашықтығы мен қолжетімділігін 
арттырып, қоғамның сотқа деген сенімін нығайту. Себебі, еліміздегі сот  
әділдігі, сот шешімдерінің жедел әрі толық орындалуы – өркениеттің ең 
шыңы. 

Елбасымыз: «Халқы заңын сыйлайтын, сотына сенетін қоғам – ең 
дамыған қоғам»,– дейді. Сондықтан, бағыты белгілі, мақсаты айқын сот 
төрелігінде соттың абыройы мемлекеттің абыройы екенін естен шығар
мауымыз қажет. 

Лаура НУРМАГАНБЕТОВА,  
Ақтау қаласы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік 

сотының судьясы 
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Сот сараптамасы қызметі саласын-
дағы мемлекеттік реттеу тарауындағы 
13-бап бойынша сот сараптамасымен 
айналысуға арнайы берілетін лицензияны 
алу және оның тәртібі мен талаптары ҚР 
«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 
заңымен белгіленеді. Осы арқылы ли-
цензия негізінде сараптама жүргізетін 
мамандардың қызметі белгіленіп, бақы-
ланады. Сондай-ақ, сот-сараптама қыз-
метін бақылау ҚР Кәсіпкерлік кодексіне 
сүйене отырып, жүзеге асады. Маңыз 
беретін тағы бір мәселе – бұл қызмет 
кәсіпкерлік қызмет болып есептелмейді. 
Егер адам сараптама жасау мерзімінде 
заңға қайшы іс-әрекеттерді бір жылдың 
ішінде екі және одан да көп бұзған бол-
са, лицензияның қолданылуын уақытша 
тоқтата тұру, тоқтату және одан айыруы 
мүмкін. Сот сараптамасын жүргізу ісі ҚР 
Қылмыстық-процестік кодексінде, Аза-
маттық процестік кодексінде, Әкімшілік 
рәсімдік-процестік кодексінде, Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексінде, 
сондай-ақ ҚР «Нотариат туралы» заңында 
белгіленген. 

Аталмыш заңның 8-тарауындағы 
«Сот-сараптама қызметі саласындағы 
халықаралық ынтымақтастық» туралы 
61-бапқа сәйкес, шетелдік құзыретті 
органдар тапсырмасына сай сараптама 
жүргізіледі. Бұл пунктте аймақтық және 
ұлтаралық өзара қарым-қатынасты қамта-
масыз ету, сонымен қатар сарапшылық 
мекемелерде кездесетін проблемаларды 
жан-жақты талқылау, әр алуан пікірлердің 
жолдары айқындалған. 

Заманауи перспективаларды есепке ала 
отырып, Қазақстан Республикасындағы 
сот сараптамасының қызметін ғылыми 
тұрғыда оқытуға, кадрларды дамытуға 
мән беру қажет. Себебі, мамандардың 
біліктілігін арттырып, сот саласындағы 
тәжірибелерін толықтыруы маңызды. 

Елімізде соңғы жылдары ғылыми-зерт-
теу институттарының қызметіне жете 
көңіл бөлініп келеді. Оның айқын дәлелі 
– іргелі зерттеу, ғылыми жұмыстардың 
көбеюі. Жаңа сараптамалық әдістерді 
пайдалана отырып, сынақтардан өткізу, 
сондай-ақ аса күрделі сараптамаларды 
жасау, олардың нәтижелері бо йынша 
мониторинг жүргізу ісі қарқынды дамып 
келеді. Сарапшыларды кәсіби даяр лау мен 
біліктілігін арттыру мақсатында жұмы-
стар жүргізілуде. 

2020 жылдың маусым айында Әділет 
министрі Марат Бекетаев халыққа он-
лайн есеп берді. Ондағы көтерілген 
басты мәселелердің бірі – сот-сараптама 
саласындағы өзара бәсекелестікті артты-
ру. Яғни, сот сараптамаларының кейбірін 
жеке ортаға беру. Министрдің аутсор-
синг арқылы қылмыстық істер бойын-
ша ішкі істер органдары тағайындаған 
сот сараптамаларының кейбір түрлерін 
бәсекелестік ортаға беру туралы Әділет 
министрлігінің, Ішкі істер министрлі-
гінің және Бас прокуратураның бірле-
скен бұйрығына қол қойылған. Аталған 
бұйрық бойынша Нұр-Сұлтан, Алматы, 
Павлодар, Шымкент қалаларында пилот-

тық жобалар іске қосылып, өз нәтижесін 
беруде. 

Аутсорсинг арқылы сараптаманың ке-
лесі түрлері жүргізіледі: сот-сараптамалық 
автотауартану зерттеуі; сот құрылыс са-
раптамасы; сот трасология лық сараптама-
сы; психологиялық және сот-медициналық 
сараптамасы; сот психологиялық-филоло-
гиялық сараптамасы; жол-көлік оқиғасы 
жағдайлары мен көлік құралдарының сот 
сараптамасы; компьютерлік технология 
құралдарын сот-сараптамалық зерттеу 
және тірі адамдарға сот-медициналық са-
раптама жүргізу. 

2020 жылдың мамыр және маусым 
аралығындағы статистикалық мәліметтер 
бо йынша Павлодар, Шымкент облыс-
тарында 164 түрлі сот-сараптамалық зерт-
теу лер жүргізілген. 

Аталған жобаға сәйкес, сараптама 
тағайындау уақытын қысқарту, әсіресе 
қамауда отырған адам дардың қылмыстық 
істері бойынша; мемлекеттік сарапшылар-
дың жүктемесін азайту; жеке сот сарап-
тамасы институтын дамыту; мемлекеттік 
бюджет шығындарын қысқарту бойынша 
оң өзгеріс күтілуде.

Еске сала кетейік, 2018 жылдың қа-
раша айынан бастап Әділет министрлігі 
Жоғарғы Сотпен бірлесіп, Нұр-Сұл-
тан және Алматы қалалары бо йынша 
сот-сараптама институттарына жеке сот 
сарапшыларына алғашқы сот құрылыс 
сараптамасы, сот тауартану сараптамасы 
және сот экономикалық сараптамасы бо-
йынша сараптамалар тағайындау пилот-
тық жобасы жүзеге асырылған еді. Жоба 
оң нәтижелі болып, тәжірибе жүзінде 
орындауға қолайлы екендігін дәлелдеді. 
Мысалы, 2019 жылдың сот ұйғарымы 
бойынша жеке сот сарапшылары азамат-
тық істер бойынша 706 сот сараптамала-
рын өткізді, бұл мемлекеттік бюджеттің 
шығындарын 42 миллион теңгеден астам 
азайтуға мүмкіндік берді. 

Сот-сараптамасы бойынша заңдар 
жобасының мақсаты – тәуелсіз, объек-
тивті баға беру. Заңды толықтыру арқылы 
сот-сараптама қызметі деңгейін көтеру-
ге мүмкіндік мол. Сонымен қатар осы 
күнге дейін сот-сараптама қызметінде 
болған олқылықтардың орнын толтыру 
көзделеді. Бұдан бөлек, заң жобасының 
тұжырымдамалық жаңалығы сот-сарапта-
ма саласында бәсекелестік ортаны кеңей-
тудегі оң үдерістерді жеке сот-сараптама 
институтын дамыту арқылы тереңдету 
болып табылады. Атап айтқанда, білікті 
қызметкерлердің жеке сот сарапшысы ма-
мандығына қол жеткізуіне кедергі болатын 
әкімшілік тосқауылдар жойылады. Жоға-
рыда айтылған мәселелердің маңызды 
әрі қоғамда алатын орны ерекше. Өйткені 
сараптама арқылы болуы мүмкін даулар 
мен келіспеушіліктердің алдын алады. 
Қоғам ілгерілеген сайын сот саласындағы 
тосқауылдарды жойып, жаңа мүмкіндіктер 
қарастырылуда. 

Олжас ШАЛАБАЕВ,
Аршалы аудандық сотының 

төрағасы
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ 

CАРАП ПІКІР

СОТ САРАПТАМАСЫ 
КӘСІПКЕРЛІК 
ҚЫЗМЕТ ЕМЕС

ҚҰҚЫҚТЫҚ САНА ҚАЛЫПТАСПАЙ, 
ЖЕМҚОРЛЫҚ ЖОЙЫЛМАЙДЫ

Биылдан бастап «Сот сараптамасы» туралы заңға біраз өзгеріс
тер мен толықтырулар енгізілді. Мәселен, «Сот сараптама

сы қызметі туралы» заңның 3бабының 1тарауы толықтырылды. 
«Әкімшілік сот ісін жүргізуді, қылмыстық, азаматтық істер бойынша, 
сондайақ әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс 
жүргізуді сот сараптамасының нәтижелерімен қамтамасыз ету сотса
раптама қыз метінің міндеті болып табылады» деп жазылған. Жаңа 
редакцияда жазылған заң 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап заңды 
күшіне енеді. 

Т
Ү
З
Е
У
 
М
Е
К
Е
М
Е
С
І

ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ТЕКСЕРІС 
ҮЛКЕН МАҢЫЗҒА ИЕ

Алматы қаласы Қылмыстық-атқару жүйесі депар-
таментіне қарасты ЛА-155/6 мекемесінде 52 сотталған 
адам бар. Мекемеде 6 орынға арналған медико-сани тар-
лық бөлім және құрт ауруына арналған оқшаулау орны 
қарастырылған. 

Медицина бөлімінің қызметкерлері мекемеге келіп 
түскен дерге тұрақты негізде медициналық көмек 
көрсетіп, сонымен қатар жылына 4 рет жоспарлы түрде 
профилактикалық тексеруден өткізіп отырады.

Жоспарлы түрде Алматы қаласы №5 қалалық ем-
ханасының арнайы маман (ЛОР, хирург, невропотолог, 
терапевт, окулист, ЭКГ) және мекеме дәрігерлерімен 
бірлесе отырып, профилактикалық тексеріс жүргізілді. 

Барлығы 52 адам профилактикалық тексеруден өткізілді. 
Тексеру нәтижесі бойынша 12 адам диспансерлік есепке 
алынды. Соның ішінде миопия – 5, мұрын қисаюы – 2, ВСД – 
3, жарақаттан кейінгі энцефалопатия – 1, ЖДА – 1. 

Дәрігерлермен анықталған созылмалы аурулары 
бар сотталғандарға ем тағайындалды. Созылмалы 
аурулары анықталған науқастар медицина бөлімінің 
қызметкерлерімен үнемі қадағаланып, уақытылы дәрі-
дәрмектері беріліп, қажет болған жағдайда Алматы 
қаласындағы ауруханаларға арнайы маман дәрігерлердің 
кеңесін алуға шығарылады. Қосымша тексеру жұмыстары 
жүргізіліп, қорытынды диагноз қойылып, қажетті ем 
беріледі.

Т.НИЗАМОВА,
МБ фельдшері, 

әділет аға лейтенанты

Сыбайлас жемқорлықпен күресті кү
шейту үшін барлық мемлекеттік ор

гандар мен лауазымды адамдар өз құзыреті 
шегінде күрес жүргізуге міндетті. Халықара
лық тәжірибеге сүйенсек, сыбайлас жемқор
лықты дамытудың түрлі үлгілері бар екен.

Мысалы, Азия үлгісі: сыбайлас жемқорлық – мем-
лекеттің жұмыс істеуімен байланысты үйреншікті 
және қоғамдық-қолайлы мәдени және экономикалық 
құбылыс. Африка үлгісі: билік бір-бірімен келісілген 
негізгі экономикалық ру топтарына сатылады және саяси 
құралдармен оларға әрекет етудің сенімділігін қамта-
масыз етеді. Латын Америкасының үлгісі: сыбайлас 
жемқорлыққа жол беру экономиканың көлеңкелі және 
криминалды секторларына мемлекеттікпен мөлшерлес 
күшке қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Сыбайлас жемқорлықпен байланысты құқық 
бұзушылықтар:

– материалдық өзге де игіліктер мен басымдықтар-
ды беру, қабылдау түрінде жасалатын сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтар;

– сыбайлас жемқорлық үшін жағдай лар жасайтын 
және оны қамтама сыз ететін құқық бұзушы лықтар ды 
(қызметтің мүдделеріне қарсы қызметтік өкілеттіктерді 
пайдалану, билікті артық қолдану және т.б) қамтитынын 
көрсетуде.

Бұл құқық бұзушылықтар сипатына қарай қылмыс-
тық-құқықтық, әкімшілік, азаматтық-құқықтық және 
тәртіптік деген түрлерге бөлініп отыр.

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу үшін, ал-
дымен мемлекеттік органдарда қызмет жасайтын 
мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің өздерінің, со-
нымен қатар халықтың құқықтық санасын, құқықтық 
мәдениетін арттыратын тиісті шаралар қолға алынуы 
қажет.

Сонымен қатар:
– мемлекеттік қызметшілердің материалдық жағдай-

ларын арттыру; 
– құқық қорғау органдары қызметкерлерінің және 

мемлекеттік қызметшілердің кәсібилігі мен моральдық 
тұрақтылығын арттырып, жетілдіру;

– мемлекеттік қызметшілердің табыстарын және 
олардың заңдылығын нақты бақылаудың тұрақты лығын 
жетілдіру;

– азаматтардың және заңды тұлғалардың өкілдерінің 
заң және сот алдында теңдігін сақтау;

– нормативтік құқықтық актілерді сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы сараптаудың пәрменділігін арттыру ма-
ңызды.

Бүгінгі таңда, Батыс Қазақстан облыстық Әділет де-
партаменті сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүйелі күрес 
жүргізуде. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс- қимыл тура-
лы заңнамасын насихаттау және түсіндіру бойын-
ша Әділет департаментінің, ауданаралық Әділет 
басқармаларының, сот актілерін орындау бойынша 
ауданаралық аумақтық бөлімдерінің мемлекеттік 
қызметкерлерімен 2020 жылы барлығы 95 шара 
ұйымдастырылды. Әлемдік пандемия ға байланыс-
ты жоспарлы түсіндіру жұмыстары онлайн жүйесі 
арқылы өткізілуде. 

Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу кезінде бақы-
лауды күшейту мақсатында және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заңнамаға сәйкестендіру бойынша нормативтік 
құқықтық актілерге түгендеу жөніндегі шараларын 
орындау мақсатында жергілікті атқарушы және өкілетті 
органдардың тіркелген нормативтік құқықтық актілері-
не ұдайы тексеріс жүргізіледі. Оның нәтижесінде, сы-
байлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзу фактілері 
анықталған жоқ. 

Сыбайлас жемқорлық көріністерінің алдын алу 
үшін Әділет департаментінің ғимаратында азаматтар-
ды қабылдап өткізу кезінде үнемі рұқсатнама режимі 
енгізілген. Департаментте «сенім телефоны» жұмыс 
жасайды. 

Сыбайлас жемқорлықпен күрес жүргізу, бұл бағытта 
құқықтық мәдениетімізді қалыптастыру – мемлекеттік 
органдардың, мемлекеттік қызметкерлердің, тұтастай 
қоғамның басты міндеті мен борышы. 

Әлия ҚАРЕКЕСОВА,
Батыс Қазақстан облысы 

Әділет департаментінің әкімшілік 
бөлімінің басшысы

МЕДИАЦИЯ

ҚР Жоғарғы Cотының төрағасы Жақып Асанов дау- 
дамай деңгейін төмендету, бітімгершілікті бекемдеу 
туралы үнемі айтып келеді. «Cот – дау алаңы. Ондайда 
абырой-беделді, адамгершілік пен имандылықты жиып 
қойып айтысуға, тартысуға тура келеді. Сондықтан дау 
туындағанда, ең дұрысы, татуласу», – деп азаматтарды 
келісімге шақырады. 

Біз сотқа түскен әр іс бойынша заң аясында тарап-
тарға істі келісіммен, кешірімге келіп, татуласумен 
аяқтауға шақырамыз. Егер медиация рәсімдерін насихат-
тау жұмыстарын белсенді жүргізе берсек, таяу уақытта 
дамыған елдердегідей даулардың 70-80%-ын сотсыз, 
бітіммен аяқтауға қолжеткіземіз.

Сол үшін бүгінде әр аймақта билер соты мен тату ластыру 
орталықтары құрылды. Соттарда пилоттық жоба ретінде 
2018 жылдан бастап судья-медиаторлар қызмет атқарды. 
Олар 24 мыңнан аса іс бойынша бітімгерлік келісімдерді 
бекітті. Жоба нәтижелі болғандықтан, 2020 жылы маусымда 
Азаматтық процестік кодекске толықтырулар енгізіліп, ме-
диативтік келісімдерді тұрақты іске асыруға көшті. 

Елімізде жыл сайын дау-жанжалдардың саны артуда. 
Медиация рәсімдерімен аяқталған істер де сәйкесінше 
көбейіп келеді. 2015 жылы жалпы қаралған азаматтық 
істердің 1,5 пайызы ғана, яғни он мың іс медиациямен 
аяқталса, 2020 жылы 41 мың іс бойынша татуластыруға 
қол жеткізілген. Бұл барлық қаралған азаматтық істердің 
он пайызынан асады. 

Дауды шешудің ең дұрыс жолы – татуласу екені үнемі 
сотқа келушілерге жеткізіледі. Биыл «Медиация туралы» 
заңның қабылданғанына он жыл болады. Заң аясында 
ауқымды жұмыстар атқарылып, нәтижесінде даулардың 
28 пайызы сотқа дейінгі бітімгерлік рәсімдерімен аяқта-
луда. Сол үшін азаматтардың құқықтық сауаттылығын 
арттыру бағытында үнемі түсіндіру жұмыстары жүр-
гізіле беру керек.

Айгул БОРАШЕВА,
Маңғыстау облысының 

мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының судьясы

«БІРЛІГІ ЖОҚ ЕЛ ТОЗАДЫ...»
«Бірлігі 

жоқ ел 
тозады, бірлігі 
күшті ел озады» 
деген мақал 
қай заманда да 
өзектілігін жой-
ған емес. Яғни, 
дауласып, жау-
ласып жүргенде 
жеке даму, өр-
кендеу, кеңею 
кейінге қала 
береді. Сөйтіп 
даму тежеледі. 
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zangazet@mail.ru

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 хабарландыру-
ды 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 

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

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

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.

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.

ЖК «Бакирова Г.», 
Шымкент қ., Желтоқсан көшесі, 18. Әділет Де-

партаметінің жанында. Тел.: 8 705 714 58 77.

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

14. «KTZ Express» ЖШС үшін аудиторлық көмек туралы аудиторлық ұйымның 
рәсімін жасауды жариялайды. Толық ақпаратты аудиторлық ұйымның рәсімінде қа-
тысуға: 19.02.2021 ж. 05.03.2021 ж. дейін мына мекенжайдан алуға болады: Астана қ., 
Д.Қонаев к.,10 «Изумрудный квартал» әкімшілік ғимараты, жұмыс күндері сағат 9-00-
ден 18-30 дейін, 25-қабат, анықтама телефондары: 7756497788, 87014663777 немесе 
www.ktze.kz сайты.

Шекті бағада жазылған инвестициялық бағдарламаны орындау немесе орындамау туралы                                                                                                                                                                                                            
«ҚТЖ-Жүк тасымалы» ЖШС-нің жартыжылдық мәліметі 

БСН 031 040 001 799  49200 (ЭҚЖС бойынша қызмет түрі) 2020 жылдың 2-ші жартыжылдығы бойынша

№

2019 жылдың 
1 шілде-

сінен 2020 
жылдың 30 
маусымына 

дейінгі 
инвести-
циялық 
бағдар-

лама (жоба) 
көрсет -

кіштерінің 
атауы 

Кіммен 
бекітілген 

(қүні, 
бұйрықтың 
нөмірі)Кем 
утверждена 
(дата, номер 

приказа)

Іс-
шараның 

атауы

 2020 жылдың 1 
шілдесінен 2021 

жылдың 1 шілдесіне 
дейінгі инвестициялық 

жобаларды игеру 
мерзімі

 2020 жылдың 1 шілдесінен 2021 жылдың 
30 маусымына дейінгі шекті бағасы белгілі 

бағада есептелген инвестициялық бағдарлама 
объектінің  іс- шараның жоспарланған 

параметрлері (көрсеткіштері)

Шекті бағасы белгілі бағада 
есептелген инвестициялық 
бағдарлама объектінің  іс- 

шараның нақты параметрлері 
(көрсеткіштері)  Ауытқу (+,-) 

ауытқу 
себеп-
тері

 2020 жылдың 1 шілдесінен 
30 желтоқсанға дейін 
(2-ші жарты жылдық)

 2020 
жылдың 1 
шілдесінен 

31 жел-
тоқсанға 

дейін

2021 
жылдың 1 

қаңтарынан 
30 маусымға 

дейін

өлшем 
бірлігі

техни-
калық 
пара-
метр-
лері

өлшем 
бірлігі

инвести-
циялар 
сомасы

инвес-
тициялар 

көзі

өлшем 
бірлігі

техни-
калық 
пара-
метр-
лері

өлшем 
бірлігі

инвести-
циялар 
сомасы

кө-
лем

сома, 
мың.тг.

 Барлығы: 

 Қазақстан 
Респуб-

ликасы ұлттық 
экономика 

министрлігі 
табиғи моно-
полияларды 
реттеу және 

бәсеке-
лестікті қорғау 

комитетінің 
2018 жылғы 

29 қарашадағы 
№35-8-

19/13780 
хатымен 

бекітілген 
Иинвес-

тициялық 
бағдарлама

 

23 221 684 10 384 081 

бірлік  

мың 
тенге 33 605 764 барлығы, 

оның ішінде

бірлік  

мың 
тенге 32 308 630 

 

9 086 946

 

18 040 974 7 420 712 мың 
тенге 25 461 686 меншік мың 

тенге 24 884 121 6 843 147

2 919 708 742 644 мың 
тенге 3 662 352 

реттелмейтін 
қызмет 

(транзиттік 
бағыт)

мың 
тенге 3 577 644 657 936

2 261 002 2 220 724 мың 
тенге 4 481 726 қарыз мың 

тенге 3 846 866 1 585 863

1
Жүк электро-
воздарын 
сатып алу

Л
ок

ом
от

и
вт

і с
ат

ы
п

 а
л

у

6 912 365 6 872 707 

бірлік 6

мың 
тенге 13 785 072 барлығы, 

оның ішінде

бірлік 5

мың 
тенге 11 766 092 

2

4 853 727

орын-
далды

3 782 479 4 350 970 мың 
тенге 8 133 449 меншік мың 

тенге 6 923 780 3 141 302

868 884 301 013 мың 
тенге 1 169 897 

реттелмейтін 
қызмет 

(транзиттік 
бағыт)

мың 
тенге 995 447 126 563

2 261 002 2 220 724 мың 
тенге 4 481 726 қарыз мың 

тенге 3 846 866 1 585 863

2
 Жүк тепло-
воздарын 
сатып алу 

14 794 493 -   

бірлік 10

мың 
тенге 14 794 493 барлығы, 

оның ішінде

бірлік 12

мың 
тенге 19 027 712 

2

4 233 219

орын-
далды

12 934 083  мың. 
тенге 12 934 083 меншік мың 

тенге 16 635 929 3 701 846

1 860 410  мың 
тенге 1 860 410 

реттелмейтін 
қызмет 

(транзиттік 
бағыт)

мың 
тенге 2 391 783 531 373

3

 Сериясы 
ВЛ-80 
электро-
воздарын 
қүрделі 
жөндеу  

 С
ер

и
яс

ы
 В

Л
-8

0 
те

п
л

ов
оз

 т
үр

ін
 

к
үр

де
л

і ж
өн

де
у 

 

1 514 826 3 511 374 

бірлік 54

 мың. 
тенге 5 026 200 барлығы, 

оның ішінде

бірлік 15,5

мың 
тенге 1 514 826 

 

0

орын-
далды

1 324 412 3 069 742  мың. 
тенге 4 394 154 меншік мың 

тенге 1 324 412 0

190 414 441 631  мың. 
тенге 632 045 

реттелмейтін 
қызмет 

(транзиттік 
бағыт)

мың 
тенге 190 414 0

2. Заңды тұлғалар бірлестігі «Қазақстан лотерея Ассоциациясы» 
«КЛАСС» тарату туралы шешім қабылдады. Несиегерлердің талаптары 
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына 
мекенжай бойынша қабылданады: ҚР, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл 
ауданы, Сығанақ көшесі, 29-үй, 512-кеңсе.

5. «Керемет» қоғамдық қайырымдылық  қоры ұйымы, БСН 
190640012943, өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды.  Шағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: Түркістан облысы, Түркістан қаласы, С.Қожа-
нов көшесі, 24-үй. Тел.: 87769376691.

6. «МЕ Датацентры» в Республике Казахстан» ЖШС, БСН 
191140012859 (Қазақстан, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, әл-Фара-
би даңғылы, 17-үй, «Нұрлы Тау» БО, 45-блок, 404-кеңсе, 050059) өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қа-
былданады: «Нұрлы Тау» БО, әл-Фараби даңғылы, блок 1Б, 204-кеңсе, 
Алматы қаласы, Қазақстан, тел.: 87024248877.

7. «Нурэнергосервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 
041240017209 (Қазақстан, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Панфи-
лов көшесі, 212-үй, пошталық индексі 050059) өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
Қазақстан, Алматы қаласы, Медеу ауданы, «Самал-2» ықшамауданы, 
Жолдасбеков көшесі, 97-үй, 8-қабат, индекс 050051. Тел.: 87015222020.

9. «Moldir-Company» ЖШС, БСН 180940014839 (Маңғыстау облы-
сы, Ақтау қаласы, 28а ықшамауданы, 6-үй, 97-пәтер, индекс 130000), 
өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қа-
былданады:  Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 28а ықшамауданы, 6-үй, 
16-пәтер. Тел.: 87015542624.

12. «BATYS07» ЖШС, БСН 171240028617, өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
БҚО, Орал қаласы, Зашаған кенті, «Балауса» ықшамауданы, Жалаңтөс 
батыр көшесі, гараж 22. Тел.: 87029079970.

20. «AKRAS KAZAKHSTAN (АКРАС КАЗАХСТАН)» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі, БСН 030740006920, өзінің таратылатынын хабар-
лайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 
2 (екі) ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан Ре-
спубликасы, 050051, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 188, 801-кеңсе. 

 
23. «Жер консалтинг Атырау» ЖШС, БСН 121240019153, өзінің жо-

йылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
Атырау қаласы, Водников т/үй алабы, 1-мамыр көшесі, 24 А үй, тел.: 
87001436111.

18. Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық эконо-
микалық сотының (МАЭС) №7527-21-3-1/138 іс бойынша 2021 
жылғы 11 ақпандағы ұйғарымымен «CIDER HOUSE» ЖШС-на (БСН 
140340026705) қатысты борышкерді банкрот деп тану туралы іс 
қозғалды. Барлық сұрақтар бойынша мына телефонға хабарласу қажет:  
87076022227.

ЕСКЕ АЛУ
Аяулы жар, ардақты әкеміз Тасжанов Орынбасар Базарқұлұлы 

Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Құмарық ауылында 
07.08.1947 жылы дүниеге келген. Әкеміздің дүниеден озғанына 
21.02.2021 жылы үш жыл толады. Әкемізді сағына еске ала оты-
рып, топырағың торқа, жаның жәннатта нұрлансын деп Алладан 
тілейміз.

Бәйтеректей әулетке сая болған,
Бәрінен де мейірімін аямаған.
Жәннатта жаның болсын, рухың биік,
Өзіңдей қайда бізге аяулы адам.
Адам мәңгі жүрмейді бұл жалғанда,
Көнеміз ғой тағдырдың салғанына.
Көзімізге ып-ыстық жас келеді,
ӘКЕ, өзіңді сағынып, еске алғанда!
Жатқан жерің, жан әке, жайлы болып,
Сәуле шашып тұрсыншы қабіріңде.

Еске алушылар: 
жұбайы, балалары, немерелері.

4.  «Алматы жылу жүйесі» ЖШС жарғылық капиталының 
азайғандығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарлан-
дыру жарияланған күннен бастап 1 ай ішінде мына мекенжай-
да қабылданады: Алматы қаласы, Байзақов көшесі, 221, тел.: 
3410700.

8. «Юридическая газета» басылымының 19.01.2021 ж. №5 (3504) 
және «Заң газеті» басылымының 19.01.2021 ж. №5 (3330) санында 
жарияланған хабарландыруда «ҚБ» сөзінде қате кеткен, дұрысы 
«ЖШС» деп оқылсын: «Zeon» (Зеон) ЖШС, БСН 020840006060, 
«Smart Development» ЖШС-не, БСН 051040007286, қосылу арқылы 
қайта ұйымдастырылатыны туралы хабарлайды. Несиегерлердің та-
лап-шағымдары осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай 
мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республика-
сы, 050008, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Шевченко көшесі, 164-Б 
үй. Тел.: 87019148573.

10. 15.02.2021 жылы Алматы қаласы-
ның мамандандырылған ауданаралық эко-
номикалық сотының 05.11. 2020 жылғы 
«Tengri Bank» АҚ (бұдан әрі – Банк) қыз-
метін мәжбүрлеп тоқтату (тарату) туралы 
шешімі заңды күшіне енді.

Қазақстан Республикасы Қаржы на-
рығын реттеу және дамыту агенттігі 
төрағасының 15.02.2021 ж. №53 бұй-
рығымен Банктің тарату комиссиясы 
тағайындалды.

Банк кредиторларының талаптары 
тарату комиссиясының төрағасы О. Д. 
Огайдың атына жұмыс күндері сағат 
09.00-ден 18.00-ге дейін Қазақстан Рес-
публикасы Әділет министрлігінің ресми 
баспа басылымдарында Банк қызметін 
мәжбүрлеп тоқтату (тарату) туралы ха-
барландыру орыс және қазақ тілдерінде 
жарияланған күннен бастап 60 күнтіз-

белік күн ішінде келесі мекенжайлар 
бойынша қабылданады:

- Алматы қаласы, Абай даңғылы, 10а, 
Тел.+7(727)2449296, +7(727)2449306, 
+7(727)2449307, 3434 Қазақстан бойынша 
ұялы телефоннан тегін;

- Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік 
көшесі, 25, каб.216, Тел. +7(7172)558949;

- Ақтау қаласы, 12 шағын ауданы, 60/1 
ғимарат, тел. +(7292)203533;

- Қарағанды қ., Костенко көшесі, 6,  
+7 (7212)956777;

- Көкшетау қ., Ғабдуллин көшесі, 40б, 
Тел. +7 (7261)910001;

- Павлодар қ., Астана көшесі, 119, Тел. 
+7 (7182)770808;

- Тараз қ., Абай даңғылы, 110, 2-қабат, 
Тел. +7 (7262)999770;

- Шымкент Қ., Б. Момышұлы даңғылы, 
25, тел. +7(7252)339221.

13. «КазПромСтройГрупп» ЖШС 2021 жылы 5 наурызда сағат 11:00де 
кредиторлар жиналысы өтетінін хабарлайды. Мекенжайымыз: Ақтөбе қа-
ласы, Бөкенбай батыр көшесі, 21-үй. Тел.: 90-59-84, 90-76-98.

15. «Акдым-1» ЖШС (БСН 990440004526) барлық қатысушыларға кезектен тыс жалпы 
жиналыстың өтетіндігін хабарлайды.

Жалпы жиналыс келесі мекенжай бойынша өткізіледі: Ақмола облысы, Ерейментау 
ауданы, Күншалған ауылы.

Жалпы жиналыстың өтетін уақыты: 26 наурыз 2021 жыл; сағат 14:00-де.
КҮН ТӘРТІБІНДЕ:
- «Акдым-1» ЖШС-ның директорын ауыстыру. 

16. «Калкаман-Агро» ЖШС (БСН: 041140005162) барлық қатысушыларға кезектен тыс 
жалпы жиналыстың өтетіндігін хабарлайды.

Жалпы жиналыс келесі мекенжай бойынша өткізіледі: Ақмола облысы, Ерейментау 
ауданы, Күншалған ауылы.

Жалпы жиналыстың өтетін уақыты: 26 наурыз 2021 жыл; сағат 14:00-де.
КҮН ТӘРТІБІНДЕ:
- «Калкаман-Агро» ЖШС-ның директорын ауыстыру. 

17. Ақмола облысы, Степногорск қаласының әкімдігі Қазақстан Республикасының Аза-
маттық кодексінің 51-бабының негізінде Степногорск қаласы әкімдігінің 2018 жылғы 28 
қарашадағы №а-11/634 «Степногорск-ЕРЦ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін тарату 
туралы қаулысымен  келесі кәсіпорын таратылды: «Степногорск-ЕРЦ» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі, БСН 121240012522. Талап-шағымдар мына мекенжай бойынша 
қабылданады: Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 4-ші шағын аудан, 6 А ғимараты.3. «Capital ST» ЖШС, БСН 090340001837 және «MRV Group» ЖШС, 

БСН 210140018643 өзінің бірігу арқылы қайта ұйымдастырылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, 
Алматы қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 188-үй, н.п. 1. 

19. ҚР «Қазақстанның Аудиторлар одағының Қазақстан Республика-
сының аудиторлығына кандидаттарды аттестаттау жөніндегі біліктілік 
комиссиясы жеке меншік мекемесі» хабарлайды. Сессияның қорытын-
дысы бойынша, Нұр-Сұлтан және Алматы қаласында 2020 жылғы 25-27 
желтоқсан, 2021 жылғы 23-25 қаңтар аралығында келесі кандидаттар 
ҚР аудиторлардың біліктілік куәліктерін алды: Сейткалиева Куралай 
Муратбековна  МФ №-0001369,  12.02.2021г.; Жакупова Жанна Айтма-
ганбетовна МФ №-0001370,  12.02.2021г.; Исказиева Лайла Бексовна МФ 
№-0001371, 12.02.2021г.; Саликова Гульмира Мухтаровна МФ №-0001372, 
12.02.2021г.; Шуйская Олеся Валерьевна МФ №-0001373, 12.02.2021г.; 
Пак Магдалина Александровна МФ №-0001374, 12.02.2021г.; О Александр 
Робертович МФ №-0001375, 12.02.2021г.; Колыгин Дмитрий Николаевич 
МФ №-0001376, 12.02.2021г.; Сманова Гульнара Кимовна МФ №-0001377, 
12.02.2021г.; Пастернак Елена Анатольевна МФ №-0001378, 12.02.2021г.; 
Сафронова Людмила Николаевна МФ №-0001379, 12.02.2021г.; Кур-
манбаев Бейбит Амантаевич МФ №-0001380, 12.02.2021г.; Антропова 
Анна Александровна МФ №-0001381, 12.02.2021г.; Ахметова Жанна 
Нурлановна МФ №-0001382, 12.02.2021г.; Рерих Екатерина Никола-
евна МФ №-0001383, 12.02.2021г.; Киричева Наталья Юрьевна МФ 
№-0001384, 12.02.2021г.; Стыбаева Айнур Данаевна МФ №-0001385, 
12.02.2021г.; Мусабаева Альфия Ришатовна МФ №-0001386, 12.02.2021г.; 
Каримов Килан Каримулы МФ №-0001387,  12.02.2021г.; Якубалиева 
Альбина Кабировна МФ №-0001388, 12.02.2021г.; Лавронова Марина 
Владимировна МФ №-0001389, 12.02.2021г.; Кадырова Баян Исмагу-
ловна МФ №-0001390, 12.02.2021г.; Кислицина Анна Александровна 
МФ №-0001391, 12.02.2021г.; Нургожаева Айнура Қайратқызы МФ 
№-0001392, 12.02.2021г.; Еркенова Жамиля Досжановна МФ №-0001393, 
12.02.2021г.; Калиева Дина Шалкаркызы МФ №-0001394, 12.02.2021г.; 
Мустакеева Айгуль Абыльхасовна МФ №-0001395, 12.02.2021г.

22. МАЭС-ның 16.02.2021 нұсқамасымен Алматы қ. Алмалы ауданы Тұрғыт 
Озал көшесі, 178, мекенжайдағы «Фирма Лан» ЖШС, БСН 961040002483, ұйымын 
оңалту бойынша өндіріс қозғалды.

«ЗАҢ» Медиа-корпорациясы» ЖШС-ның ұжымы белгілі тележур-
налист 

Нұртілеу ИМАНҒАЛИҰЛЫНЫҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, ағайын- 
туыстарына және әріптестеріне қайғырып көңіл айтады. 
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Газет Қазақстан Республикасы бойынша 
таралады

Меншiк иесi: 
«ЗАҢ» МЕДИА-КОРПОРА ЦИЯ» 

ЖАУАПКЕРШIЛIГI ШЕКТЕУЛI СЕРIКТЕСТIГI

МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: Газетіміздің электронды нұсқасын Zanmedia.kz сайтынан 
оқи аласыздар.

Газет бетiндегi жарияланым дардың пози циясы мен фактi лерi үшiн 
редакция жауап бермейдi.

Жарнама мен хабарландырулардың маз мұнына жарнама берушi 
жауап ты. Жарнама берушi нiң жiберген қа телiгiне байланысты та-
лап-тiлектер хабарландыру жарияланған күн нен бастап екi ай мерзiм 
iшiнде қа былданады. 

Газеттi есепке қою туралы №16297-Г куәлiктi 2017 жылғы 12 қаңтар-
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ШЫТЫРМАН

 Кеме капитаны Дениз Өмероғлы бір 
каютаны кеңсе етіп беріп, Қыранбек Нұр-
жанұлының тергеуге кірісуін өтінді. Бақы-
лау камерасы тек кеменің кіріп-шығар есігі-
не ғана орнатылғандықтан, қылмысты ашу 
оңай болмайтынын да ескертті. Қыранбек 
мырза алдымен марқұм жатқан жерге келіп, 
бөлме ішін мұқият зерделеді. Сөредегі бірі 
тұрған, бірі қасында құлап жатқан тырнақ 
бояйтын екі лақ құтысы назарын аударды. 
Алқызыл түсін ашып көріп еді, толық екен. 
Қызыл түсін ашқанда, бояудың иісі мүңкіп 
қоя берді. Әрі құтының іші бос тұр. «Лак 
емес, бояу болғаны ғой» деп түйді ішінен 
детектив. Осыны ойлап тұрғанда, кеме 
капитанының көмекшісі мынаны тауып 
алдық деп көзді арбайтын жарқыраған бір 
моншақ әкеліп берді. Белгісіз біреу дәм-
хана есігіне іліп кетіпті. Қыранбек мырза 
Ханшайымның қымбат моншағын бірден 
таныды да, қолына алып қарады. Небір қу-
лық-сұмдықты әшкерелеген әккі детектив 
«Бұл Ханшайымның өз моншағы емес, біл-
діртпей шебер жасалған көшірмесі!» – деді. 

*** 
Ізін суытпай, қылмысты ашу керек. 

Сол себепті, кеменің Испанияға жеткенін 
күтпей-ақ тергеу басталды. Алдымен детек-
тив Аслан жатқан арнайы бөлмеге барып, 
әрі көңіл айтып, әрі халін сұрамақ болды. 
Еңгезердей жігіттің еңкілдеп жылап жатқа-
нын көрді Қыранбек. Ол екі көзінен жасы 
сорадай ағып жатып, түнде болған жайтты 
баяндап берді. Науқасқа сауығып кетуін 
тілеп, детектив кеңсеге келді. Алдымен 
Хакан бей мен Севда ханымды шақыртты. 
Олар түнде дәмханада Гүлназ Асланды 
атып жаралағанын, содан кейін Севда ханым 
Гүлназды алып кетіп, таңға дейін қасында 
болғанын жеткізді. Ал Хакан бей дәрігерді 
шақырып келіп, Асланды арнайы бөлмеге 
апаруға көмектескен.

– Гүлназдың Ханшайымды өлтірем деп 
қорқытқанын біз естідік, бірақ бұл қыл-
мысты оның істеуі мүмкін емес. Себебі, 
мен түні бойы қасынан бір елі алыстаған 
жоқпын. Ғашығына оқ атқанына ашынып, 
өзіне қол жұмсай ма деп қорықтық, – деді 
Севда ханым. Оларды шығарып салған соң, 
детектив Гүлназды шақыртты. Жылай-жы-
лай көздері ісіп кеткен қыз торға түскен 
еліктей қорқасоқтап кірді ішке.

– Қыранбек мырза, Анталияда тоғай 
шетіндегі алаңқайда сөйлескеніміз есіңізде 
ме? Сонда сізге тура мен айтқандай, Хан-
шайымды маңдайынан атыпты ғой! Бірақ, 
аға, оны өлтірген мен емес! Менің солай 
айтқанымды естіп, біреу әдейі істегендей! – 
деді ол солқ-солқ етіп жылап тұрып.

– Білемін, Гүлназжан. Уайымдама, бәрі 
дұрыс, – деп детектив оны жұбатқан соң, 
еркіне жіберді.

«Алдымен мына моншақтың түпнұсқа-
сы қайда екенін анықтау керек» деп ойлады 
Қыранбек мырза. Сөйтіп, түс кезінде дәмха-
нада 50 жолаушының бәрі ас ішіп отырған-
да, барлық каюта тексерілетінін, ешкімге 
тексеріс аяқталғанша сыртқа шығуға бол-
майтынын айтты. 

*** 
Қыранбек мырза бұл қылмысты алыс-

тағы біреу емес, қазақстандықтардың бірі 
жасағанын түсінді. Алыстағы шетелдіктер 
саяхаттап жүріп, қазақ келіншекті өлтіріп 

қайтсін?!  Сондықтан қазақтардың каюта-
сын тексеруге айрықша мән берді. Қанат 
Ермекұлының бөлмесіндегі заттарды қарап 
жатып, жүк шабаданына әуежайда жабыс-
тырылатын жапсырмасы алынбай, сол 
қалпында тұрғанын көрді. Онда Лондоннан 
Анталияға 6 шілдеде ұшып келгені жа-
зылыпты. Ал Дәулет Бектемірұлының зат-
тарының арасында тәспі табылғаны детек-
тивті ойландырып тастады. Көз алдыңдағы 
қалың тұмандай күдік-күмәнді сейілту, 
әрі қойдай жамыраған сансыз сауалдың 
шешімін табу үшін әркімді кеңсеге же-
ке-жеке шақыртып, тағы жауап алу қажет. 

***
Детектив алдымен кеңсеге Қанат Ер-

мекұлын алдыртты. Қап-қара болып киініп 
алған ол ішке жас келіндей имене кірді. 
Сірә, қара киінуі арқылы қызындай көрген 
жақынынан айырылғаны жүрегін қайғыға 
салғанын білдірткісі келген болса керек.

– Қанат мырза, сіз Анталияға не үшін 
келдіңіз? – деп сұрады детектив.

– Демалу үшін.  
– Онда Ханшайымның да күйеуімен 

барғанын біліп пе едіңіз?
– Жоқ, мүлде хабарым жоқ еді. Оның 

тұрмысқа шыққанын естігенім болмаса, бал 
айын Жерорта теңізі жағасында өткізетінін 
қайдан білейін.

– Сіз Анталияға қашан ұшып келдіңіз?
– 7 шілдеде.
– Демек, Ханшайымдардан кейін ғой?
– Иә, олардан кейін.
– Бірақ сіздің жүк шабаданыңыздағы 

әуежайда жапсырылған жапсырма әлі алын-
бапты. Онда Анталияға 7 шілде емес, 6 шіл-
де ұшып келгеніңіз жазылып тұр.

– Қанат мырза ұрлығы әшкере болған 
баладай қысылып, не айтарын білмей, 
төмен қарап отырып қалды. Бар қолынан 
келгені – қалта орамалымен шып-шып тер-
леген маңдайын, жүзін сүрте берді.

– Демек, сіз Ханшайым мен Аслан-
ның Жерорта теңізі жағасына баратынын 

біліп, әдейі олардан бұрын келгенсіз. Енді, 
шын мәнінде, не мақсатпен келгеніңізді 
айтыңыз.

– Жарайды, – деді Қанат Ермекұлы, 
– сіз тым ақылдысыз. Сізді алдау мүмкін 
емес. Ханшайым тұрмысқа шыққан соң, 
көл-көсір байлығына күйеуі мұрагер бо-
лып кете ме деп қорықтым. Сол себепті, 
мұның алдын алғым келеді. Ақшаның біраз 
бөлігіне Аслан емес, мен және балаларым 
мұрагер болу үшін әзірленген құжаттарға 
қол қойдырып алғым келген. Бірақ мен кісі 
өлтіруші емеспін! Оны атқан мен емес!

– Түсінікті, – деді Қыранбек мырза, – 
әзірше бара берсеңіз, болады.

 
***

Келесі Дәулет Бектемірұлы.
– Дәулет мырза, сіздің Исламға деген 

көзқарасыңыз қалай?
– Мұсылманбыз ғой, бірақ аса діндар 

емеспін.
– Намаз оқисыз ба?
– Жоқ.
– Онда саяхатта жүргенде, заттарыңыз-

дың арасында тәспі табылғаны қалай? 
Тәспіні не үшін ұстап жүрсіз?

– І-і-і, – деп кібіртіктеп, не айтарын 
білмей қалды жігіт.

– Себебін мен айтып берейін. Сіз әбден 
ысылған кәнігі ұрысыз. Сыбайласыңыз Хан-
шайымның моншағын бір кешке тағып бара-
мын деп сұрап алғанда, сіз одан алып, мұқият 
көшірмесін жасағансыз. Қымбат моншақ 
иесіне қайтарылған. Ол Анталияға келетінін 
сыбайласыңыздан естіп, сіз де мұнда әдейі 
келгенсіз. Кеше түнде мысықтай білдіртпей 
барып, моншақты ұрлап алғансыз да, алдын 
ала дайындап әкелген көшірмесін дәмхана-
ның есігіне іліп кеткенсіз. Солай ма?

– Сіз не айтып тұрсыз! Ешқандай 
дәлеліңіз жоқ! – деді жігіт ашуланып.

– Дәулет мырза, қымбат моншақтың 
түпнұсқасын сіз ебін тауып, тәспіңіздің іші-
не жасырғансыз. Соны қазір әкеліп беріңіз, 
– деді Қыранбек Нұржанұлы.

– Жақсы, ақыл-айлаңыз бен тәжірибеңіз 
менікінен анағұрлым артық екенін мойын-
дадым, бірақ мен кісі өлтіруші емеспін! 
Кеше мен моншақты алуға барғанда, Хан-
шайым пысылдап ұйықтап жатыр еді. Тірі 
болатын. Қылмыс мен шығып кеткеннен 
кейін жасалған. Мен ұрымын, алайда кісі 
өлтіруші емеспін!

– Иә, өзім де солай ойлаймын. Анаңыз 
Ажар ханымды әңгімеге тартқанымда, 
жақтырмай, онымен сөйлестірмегеніңіз дің 
де себебін білемін. Тым жақын аралассақ, 
Анталияға келудегі түпкі пиғылыңызды 
сезіп қалады деп қауіптенгенсіз ғой.

Әңгіме осымен тәмам болды. Дәулет 
Бектемірұлы шығып кетті де, бірден мон-
шақты әкеліп, детективке тапсырды. 

***
Келесі тергелуі керек жанды Қыранбек 

мырза кеңсеге шақырмай, өзі іздеп барды. 
Гүлназ каютасында осы кемеде тапқан 
жаңа құрбысы, кәріс қызы Тиен Тхимен 
әлдебір әзілдерді айтып, күлісіп отыр екен. 
Детектив есікті қағып, кіріп келгенде, бір-
ден езуін жиып, лезде көңілсіз адамның 
кейпіне енді.

– Бет-әлпетіңіздің райын өзгертіп, әуре 
болмаңыз, – деді Қыранбек мырза, – мен 
бәрін де білемін. Қылмыскер кім екенін 
таптым.

– Сіз не айтып тұрсыз? Түсінсем, бұйы-
рмасын?! – деді қыз.

– Мен бәрін де білемін, – деп қайталады 
детектив, – Бүкіл жолаушының каютасын 
ғана емес, дәмхананы да мұқият сүзіп 
шықтым. Қылмыс жасалған түні Аслан 
отырған үстелдегі ойықты көріп, айрықша 
назар аудардым. Оқ тесіп өткен екен. Ішін-
дегі оқты суырып алдым. Содан соң оқиға 
былай болғанын түсіндім: сіз тапаншаңыз-
бен Асланды емес, үстелді атқансыз да, қа-
руды қолыңыздан түсіріп, диванның астына 
әдейі теуіп жібергенсіз. Ал Аслан алдын ала 
дайындап әкелген қызыл бояуды саны мен 
қолына төккен де, жаралы адамның рөліне 

кіріп, аяғын ұстап, еденге жата қалған. Сол 
кезде дәмханада болған Хакан мырзаны 
дәрігер шақыруға жұмсаса, ал оның әйелі 
Севда ханымды сізді каютаңызға апарып, 
қасыңыздан бір елі алыстамауды әдейі 
тапсырған. Бәріңіз шығып кеткенде, атып 
тұрып, диванның астындағы тапаншаны 
алып, каютасына жүгіріп, ұйқыдағы Хан-
шайымды басынан атып өлтірген. Бояудың 
құтысын асығыс сөредегі лактың жанына 
қоя салғанда, құты құлаған. Құтының құлап 
жатқаны менің күдігімді тудырды. Өйткені, 
өте мұқият әрі ұқыпты Ханшайымның 
заттары олай жайрап жатпас еді. Құлап 
жатқан құтыны ашып қарағанда, күмәнім 
рас болып шыққанын ұқтым. Өйткені, ішін-
дегі лак емес, қызыл бояу екен. Ойдағысын 
іске асырғаннан кейін Аслан көз ілеспес 
жылдамдықпен қайтадан дәмханаға жүгіріп 
барып, өзінің санын атқан. Ал тапаншаны 
терезеден теңізге лақтыра салған болуы 
керек.

Осы сәтте:
– Қыранбек мырза! Қыранбек мырза! – 

деген дауыс естілді де, детектив каютаның 
есігін ашты. Айғайлап жүрген «Гези» капи-
таны Дениз Өмероғлы екен.

– Қыранбек мырза, сізді жер-көктен 
іздеп таппай жүрсем, осында екенсіз ғой. 
Мына тапаншаны бір қызметкеріміз ке-
менің ең төменгі қабатынан тауып алыпты, 
– деді ол дыбыс шығармай ататын «Type 67» 
тапаншасын көрсетіп. Қолына целлофан 
қолғап киіп алыпты.

Детектив те әуелі қалтасынан арнайы 
қолғап киіп, сабына қанның қызыл дағы 
жұққан қаруды қолына алып қарады. Гүлна-
здың тапаншасын жазбай таныған ол қызға 
бұрылып:

– Демек, ауырсынып, қиналып отыр-
ған жаралы Аслан тапаншаны теңізге 
лақтыруды ниет еткенмен, қару суға 
емес, кеменің төменгі қабатына түскен. 
Енді жағалауға жеткен соң, мұны са-
раптамаға берсек, саусақ іздері арқылы 
бәрін дәлелдеуге болады. Айтпақшы, 
екеуміз Анталия да тоғай жанындағы 
алаңқайда сөйлесіп отырғанда, ағаштар-
дың арасында ешкім де болған жоқ. Сіз 
мені жаңылыстыру үшін әдейі солай 
айтқансыз. Қылмыс жасалған түні Аслан 
Ханшайымның сусынына білдіртпей ұй-
ықтататын дәрі қосып, ұйықтауға ертерек 
жіберген. Менің де шарабыма байқатпай 
ұйықтататын дәрі қосқан. Өйткені, ұй-
ықтамасам, қылмысқа кедергі болады деп 
қорыққансыздар. Осының бәрін шебер 
ұйымдастырсаңыздар да, шындық, әділдік 
орнамай қоймайды, – деді.

Манадан бері төмен қарап, үнсіз отыр-
ған Гүлназ енді ғана басын көтеріп, тіл 
қатты. Көзінде ыза бар еді.

– Мен Ханшайымның өліміне еш өкін-
беймін. Жақын құрбым болса да, жігітіме 
көзі түсіп, менен тартып алғысы келді. 
Мұны сезген Аслан оған үйленіп, тамағы-
на у қосып өлтіріп, байлығына ие болмақ 
болды. Алайда, олай істесе, қылмысы оңай 
ашылып қалар еді. Сол себепті, бұл жоспар-
ды ойлап тапқан мен! – деп дарақылана 
күлді.

Бұл уақытта «Гези» кемесі Испанияның 
Валенсия қаласына таяп қалған еді. Кеме 
капитаны жағалау күзетіне рациямен хабар 
беріп, қылмыскерлерді ұстауға полицейлер 
жіберуін сұрады…

 
Алпамыс ФАЙЗОЛЛА

ЖЕРОРТА ТЕҢІЗІНДЕГІ 
ӨЛІМ

Қазақстан Республикасының Конституциясы адам 
құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп 
таниды. Қылмыстық кодекстің 44-бабында бас бос-
тандығын шектеу жазасы жөнінде көрсетілген.

Заңда белгіленген негіздерге сәйкес, егер сот 
бас бостандығынан шектеу жазасын тағайындаған 
жағдайда, пробациялық бақылауды уәкілетті мемле-
кеттік орган жүзеге асырады. Бас бостандығын шек-
теуге сотталған адам жазаны өтеуден қасақана жал-
тарған жағдайда, Қылмыстық кодекстің 44-бабының 
3-бөлігіне сәйкес бас бостандығын шектеудiң өтел-
меген мерзiмi дәл сол мерзiмге бас бостандығынан 
айыру түрiндегi жазаға ауыстырылады. 

Қылмыстық атқару кодексінің 66-бабының талап-
тарына сәйкес, бас бостандығын шектеу түрiндегi 
жазасын өтеп жүрген сотталған адам: сот жүктеген 
міндеттерді орындауға; пробация қызметінің талап-
тарын орындауға; пробация қызметінің ұсынуы бо-
йынша сот айқындаған жерлерге бармауға; пробация 
қызметін хабардар етпей тұрғылықты жерін, жұмыс, 
оқу орнын ауыстырмауға; әкімшілік-аумақтық бірлік 
шегінен тыс жерге кетпеуге;  белгіленген күндері тәр-
бие жұмысын жүргізу үшін тіркелген мекемеге келіп 

ПӘРМЕН

ЖАЗА ӨТЕУ ТӘРТІБІН БҰЗҒАНДАРҒА ТАЛАП ҚАТАҢ 
тұруға міндетті. Сонымен бірге жеке басын куәлан-
дыратын құжатты өзімен бірге алып жүруі шарт.

Бас бостандығын шектеу түріндегі жазасын өтеп 
жүрген сотталғандар жазасын өтеу орны бойынша 
әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде орналасқан оқу 
орындарында білім алуға құқылы. Сотталған адам 
оқу орны тұрған жердегі пробация қызметіне міндетті 
түрде есепке қойылып, әкімшілік-аумақтық бірлік 
шегінен тыс жерде орналасқан оқу орындарында 
білім ала алады.

Қылмыстық атқару кодексінің 67-бабында бас бос-
тандығын шектеу түрiндегi жазаны өтеу тәртiбi мен 
шарттарын бұзу реті көрсетілген. Соған сәйкес, 1) осы 
кодекстің 66-бабының бірінші бөлігінде көрсетілген мін-
деттерді орындамау; 2) электрондық бақылау құралдарын 
қасақана бұзу (бүлдіру); 3) жеке басы құқығына, кәме-
летке толмағандардың құқығына, отбасылық-тұрмыстық 
қатынастарға, қоғамдық тәртіп пен имандылыққа қол 
сұғатын әкімшілік құқық бұзушылықтар жасау жазаны 
өтеу тәртібі мен шарттарын бұзу болып табылады.

Сотталған азамат осы баптың бірінші бөлігінде 
көрсетілген құқық бұзушылықты бір жыл ішінде қай-
талап жасаса; 2) Қазақстан Республикасының шегінен 
тыс жерге кетсе; 3) сотқа дейінгі іс жүргізу Қылмыс-
тық кодекстің 65-бабының бірінші бөлігі, 68-бабының 
бірінші және үшінші бөліктері, 78-бабының екінші 
және төртінші бөліктері негізінде тоқтатылса, сот-
талған адамның қылмыстық құқық бұзушылық, оның 
ішінде қайталап қылмыс жасауы; 4) заңды талап-
тарды орындаудан бас тартып, сол сияқты пробация 
қызметінің қызметкерін қорлау не оған қатысты күш 
қолдану қатерін төндірсе; 5) пробациялық бақылау дан 
жасырынса; 6) осы кодекстің 60-бабы үшінші бөлі-
гінің 1) тармақшасында көрсетілген дәлелді себеп-
терсіз мәжбүрлі еңбекті орындаудан жалтарса – бұл 
бас бостандығын шектеу жазасын қаскөйлікпен бұзу 
болып табылады. Тіркелу үшін пробация қызметіне 
келмеген соттталған адамның он бес күннен астам 
уақыт тұрған жері анықталмаса пробациялық бақы-
лаудан жасырынып жүр деп танылады.

Қылмыстық атқару кодексінің 68-бабының талап-
тарына сәйкес, бас бостандығын шектеу түрiндегi 
жазаны өтеу тәртібі мен шарттарын бұзғаны үшін 
сотталған адамға алдымен жазаның қатаңдатылатыны 
жазбаша ескертіледі. Ескертуді елемеген жағдайда 
пробация қызметкері сотқа материал жіберіп, онда 
жазаны өтеу тәртібін бұзған азаматтың бас бостан-
дығын шектеу жазасын бас бостандығынан айыру 
жазасына ауыстыру туралы ұсыныс береді.

2020 жылы Мұғалжар ауданындағы №2 сотында 
пробациялық бақылау белгіленген Т. есімді азаматтың 
жаза өтеу тәртібін бұзғаны туралы дерек қаралды. Сот 
қаулысымен сотталған азаматтың бас бостандығын 
шектеу жазасының өтелмеген бөлігі нақ сол мерзімге 
бас бостандығынан айыру жазасына ауыстырыл-
ды. Ендігі жазасын сотталушы ҚАЖ мекемелерінде 
өтейді. 

Ж.КУНАЕВА,
 Ақтөбе облысы Мұғалжар аудандық №2 

сотының судьясы 


