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ТАТУЛАСУ: ДҰРЫСЫ мен БҰРЫСЫ
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Ұлжалғас ЕСНАЗАРОВА, ҚР Білім беру ісінің 
үздігі:

– Дәстүрлі қазақ отбасында бұрын ажыра-
су мүлдем болмаған. Ал қазір ажырасудан көш 
бастайтын елге айналдық. Өз басым мұның бір 
себебін, ұлттық құндылықтарымыз дан ажы-
рап бара жатқанымыздан іздеймін. Болмашы 
сөзге келіп, шаңырақты қиналмай шайқалта 
салатындарға қарап, отбасы деген ұғымның 
қадірі қалмағандай көрінеді. «Ыдыс аяқ сыл-
дырламайтын үй болмайды» деген сөз бар. 

Кәрібай ТАСШАБАЕВ, адвокат:
– Жастардың ажырасуға асығуының ең бірінші 

себебі отбасы жауапкершілігін сезінбеуі дер едім. 
Әйтеуір тойды дүркіретіп өткізеді. Екі жақтың 
ата-аналарын қарызға батырады, сосын дым 
болмағандай ажыраса салады. Бір кездері бір-бірін 
көре алмаса тұра алмайтын жастар санаулы айда 
бір-бірінен безіп қашуға дайын тұрады. Бар сезім 
ешқайда кетпейді. Көп жағдайда оларды татула-
суға өзімшілдіктері жібермей жатады. Оларды 
татулас тырып, ақылдарын айтатын үлкендер 

(С
оң

ы
 3

-б
ет

т
е)

 

(Соңы 2-бетте)

ОТБАСЫ ИНСТИТУТЫН КҮШЕЙТУДІҢ ЖОЛДАРЫ ҚАНДАЙ?

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

МӘСЕЛЕИГІЛІК

ЖЕМҚОР БАСШЫҒА ХАЛЫҚТАН 
«ҚАЛТА» ҚАДІРЛІ

жетпейді. Әке-шеше әрқайсысы өз баласының сөзін сөйлейді. Сосын айқай 
көбейіп бара жатқан соң ажыраса салғанды дұрыс көреді. Сондықтан 
бізге отбасы инс титутын дамыту жолдарын қарастыру керек. Қазір 
елімізде көптеген жанұяның әлеуметтік жағдайы төмен.

Ақиқат сөз. Расында да ұрыспайтын, сөзге келмейтін жанұя болмайды, 
бастысы қандай жағдай болса да шаңырақ бірлігін сақтап қалу маңыз-
ды екенін ұмытып барамыз. Бізге ұлттық құндылықтарымыздан ажы-
рамау үшін ақсақалдар кеңесі, аналар клубы ұғымын қайта енгізу керек.

ЖАҚЫНДА ЕЛІМІЗДЕГІ ІІМ ӘКІМШІЛІК ПОЛИЦИЯ КОМИТЕТІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ 
АЛЕКСЕЙ МИЛЮК ОТБАСЫЛЫҚ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ ҚАЙТАЛАНҒАН ЖАҒДАЙДА ТАРАПТАР-
ДЫҢ ТАТУЛАСУЫН БОЛДЫРМАУ ЖОСПАРЛАНЫП ЖАТҚАНЫН МӘЛІМДЕДІ. ӨЙТКЕНІ, КӨП 
ЖАҒДАЙДА ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДА «БАС СЫНСА БӨРІК ІШІНДЕ, ҚОЛ СЫНСА ЖЕҢ ІШІНДЕ» ДЕП 
ОТБАСЫЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРДІ БАРЫНША ЖАСЫРЫП ЖАБУДЫҢ СОҢЫ, ТҰРМЫСТЫҚ ЗОРЛЫҚ- 
ЗОМБЫЛЫҚ ОҚИҒАЛАРЫНЫҢ КӨБЕЙІП, БІРНЕШЕ МӘРТЕ ҚАЙТАЛАНУЫНЫҢ, СОҢЫ ТІПТІ, ӨЛІМ 
ЖАҒДАЙЫНА АПАРАТЫНЫН КӨРСЕТТІ.  БҮГІНГІ ҚОҒАМ ҮШІН АСА ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕНІҢ ДҰРЫСЫ 
МЕН БҰРЫСЫ ҚАНДАЙ? «ЗАҢ ГАЗЕТІ» БҰЛ МӘСЕЛЕНІ БҰҒАН ДЕЙІН ДЕ БІРНЕШЕ МӘРТЕ КӨТЕРДІ. 
ПОЛИЦИЯ ТАРАПЫНАН КӨТЕРІЛІП ОТЫРҒАН ӨЗЕКТІ ӘРІ ТЫҢ  МӘСЕЛЕ ОТБАСЫНДАҒЫ ЗОРЛЫҚ 
СТАТИСТИКАСЫН АЗАЙТА МА?

«AYALA» 
АТҚАРҒАН ІС 
АУҚЫМДЫ

Қазіргідей он екі мүшесі сау 
адамдардың күнкөрісі қиын-
дап жатқан алмағайып заманда 
мүмкіндігі шектеулі жандарға 
өмір сүру оңай тиіп жатпағаны 
анық. Соның ішінде дүние есігін 
аша сала бойындағы кеселмен 
алысып, дертіне шипа іздеген сә-
билер мен олардың ата-анасына 
тіптен қиын. ҚР Еңбек және ха-
лықты әлеуметтік қорғау минис-
трлігінің ақпаратына сүйенсек, 
елімізде туа біткен аномалия-
лары, жарақаттары және басқа 
да аурулары бар, денсаулық 
жағдайына байланысты ерекше 
білім беруді қажет ететін 93,9 
мың мүмкіндігі шектеулі бала 
есепке алынған. Оның ішінде 
29,7 мыңы 7 жасқа дейінгі, 53,8 
мыңы 7-16 жас аралығындағы, 
9,1 мыңы 16 жастан 18 жасқа 
дейінгі мүгедек балалар. 

Елімізде шаңырақ көтерген 
жаст ардың басым бөл іг і 
б і р  ж ы л ғ а  ж е т п е й  а ж ы -

расып кетеді екен. Жастардың бас 
құрамай жатып екі  жаққа кетуге 
асығуына не себеп? Қайтсек отбасы 
институтын нығайтамыз? Тұрмыс
тық зорлықзомбылықты азайтудың 
қандай жолдары бар?

ЕСІРІК

8-бет

АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ 
ТАБЫСЫ КӨБЕЙМЕК

6-бет

Өткен жылы ішкі істер органдарына отбасын-
да зәбір көрушілерден 190 мыңға жуық өтініш 
түскенімен, олардың тек төрттен бірі ғана қылмыстық 
іс ретінде қозғалған. Қалғандары тараптардың татула-
суына байланысты қысқарып кеткен. «Қолданыстағы 
заңнамаға сәйкес полиция органдары жәбірленушінің 
өтініші бойынша ғана әкімшілік іс қозғауға құқылы. 
Сонымен қатар, жәбірленуші өзінің жұбайына пси-

Соңғы бір аптаның 
ішінде ғана аймақта 
бірнеше шенеунік 
пара алғаны үшін 
тұтқындалды. Ел-
дің ертеңі үшін қы-
змет атқаруы тиіс 
тұлғалар халықтың 
емес, қалтаның 
қамын көбірек 
күйттеген сыңайлы. 
Алматы облысы-
ның кәсіпкерлік 
және индустри-
ялық-инноваци-
ялық даму басқар-
масының басшысы 
мен мердігерлік 
ұйым басшылары-
ның үстінен  сы-
байлас жемқорлық 
қылмысын жасады 
деген күдікпен 
сотқа дейінгі тергеу 
басталды. Алматы 
облысы сыбайлас 
жемқорлыққа қар-
сы қызмет маман-
дарының мәлім-
деуінше, басқарма 
басшысы жауап-
кершілігі шектеулі 
серіктестік нысан 
құрылысы бойын-
ша мемлекеттік 
сатып алу конкур-
сының жеңімпазы 
деп «танылған».

хологиялық және қаржылық жағынан тәуелді болып, 
шағымынан бас тартып, еріксіз татуласып жататын 
жағдайлар жиі кездеседі. Барлық қозғалған әкімшілік 
іс жүргізудің 60 пайызы тараптардың татуласуына 
байланысты тоқтатылды. Біз тараптардың татуласу 
рәсімін болдырмауды қарастырып жатырмыз. Бо-
лашақта зорлық-зомбылық фактілері бірнеше рет 
жасалған болса, татуласу мүмкіндігін мүлдем алып 

тастауды жоспарлап отырмыз», – дейді Алексей 
Милюк. 

Ерлі-зайыптылардың  ажырасса да өзара «есеп 
айырысып», балаларын «көзір» қылып, келіспеушілік-
терінің куәгері етіп жататыны өкінішті. Ажырастық 
деп екі жаққа кетпестен жылдар бойына созылатын 
ұрыс-керіс түсініспеушіліктердің соңы қайғылы 
жағдайға, бақытсыздыққа ұрындыратыны да аз емес. 
Бұл балалардың психологиясына, болашағына  да кері 
әсер ететіні сөзсіз. 
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Қазақстаннан дертіне дауа таппай, 
шетелде емделу үшін қаражат іздеп, 
қайырымдылық көмек сұраған балдыр
ғандар туралы әлеуметтік желілерде же
терлік. Көп жағдайда осындай көмекке 
мұқтаж бүлдіршіндерге қолдау көрсетіп 
жататын қайырымдылық қорлары да аз 
емес. Сондай ұйымдардың бірі – ба
лалардың өмір сүру сапасын сақтауға 
және жақсартуға, денсаулығын нығай
туға, әлеуметтік бейімделуге және 
білім алуға көмектесуге бағытталған 
«AYALA» қайырымдылық қоры.

Республика көлемінде 14 жылдан 
бері қайырымдылықпен айналысып 
келе жатқан ұйымды құру идеясы ту
ралы қор президенті Айдан Төлеутай
қызы Сүлейменова былай дейді: «Мен 
өзіме жүгінген әрбір адамға қаржылай 
көмектесуге тырыстым. Бірақ көмек 
сұраушылар саны арта бастады. Сол 
кезде проблемаларды нақты емес, жүйе
л і түрде шешу керектігін, яғни бес 
мұқтаж адамға емес, бес мың адамға 
көмектесетін жобаларды іске асыру 
керектігін түсіндім. Осылайша AYALA 
қоры пайда болды. Бұл бізге нәтижелі 
деңгейге көтерілуге мүмкіндік берді. 14 
жылдың ішінде біз мемлекетпен диалог 
құрып, министрліктер мен басқарма
лармен тікелей жұмыс істей бастадық. 
Біздің мемлекеттік органдармен жұмыс 
істеу қағидатымыз – мемлекет міндетін 
мойынға алу емес, қайта оған көмек 
көрсету. Қазір біз Қазақстан бойынша 
ондаған медициналық мекемемен, со
ның ішінде ауруханалардың жансақтау 
бөлімімен, перзентханалармен және 
перинаталдық орталықтармен жұмыс 
істеп жатырмыз».

«Өмір сыйлайық!»
«Өмір сыйлайық!» – Halyk Bankтің 

демеушілік көмегінің және халықтың 
қолдауының арқасында жүзеге асы
рылып жатқан қордың басты бағыт
тарының бірі. Еліміздегі сәбилер мен 
балалар өлімін азайту мақсатында 
Қазақстан бойынша балалар ауруха

ИГІЛІК

«AYALA» АТҚАРҒАН ІС АУҚЫМДЫ
наларының жансақтау бөлімдеріне ең 
заманауи медициналық құралжаб
дықтарды орнату үшін белсенді түрде 
демеушілер іздеу жұмыстарын жүргізу
де. 14 жылдың ішінде бұл республика
лық жоба Қазақстанның 36 қаласы мен 
67 медициналық мекемесін қамтыды. 
Жүздеген қазақстандық неонатологтар 
мен медбикелер біліктілікті арттыру 
курстарынан өтті. Жобаны жүзеге 
асыру барысында ірі демеушілер мен 
қазақстандықтар аударған 642,3 млн 
теңгеге қор 96 фототерапия аппара
тын, 11 ӨЖЖ аппаратын, жаңа туған 
нәрестелерге арналған 7 инкубатор, 18 
реанимациялық үстел, 25 кереует ал
дындағы монитор, 2 наркоз аппаратын, 
4 ЭЭГ аппаратын және 6 терапиялық ги
патермия аппаратын сатып алып, ауру
ханаларға жеткізді. Нәтижесінде ірі де
меушілердің қолдауымен, сан мыңдаған 
қазақстандықтардың қатысуымен қор 
еліміздегі 130 мыңнан астам баланың 
өмірін сақтап қалды. 2007 жылдан бері 
қорда жалпы сомасы 3,9 млрд теңгеден 
астам қаржы жиналған. Осы ретте қор 
президентінің жеке салымының өзі 
330 млн теңгеден асқанын айтып өткен 
абзал. 

Сонымен қатар бүкіл Қазақстан 
бойынша GASENERGY жанармай құю 
кешендерінде қайырымдылық жарнала
рына арналған қобдишалар орнатылған. 
Әрбір сенбі және жексенбі күндері 
құйылған жанармайдың әр литрінен 
1 теңге «Өмір сыйлайық» жобасына 
бағытталады.

2021 жылдың бірінші жартыжыл
дығында қордың жобаларына ауда
рылған қайырымдылық жарналары 
мен демеушілік қаражаттардан түскен 
алымдардың жалпы сомасы 190 390 206 
теңгені құрады. Ал «Өмір сыйлайық» 
жобасына 57 527 269 теңге жиналған.  

«AYALA академиясы»
Перинаталдық орталықтар мен пер

зентханалардың дәрігерлерін оқыту 
бойынша қолға алынған қордың бұл 
жобасы 2014 жылы іске қосылды. Бұл 
– неонатология, балалар реанимато

логиясы, жаңа туған нәрестелер пато
логиясы және шала туған балаларды 
бағыпкүтуге маманданған қазақстан
дық дәрігерлердің біліктілігін артты
руға көмектесетін тегін бейнекурстар 
платформасы. Жобаны қайырымдылық 
қоры «Шеврон» компаниясымен бірле
се отырып жүзеге асырады. Осы уақыт 
ішінде Қазақстанның ірі қалаларында 
дәрігерлердің біліктілігін арттыру бо
йынша ондаған семинарлар, тренингтер 
мен курстар өткізілді. Қазақстанға 
нәрестелерді құтқарудың жаңа тәжіри
белік әдістері туралы сабақтарды Ре
сей мен ЕуроОдақтың үздік неона
тологтары өткізді. Жоба барысында 
500ден астам неонатолог дәрігерлер, 
кардиохирургтар мен мейірб икелер 
жаңа туған нәрестелерді емдеудің жаңа 
әдістемелері бойынша білімдерін то
лықтырды. Пандемияға байланысты 
жоба өзгеріске ұшырады және биылғы 
жылдың басынан бастап дәрігерлерді 
оқыту қашықтан оқыту форматында 
жүргізіледі. 

«Кәсіби бағдарлау»
Білім және ғылым министрлігі мен 

«AYALA» қорының арасында жасалған 
ынтымақтастық туралы меморандум 
аясында жүзеге асырылып келе жатқан 

«Кәсіби бағдарлау» жобасының мақса
ты – балалар үйі мен мектепинтернат 
тәрбиеленушілерін әлеуметтік бейім
деуге көмектесу, жасөспірімдердің мек
теп бітірген соң әрі қарай оқуын және 
кәсіби дамуын жалғастыруға, жұмыс 
табуына көмектесетін пайдалы тәжіри
белік дағдыларды меңгерту. Жоба жүзе
ге асырылған 10 жыл ішінде «AYALA» 
қайырымдылық қоры 17 курс ұйымда
стырып, 23 арнайы шеберхана ашып, 
1000нан астам жасөспірім шаштараз, 
тігінші, аспаз мамандығы бойынша 
білім алып, бейінді колледждерді сана
лы түрде таңдады. 

2018 жылдан бастап қор Samsung 
компаниясына Coding Lab республика
лық білім беру жобасын жүзеге асыруы
на көмектесіп келеді. Coding Lab – қа
зақстандық жоғары сынып оқушылары 
мен колледж студенттеріне IT саласын
да алғашқы қадамдарды жасауға мүм
кіндік беретін тегін бағдарламалау мек
тебі. Қыркүйектен сәуірге дейін мектеп 
оқушылары бағдарламалау негіздерін 
меңгеріп, Androidте жұмыс істеуді 
үйренеді, компьютерлік дизайнды иге
реді және өз мобильдік қосымшаларын 
жазады. Осы бағытта 200ден астам 
сайттар әзірлеу, визаж, бейнеблогинг, 
мобильді қосымшаларды әзірлеу үшін 
бағдарламалау және журналистика 
бойынша тегін кәсіби курстардан өтті. 

«Айрықша балаларға – 
айрықша назар»

Бұл жоба Қазақстан бойынша түзету 
мектепинтернаттары мен психология
лықпедагогикалық түзету кабинеттерін 
балалардың есту, көру қабілетін, наза
рын жақсарту, интеллектуалды дамытуға 
көмектесу үшін арнайы құрылғылармен 
жабдықтауға көмектеседі. Қазақстандық 
50 мыңнан астам бала түзету арқылы 
дамыту бойынша көмек алуда. Олар ой
найды, дене шынықтырады, зияткерлік 
және шығармашылық тұрғыдан дамиды, 
еліміздің 233 білім беру және түзету ме
кемелеріне берілген арнайы жабдықпен 
болашақ мамандықтар үшін практика
лық дағдыларға ие болады.  

Қор президентінің айтуынша, 2007 
жылдан бастап жоба аясында еліміздің 
50 қаласында қор 19 ЕДШ кабинетін 
орнатып, 19 сенсорлық бөлме мен 5 
монтессори бөлмесін жабдықтаған. 
Атырау мен Петропавлда 3 аудиосы
ныпты жабдықтап, түзету логопедия 
жабдықтарын, TOMATIS аппаратын 
және ерекше білім беру қажеттілігі 
бар балалардың денсаулығын нығайту 
және жанжақты дамыту үшін басқа да 
көптеген қажетті құрылғыларды орна
тып берген. 

«Ел тірегі – Елбасы»
Аталған акция аясында «AYALA» 

қайырымдылық қорының ұсынуымен 
аз қамтылған және көп балалы, сон
дайақ ерекше қажеттілігі бар бала
ларды тәрбиелеп отырған отбасыларға 
500 млн теңгеге азықтүлік жиынтығы 
таратылды. Сондайақ, қор мамандары 
SAMSUNG компаниясымен бірлесе 
отырып, ардагерлерді де назардан тыс 
қалдырмай, азықтүлік, гигиеналық 
құралдар мен дәрідәрмек жеткізіп бе
руді дәстүрге айналдырған. 

P.S. Қайырымдылық қорының ата-
уының өзі «қамқорлық жасау», «мәпе-
леу» деген мағынаны білдіреді. Көмек-
ке мұқтаж балаларға қамқорлық 
көрсетіп, өлімге қарсы тұру, аурумен 
күресу, табандылық, шығармашылық 
көзқарас, креатив және мінез-құлық 
таныту арқылы күш сыйлап келе 
жатқан «AYALA» қоры қазақстандық 
науқас балалардың барлық қажетті 
медициналық көмекті өзге елде емес, 
өз мемлекетінде алғанын мақсат 
тұтады және осы жолда алған бағы-
тынан таймастан, бар күш-жігерін 
сала еңбек ете бермек. Ал осы жол-
дағы мүдделес жандарды жақсылық 
жасауға шақырады. Өйткені, тіпті 
кішігірім игі істер де бүкіл әлем мен 
елімізде үлкен өзгерістерге себеп бо-
луы мүмкін.

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

 Тәуелсіздік жарияланғаннан бергі 
мезгіл ішінде елеулі табыстарға қол 
жеткіздік. Бұл елімізде жүргізіліп 
отырған парасатты, көреген саясат 
нәтижесі. Сонымен бірге еліміздің ты
ныштығы мен қауіпсіздігінің, көп ұлт
ты Қазақстан халқының жарастығы 
мен ынтымақтастығының арқасында 
абыройымыз асқақ, беделіміз жоға
ры. Сондықтан тәуелсіздік күні жас 
мемлекетіміз үшін біртұтас елдіктің, 
ынтымақтастық пен татулықтың, өт
кенге деген тағзым, болашаққа деген 
үміттің мерекесі саналады. Атабаба
мыз тәуелсіздік үшін күрессе, біздің 
алдымызда тәуелсіздікті нығайта түсу 
міндеті тұр. 

Тәуелсіз Қазақстан – атабаба
ның орындалған шұғылалы арманы, 
сарғайып күткен сағынышы. Тәу
елсіздік таңын аңсаған бабалардың  
асқақ арманы орындалды. Азаттық 
тарихы арнайы әңгімеге үздіксіз тиек 
боларлықтай ұлы тақырып екендігін 
қазіргі ұрпақ ешқашан естен шығар

Мемлекет басшысы 2020 жылғы 1 қыркүйектегі жолда
уында ішкі істер органдарына қызметтің сервистік моделіне 
көшуді, сондайақ, полиция қызметін реформалауды тапсыр
ған болатын. 

Жолдауға сәйкес, полицияның «қолжетімді» қағидатын 
қамтамасыз ету мақсатында кешенді жұмыстар қолға алын
ды.  Негізі Жапония, Оңтүстік Корея, Сингапур елдерінің 
тәжірибесі бойынша заманауи модульдік полиция бекет
тері орнатылуда. Бүгінгі күні Алматы – 1 және Алматы – 2 

теміржол вокзалдарында 2 пост тұрақты қызмет көрсетуде. 
Онда қызмет көрсету және азаматтарды тәулік бойы қабыл
дау үшін қажетті жағдайлар жасалған.

Осы тұста баса айтар жайт, Ішкі істер министрі Ерлан 
Тұрғымбаев «Жаңа енгізулер азаматтардың өтініштеріне по
лицияның уақытылы және сапалы жауап беруін қамтамасыз 
етеді. Бұл азаматтарды  қылмыстық қол сұғушылықтан қорғау
дың тиімділігін арттырады» деген еді.

– Мұндай модульдердің жұмыс істеуі «қолжетімді поли
ция» қағидатын жүзеге асырудың негізгі факторларының бірі 
болып табылады. Негізгі мақсат – кез келген мәселе бойын
ша азаматтарға көмек көрсету. Көлік полициясы жұмысын 
ұйымдастырудағы  заманауи тәсіл халықтың полиция қыз
меткеріне деген сенімі мен жұмыс  тиімділігін  арттырады. 
Осы жұмысты жанжақты түсіндіру үшін басқарма қызмет
керлеріне жаңа енгізілген заманауи модульдік полиция бекеті 
туралы «Модульдік полиция бекеті» таныстыру сағатын 
өткіздік, –  деп атап өтті  Алматы теміржол вокзалындағы Ал
маты–1 станциясы Желілік полиция басқармасы  әкімшілік 
полиция бөлімшесінің  бастығы Ж.Әбдіқапаров.

Алматы – 1 станциясы 
Желілік полиция басқармасы 

Көзі қарақты азаматтар білсе ке
рек, Жоғарғы Соттың ресми сайтында 
биылғы жылдың басында «Қазақстан
ның сот төрелігі: ахуалы, үрдістері, 
келешегі» атты жинақ жарияланған 
болатын. Жинақта еліміздің сот жүйесі 
туралы жанжақты әрі маңызды ақпа
раттар қамтылған. Соның бір тармағын 
тарқатып айтсам деген ой келді. 

Мысалы, сот тек соттайды дейтіндер 
қателеседі, себебі, соттың ақтайтын 
кездері де аз емес. Жалпы, қылмыстық 
іс сотқа жетті деген – ол барлық кезде 
түрмеге тоғыту дегенді білдірмейді. 
Аудандық, облыстық соттарда ақта
лып жатқандар да баршылық! Тіпті, 
Жоғарғы Сотқа дейін барып, жергілікті 
соттардың үкімдері мен қаулыларының 
күшін жойып немесе өзгертіп, өздерінің 
жақсы аттарын қайтарғандар қанша
ма?! Ондай мысалдарды жүздеп кел
тіруге болады. Қазіргі сот жүйесіндегі 
жаңғырудың бір көрінісі – осы ақтау 
үкімдерінің көптеп шығарылуында. 
Жоғарғы Соттың жоғарыда айтқан жи
нағындағы мәлімет бойынша, елімізде 

соңғы 3 жылда 927 адам ақталған. Ауыр 
және аса ауыр қылмыстар бо йынша 
ақталған адамдардың саны 8 есе өскен 
екен. Егер салыстыратын болсақ, 2015 
– 2017 жылдар аралығында 59 адам 

ғана ақталса, 2018 – 2020 жылдары 482 
адам ақталды. Осы көрсеткіштенақ 
ақталғандардың саны еселеп өскені, 
көрініп тұр.

Ойланып қарасақ, сотталған адам 
үшін ақтау үкімі – жаңа өмірге қадам 
іспетті! Жалпы, ақтау үкімі дегеніміз, 
ол тергеу барысында кететін және 
одан басқа да адамдардың жіберген 
кемшіліктерінің бірденбір көрінісі. 
Сондықтан, ақтау үкімін шығару су
дьяның әділеттің ақ туын қаншалықты 
жоғары көтере алуының белгісі деп айт
сақ, артық болмас. Мысалы, Шымкент 
қаласының соттары 2021 жылдың 6 ай
ында 21 істі прокуратураға қайта қарау 
үшін кері қайтарған. Бұл көрсеткішті 
өткен жылдың сәйкес мерзімімен са
лыстырсақ, тергеу барысында кемшілік 
жібергендерге шығарылған жеке қау
лылар саны 2 есе артқандығы байқа
лады. Сонымен қатар, соттар тергеуге 
қарсы шағымдарды жиі қанағаттандыра 
бастады. Ал, соңғы кездері күдіктілерді 
қамау ға санкция беру екі еседей төмен
депті. 

МЕРЕЙ

АТА ЗАҢМЕН ЕҢСЕМІЗ 
БИІК, ІРГЕМІЗ БЕРІК

НӘТИЖЕ

АҚТАЛҒАНДАР САНЫ АРТТЫ

Қабыл ДҮЙСЕНБИ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

ОҢ ҚАДАМ

МОДУЛЬДЫҚ БЕКЕТ 

Тәуелсіздік мерекесі – Отанымыздың әрбір азаматы үшін қа-
стерлі де қадірлі. Осыдан отыз жыл бұрын егеменді ел бо-

лып, іргесі қалана бастаған жас мемлекеттің халқы Елбасымен 
бірге өз бағытын айқындап, Ата заңын қабылдаған болатын. Ата 
заңмен еліміздің тірегі – мықты, тәуелсіздігіміздің тұғыры биік. 

мауы керек. Тәуелсіздікке ынтымағы 
жарасқан, ауыз бірлігі берік халық 
қана қол жеткізе алатынын өткеніміз 
нақты дәлелдеп берді. Сондықтан о 
бастанақ рулар тайпаларға, тайпалар 
одақтарға, ал тайпалық одақтар елге, 
халыққа айналу үшін үздіксіз күрес 
жүрді. Өйткені, халық болып қалып
таспай, тәуелсіздікті баянды түрде 
қолда ұстап тұру да мүмкін емес еді. 

Қазақстан тәуелсіздік алған 
алғашқы күндерденақ құқықтық 
мемлекет және азаматтық қоғам құру 
жолын нақты таңдап алды. Қабыл
данған заңдарды жүзеге асыру бары
сында әділет органдары өз біліктілігін 
көрсете білді. Тәуелсіздік алған кез 
бен қазіргі әділет саласының айыр
машылығы жер мен көктей. Соның 
нәтижесінде ұлттық заңнаманың 
салалары, мәселен конституциялық, 
азаматтық, қаржылық және банктік, 
бюджеттік, салықтық, экологиялық, 
қылмыстық, әкімшілік заңнамалар 
айтарлықтай жаңарды.

Қазіргі техниканың дамыған за
манында заңды білмейтін азамат 
кемдекем. Жылданжылға дамып, 
өркендеп келе жатқан біздей жас 
мемлекеттің алдағы жетістіктері өте 
мол деп нық сеніммен айтуға болады. 
Соған орай заң атаулының қайнар 
бастауы саналатын Ата Заңымызды 
қорғау, құрметтеу – еліміздің әр азама
тының парызы. Өйткені, заңға құрмет 
– елге құрмет. Әр атаана өз ұрпағына 
Ата Заңымыздың маңыздылығын, 
оның қоғамда алатын орнын үнемі 
түсіндіріп отыруға міндетті. Тәуелсіз 
еліміздің тірегіне айналған Ата Заңға 
деген құрметті арттыру жолында атқа
рылатын жұмыстар бір күндік немесе 
бір сәттік болмауы тиіс, ол жүйелі 
түрде жүргізілуі қажет. 

Асулан Каримов, 
Атырау облыстық Әділет 
департаментінің басшысы
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– Рас қазір жер-жердегі Ассамблея жанынан ашылған Достық 
үйлерінде ондай жүйе бар. Бірақ олардың жұмысына көңілім тол-
майды. Оларды тек жанұяларға көмек көрсететін етіп қайта 
жасақтауымыз керек. Ажырасуға арыз берген ерлі-зайыптылар 
алдымен осы кеңес пен клубта әңгімелесуден өтуі керек секілді. От-
басылық психологтар да қажет. Сосын болашағы бар жанұя екенін 
сезінсе оларды барынша сақтап қалып, ал есірткі немесе араққа 

– Ал жанұялар ең алдымен материалдық жағдайдың төмен-
дігінен екі жаққа кетеді. Пандемия кезінде індет өршіп жатса да 
мейрамхананың артынан қонақтарын жасырып кіргізіп, тығылып 
той жасауын қоймаған қазақ ең алдымен сол ақшаны жастардың 
болашақ үйіне салуды үйренсе. Әлі күнге тойды мақтаныш үшін 
өткізеді. Ал сол балалардың бақытты болып, әрі қарай күн кешуіне 
ештеңе арнамайды. Үйленген соң пәтерде, тойдың миллиондаған 

Сауалнаманы дайындаған Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

Ұлжалғас ЕСНАЗАРОВА, ҚР Білім беру ісінің үздігі: Кәрібай ТАСШАБАЕВ, адвокат:

тәуелді отбасылар болса арнайы орталыққа жіберіп, мүмкіндігінше шағын мемлекет-
терді сақтап қалуға тырысқан жөн. Кейбір жанұяларда ұят болады деп, қанша таяқ 
жесе де сыртқа сыр білдірмей жүретін қыздар болады. Ал ондай жағдайда отбасының 
берекетін алып, жан-жағын жәбірлеп жүргендерді жауапкершілікке тарту жағын ойлас-
тыруға тиіспіз.

Жас отбасылардың аяққа тұрып кетуіне материалдық жағдайы қатты әсер етеді. 
Сондықтан жас отбасыларға арналған жатақханаларды көбейтіп, балаларға берілетін 
жәрдемақының көлемін арттыру қажет. Мүмкіндігінше жас отбасыларға жауапкершілікті 
сезінтіп, қоғамның қолдауын көрсету керек.

ОТБАСЫ ИНСТИТУТЫН КҮШЕЙТУДІҢ ЖОЛДАРЫ ҚАНДАЙ?
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

қарызымен қалған жастар сол жағдайдан ажырасып құтылуды ойлайды. Сондықтан 
даңғаза той жасауға тыйым салудың жолдарын қарастыру керек секілді Жастар ажы-
расып жатқан сот процесінде екі жақтың ата-аналары орталарына түскенін, жетіспе-
ушілік әсер еткенін естігенде қатты көңілім құлазиды.

Шыны керек ажырасу әркімнің өз мәселесі дей ме, қазір бұған мән беріліп, алдын алу жұ-
мыстары жүргізіліп жатқан жоқ. Ең болмаса қоғамдық қорлар арқылы отбасы инсти-
тутын дамытуға, бала санына қарай отбасыларды мемлекеттік әлеуметтік тұрғыдан 
қолдауға көңіл бөлу керек секілді. Әйтпесе ажырасу үрдіске айналып барады. 

Сіз не дейсіз?

ТАТУЛАСУ: ДҰРЫСЫ мен БҰРЫСЫ 

ЖЕМҚОР БАСШЫҒА ХАЛЫҚТАН 

«ҚАЛТА» ҚАДІРЛІ

МӘСЕЛЕ

Сондықтан Мемлекет басшысының 
тапсырмасы бойынша өткен жылдан 
бастап тұрмыстық зорлық-зомбылық 
үшін жауапкершілік күшейтілуде. Та-
раптардың татуласу рәсіміне қойыла-
тын талаптар да қатаңдатылды. Егер 
бұрын әкімшілік өндірістің кез келген 
сатысында татуласуға болатын болса, 
бұдан былай бұл процесс тек медиа-
ция сатысынан өткеннен кейін сотта 
ғана орындалады. Ал енді бірнеше рет 
қайталанған зорлық-зомбылық кезін-
де тараптардың татуласуына тыйым 
салынып, іс сотқа дейін жетіп, шектен 
шыққан тентектің әрекетіне сай жаза-
сын алуға жетелесе бұл өз кезегінде 
отбасылық зорлық-зомбылық оқиғала-
рының азаюына ықпал етеді деген үміт 
мол. Бұл өзгеріске мамандар не дейді?

Сатып алу шартының құны 666 млн 
теңге болса, соның 15%-ын, «кері қай-
тару» ретінде алдын ала келісілген 90 
млн теңгеден 33 500 АҚШ доллары со-
масында пара алуда күдікке ілінді. Бұл 
нысан «Бизнестің жол картасы –2025» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында 
бөлінген қаражатқа салынған. 

Сондай-ақ, «Казатомпром» ҰАК» 
АҚ «Байкен-U» ЖШС сатып алу де-
партаментінің басшысы да пара алғаны 
үшін істі болды. Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
Қызыл орда облысы бойынша депар-
таментіндегі лауазымды қызметкердің 
мердігер ұйым өкілінен 2,2 млн теңге 
көлемінде пара алғанын растап отыр. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет 
пен Бас көлік прокуратурасы бірлесіп 
жүргізілген іс-шараның нәтижесінде 
«ҚТЖ» «ҰК» АҚ – «Магистральдық 
желі дирекциясы» филиалының Жол 
және құрылыстар департаментінің ди-
ректорының қолына кісен салынды. Ол 
ұзақ уақыт бойы жүйелі түрде өз қыз-
меті аясында «қамқорлығы» үшін ау-
мақтық бөлімшелердің басшыларынан 
ақшалай қаражат алған. 

Жақында Қызылорда облысының 
аэроғарыш саласындағы республика-
лық мемлекеттік кәсіпорын басшы-
сына қатысты қылмыстық істі тергеу 
басталды. Ол Байқоңыр ғарыш айлағы 
алаңының аумағынан қара металды 
кедергісіз әкетуге мүмкіндік жасаған. 
Оның үстінен жалпы сомасы 600 мың 
теңге пара алу дерегі негізінде қылмыс-
тық іс қаралып жатыр. 

Түркістан облысы Арыс қаласы-
ның жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі басшысының 
орынбасары бір топ адаммен 2018–2021 
жылдар аралығында бюджет қаража-
тын қалтасына басып отырғаны белгілі 
болды. Қалтаны қампитуға көбірек бас 
ауыртқан жауапты қызметкер мемлекет 
қаржысын өзінің жақын туыстары мен 
таныстарының есепшотына аударып 
отырыпты. Ең сорақысы, жақындарына 
жіберіліп отырған қомақты қаражат аз 
қамтылған мұқтаж отбасыларды қол-
дауға бағытталған екен. Жымқырылған 
қаражат «Мемлекеттік атаулы әлеумет-
тік көмек» бағдарламасы шеңберінде 
Арыс қаласында тұратын тұрмысы 
төмен отбасыларға жәрдемақы төлеуге 
және кей санаттағы азаматтарды пан-
демия, төтенше жағдай мен шектеу ша-
ралары кезінде азық-түлік, тұрмыстық 
заттармен қамтамасыз етуге бөлінген.

Қаржылық мониторинг жүргізуге 
жауапты агенттік өз қатарында заңсыз 
ойын бизнесіне қорғаншылық жасау-

дың екі дерегін анықтады. Мекеменің 
мәлім еткен деректеріне сүйенсек, 
жедел-тергеу шараларын жүргізу бары-
сында заңсыз ойын бизнесіне қамқор-
лық жасағаны үшін Алматы қаласы 
бойынша аумақтық департаменттің же-
дел уәкілі ұсталды. Осыған ұқсас дерек 
Ақтөбе облысында да анықталды. Ол ол 
ма, жақында ғана Атырауда сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызмет өкілінің өзі 
ірі көлемде парамен ұсталды. 

42 қылмыстың 39-ы 
сыбайлас жемқорлық
Қостанай облысында жыл басынан 

бері 22 адам қылмыстық жауапкер-
шілікке тартылса, оның жетеуі – мем-
лекеттік орган басшылары. 

Атырау облысында да алты айда 
сыбайлас жемқорлыққа қатысты 19 
адам сотталған. Сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдеріне жүргізілген 12 талдау 
мен мониторинг көрсеткендей, облыс-
та сыбайлас жемқорлық қылмысына 
қатысты 46 қылмыс тіркелді. Жүйелі 
сыбайлас жемқорлыққа қатысты – 5, 

мемлекеттік бағдарламалар аясында – 3, 
шағын және орта бизнес субъектілерін 
қорғау және көлеңкелі экономиканы 
қолдау саласында – 1 дерек анықталды. 
Сыбайлас жемқорлық үшін жауапкер-
шілікке 39 адам тартылса, оның ішінде 
мемлекеттік органдардың 6 бірдей 
бірінші басшысы бар. Сұмдығы сол, 
парақорлықпен ұсталғандардың дені 
тұрғындардың өмір сүру деңгейі мен 
адам бостандығы үшін жауапты қызмет 
атқарғандар. 

Күні кеше биылғы жарты жылдағы 
жұмысын қорытындылаған сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызмет 874 тер-
геу жүргізіп, оның ішінде 694 іс сотқа 
жеткенін мәлім етті. Жыл басынан бері 
101 лауазымды қызметкер ұсталып, 
486 адам сыбайлас жемқорлық үшін 
жауап қа тартылған. Оның 116-сы пара 
алғаны, 211-і пара бергені үшін істі 
болса, 12-сі делдал, 67-сі алаяқтық, 
33-і бюджет қаржысын жымқыру, 32-сі 
қызметін асыра пайдалану бойынша 
сотталған. Ал жемқорлық жасаған 114 
қызметкер бас бостандығынан айы-
рылып, 47 адамның бас бостандығы 
шектелді. Сондай-ақ, 288 лауазымды 

тұлғаға аса ірі көлемде айыппұл са-
лынып, мемлекетке 1,5 млрд теңгеден 
астам айыппұл төлеуге үкім шықты. 
Бұдан бөлек,464-і белгілі бір қызметті 
атқару құқығынан айырылса, сот 94 
адамның арнайы әскери, құрметті атақ 
пен мемлекеттік наградасын қайтарып 
алды. Тағы бесеуінің мүлкі тәркіленді.

Парақорларды 
пандемия да тоқтата 

алмады
Соңғы екі жылға жуық уақытта ауыр 

індеттен қаншама адам ет жақында-
рынан айырылып, қабырғалары қай-
ысты. Елге танымал абзал азаматта-
рымыз да індеттің құрбаны болды. Ел 
экономикасына да айтарлықтай зиян 
шектірген пандемия кезінде жемсауын 
толтыруға кіріскен қаншама лауазым-
ды қызметкердің қолына кісен са-
лынды. Пандемиямен күресу кезінде 
биылғы жылдың алты айында ғана 104 
парақорлық фактісі анықталған. Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің деректеріне сүйенсек, са-

Маргарита Өскембаева, «Қа-
зақстанның тең құқық және тең 
мүмкіндіктер институты» қоғамдық 
қорының президенті:

– Мемлекет басшысының өзі отба-
сылық зорлық-зомбылық оқиғаларын 
азайтуға арнайы тапсырма берген соң, 
жыл басынан бері 6 айдың қорытынды-
сы бойынша қабылданған шаралардың 
нәтижесінде отбасылық-тұрмыстық 
құқық бұзушылықтардың саны 8%-ға 
төмендегені байқалады. Дегенмен, бұл 
әлі де болса аз көрсеткіш. Өкінішке қа-
рай, тұрмыстық зорлық-зомбылықпен 
күрес жолында қолданылатын тәсілдер 
еліміздегі жұптардың ажырасу санын 
одан сайын арттыруда. Ажырасу ерлі- 
зайыптылардың ешқайсысына оңай 
емес. Бұрын ажырасушыларға басу ай-
татын үлкендер, ру ақсақалдары бола-
тын. Олар ерлі-зайыптыларды сабырға 

шақырып, ажырасудың алдын алатын. 
Қазір бұл үрдіс жоғалды. Сондықтан 
жастар өзімбілермендікке салынып, қо-
сылмай жатып ажырасып кете салады. 
Статис тикаға сенсек, 2020 жылы ажы-
расқан қазақстандықтардың 14 700-і 
тек 1 жылдан 4 жылға дейін некеде 

қолдайтын орталықтар керек. Қолдау 
тек бір жақты әйелге немесе ер адамға 
арналмай, бірге жасалуы керек. Тұр-
мыстық зорлық-зомбылық қайталана 
берсе, оларды татуластырмай, озбыр-
лық көрсетіп отырған жақтың жазасын 
алуды қолдаймын. Негізі тұрмыстық 
зорлық-зомбылық фактілерінің басым 
бөлігі жасырын күйде қалады. Мұн-
дай қылмыстарға азаматтарды көбіне 
алкогольді ішімдік итермелейді. Жыл 
басынан бері құқық қорғау қызметкер-
лері қиын жағдайға тап болған 3 мыңнан 
астам әйелді дағдарыс орталықтарына 
жіберіпті. Бұл аз сан емес. Алты айдың 
ішінде осынша әйел отбасынан зәбір 
көріп, көмекке мұқтаж болды деген 
сөз. Сондықтан жас отбасыларға қоғам, 
мемлекет тарапынан қолдау керек деп 
санаймын. 

 Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

Төрегелді ШАРМАНҰЛЫ, Ұлттық ғылым академиясының академигі, 
Еңбек сіңірген қайраткер: 

Бас пайдасын ойлағандардан ештеңе өнбейді
 

тып алынған медициналық жабдықты 
мақсатсыз пайдалану және ұрлау фак-
тілері әлі де жалғасып жатыр. Мәсе-
лен, Шымкентте Денсаулық сақтау 
басқармасы басшысының орынбасары 
аффилирленген компаниялар арқылы 
медициналық техниканы жоғары 
бағамен сатып алу фактісі бойынша 
сотталды. Шығын көлемі 1,5 млрд 
теңге. Осындай құқық бұзушылық 
бойынша Маңғыстау облысында Ден-
саулық сақтау басқармасы басшысы-
ның қылмысы да дәлелденді. Алматы 
облысында Еңбекшіқазақ аудандық 
ауруханасының бас дәрігері мен оның 
екі орынбасары үстеме ақы белгілеу 
үшін қол астындағылардан жүйелі 
пара алу схемасын ұйымдастырған.

Ескерткіштері де дайын 
Күлейік пе, әлде жылайық па? Сая-

саткер Ермұхамет Ертісбаев Нұр-Сұл-
тандағы LRT жобасын халық арасында 
«сыбайлас жемқорлық ескерткіші» деп 
атайтынын айтып, әлеуметтік жазба 
қалдырды. 

Нұр-Сұлтанда жеңіл рельсті көлік 
жүйесін (LRT) салу жобасы ешқашан 
аяқталмайтынын, бұл жоба о баста 
күмәнді болғанын айтады. Жүзеге 
асыру емес, жеу үшін ойластырылған 
ауқымды жобаның қымбатқа түсетінін 
алдын ала ескерткен саясаткер: «Қыру-
ар қаржының күлін көкке ұшырған LRT 
«сыбайлас жемқорлық ескерткіші» деп 
аталады. Мүмкін, осы бетон құрылыс-
тарына жемқорлардың аты-жөндерін 
нақыштау керек шығар. Осылай істе-
сек, жемқорлар ұрпақ алдында қарабет 
болғандары үшін тым болмаса ұялатын 
шығар. Қиялдап тұрған да болармын», 
– дейді.

Саясаткердің соңғы сөзі шындыққа 
келіңкірейді. Өйткені, Мемлекет бас-
шысы жыл сайын жемқорлыққа қарсы 
атқарылып жатқан іс-қимылдардың 
қорытындысын тыңдағанда парақор 
басшыларға жаза қатаң болуы керек-
тігін, халықтың ақшасын жегендерге 
аяушылық танытуға болмайтынын қа-
дап айтып жүр. 

Жадыра МҮСІЛІМ

тұр ған. Ал 2 300 жұп бір жылға жетпей 
ажырасқан. Отбасылық өмірді бастамай 
жатып екі жаққа кетуге мәжбүрлейтін 
не нәрсе екеніне зерттеу жүргізіп, ал-
дын алуға тырысу керек. Шаңырағы 
шайқалған ерлі-зайыптыларға психо-
логиялық тұрғыдан көмек көрсететін, 

– Кезінде лауазымды қызметте жүрген тұста қандайда бір тараптан гүл немесе шампан 
сыйға тартылса, біз мұның өзін «орынсыз жағыну» деп танып, қабылдамадық. Ал қазір сол гүлдің 
де, шампанның да көк тиындық құны болмай қалды. Қазіргі жемқорлықтың құлқыны өте кең. 
Қоғамда «түйені түгімен жұтатындар» көбейіп кетті. Негізінде, бұл жаман қасиет қазаққа тән 
емес еді. Мына мен өз басым біраз кезеңді басымнан өткердім. Кеңестік кезеңде біреудің бір артық 
нәрсесін көрсе ол талқыға салынатын, тексерілетін, жауапқа тартылатын. Ол кезде пара беру 
де, алу да ұрлыққа саналатын. Қазір өлім мен өмірдің арасында арпалысып жатқан адамнан пара 
сұрайтын халге жеттік. Бұған қатысты біреулер жалақысының аздығын, отбасын асыраудың 
машақатын айтып ақталады. Бірақ жалақысы қомақты, отбасын асырауға толық қабілетті, 

қолынан іс келетін жоғарыда отырғандардың да осы дертке ұшырағаны жасырын емес. Сайып келгенде, бәрінің тонайтыны – 
қара халық. Сол қара халықтың парақорға жем болып жатқанын көргенде «қандай заманға тап болдық» деп баз кешетінім де рас. 

Мұның барлығы күні ертең қазақтың даму үлгісіне кері әсер ететін жайттар. Сондықтан өркениетті елдердің қатарынан 
көрінгіміз келсе қоғам парақорлардан тазаруы керек. Жануарлар әлемінде өмір сүруге деген талпыныс өлтіру ниетімен іліктесіп 
қатар жүреді. Олжа іздеу, жыртқыштық және зорлық-зомбылық көптеген сүтқоректілер өмір сүруінің кейпі. Ежелгі адамдар да 
аңшы және жыртқыш болған. Зорлық-зомбылық жасау мен өлтіру іс-әрекеттерінің арқауы күрделене түскенімен, олар қазіргі 
заман адамдарына да тән болып қалып отыр. Қазіргі заман адамына тән жыртқыштықтың жаңа өзгерген түрлеріне сыбайлас 
жемқорлық және парақорлық жатады.

Адам өлтіру ауыр қылмыс болса, ең сорақысы осы жемқорлық. Осының кесірінен көптеген елдер батпаққа батқан көліктей, 
не алға жылжуға, не кері айналып өтуге еш мұршасы жоқ. Өз пайдасын халық мүддесінен жоғары қойған адамнан еш нәрсе 
өнбейді. 

(Соңы. Басы 1-бетте)
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ҚҰҚЫҚТЫҚ САУАТЗАҢҒА ТҮСІНДІРМЕ

САҚТАНДЫРУ ШАРТЫНАН 
ТУЫНДАЙТЫН ДАУ АЗ ЕМЕС

Соңғы уақытта елімізде қасақана, масаң 
күйде  көлік тізгіндеп, жол-көлік оқиғасына 
себепші болатындар көбейген. Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаев жол апатынан зар-
дап шеккендер саны басқа елдердегі қарулы 
қақтығыстардан қаза табатындар санынан кем 
емес екенін айтып, «Заңға өзгертулер енгізуді 
тапсырдым: алкогольді ішімдіктердің кез кел-
ген түрін ішкен күйінде көлік жүргізгені үшін, 
сондай-ақ, мал ұрлығы үшін берілетін жазаны 
қатаңдату қажет», – деді. Осылайша өткен жыл-
дан бастап масаң күйде көлік тізгіндегендер 
үшін жаза қатаңдады. Бүгінде «Қазақстан Рес-
публикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
қылмыстық, қылмыстық-процестік заңнаманы 
жетілдіру және жеке адам құқықтарының қорға-
луын күшейту мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» заңы қолда-
ныста екенін атап өткен жөн. 

Жалпы, Қылмыстық кодекстің 14-тарауы 
көліктегі қылмыстық құқық бұзушылықтарға 
арналған. Сондай-ақ, аталған заң жаңа 
345-1-баппен, яғни алкогольдік, есірткілік және 
уытқұмарлық масаң күйде көлік құралдарын 
басқаратын адамдардың жол жүрісі немесе 
көлік құралдарын пайдалану қағидаларын 
бұзуы бабымен толықтырылды. Аталған бап-
тың бірінші бөлігіне сәйкес, масаң күйде көлік 
жүргізіп, абайсызда адамның денсаулығына 
ауырлығы орташа зиян келтiргендер – белгiлi 
бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қыз-
метпен айналысу құқығынан он жыл мерзімге 
айырыла отырып, бір мың айлық есептiк көр-
сеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл арқалайды 
не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не төрт 
жүз сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыс-
тарға тартылып, не бір жылға дейінгі мерзімге 
бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады. Ал адам-
ның денсаулығына ауыр зиян келтiрсе жаза түрі 
одан да қатаң. Сондай-ақ, масаң күйде көлік 
жүргізудің соңы  абайсызда адам өліміне алып 
келсе – белгiлi бiр лауазымдарды атқару неме-
се белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан 
он жыл мерзімге айыра отырып, жеті жылға 
дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, 
не сол мерзімге бас бостандығынан айыру 
жазасы көзделген. Абайсызда екі немесе одан 

көп адамның өліміне алып келсе, жаза одан 
әрі күрделеніп, жүгенсіз жүргізуші белгiлi бiр 
лауазымды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен 
айналысу құқығынан өмір бойына айырылып, 
жеті жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас 
бостандығынан айырылуы мүмкін. 

Енді тәжірибеде кездескен істерге шолу 
жасасақ. Мәселен, бір азамат масаң күйде көлік 
жүргізіп, қарсы бағытта бейқам, өз бағытымен 
келе жатқан көлікке соқтығысып, жол-көлік 
оқиғасына себепші болды делік. Соның салда-
рынан жәбірленушінің денсаулығына ауырлығы 
орташа  зиян келді. «Денсаулық – зор байлық» 
екенін ескерсек, денсаулықтың оңайлықпен 
қалпына келмесі тағы бар. Аталған іс бойынша 
сотталушы кінәсін мойындап, шын  өкінетінін, 
бірінші рет қылмыс жасап отырғанын жазасын 
жеңілдететін мән-жай ретінде ескеруді сұрады. 
Жаза қолдану кезінде сотталушының жасаған 
қылмысының ауырлығын, жәбірленушінің 
соңғыны кешірмейтінін, материалдық шығын 
мен моральдық залал өндірмегенін, абайсызда 
адамның денсаулығына ауырлығы орташа зиян 
келтіргенін ескере отырып, айыпты Қылмыстық 
кодекстің 345-1-бабының 1-бөлігімен кінәлі деп 
танылып, 10 жылға көлік жүргізу құқығынан 
айырылып, 6 айға бас бостандығынан айыру 
жазасы тағайындалды. Осы орайда, 345-1-бап-
тың 1, 2, 3-бөліктері бойынша белгiлi бiр лауа-
зымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен 
айналысу құқығынан он жыл мерзімге айыру 
көзделгенін атап өтемін. 

Өкінішке орай, өткен ісінен сабақ алмай, 
көлік құралдарын басқару құқығынан айы-
рылғанына қарамастан, масаң күйде автокөлік-
тің рөліне отыратындар бар. Мұндай әрекеттер 
Қылмыстық кодекстің 346-бабымен дәрежеле-
неді. Қорыта айтқанда, кез келген жүргізуші 
масаң күйде көліктің рөліне отыру өзінің ғана 
емес, өзге адамдардың да өміріне қауіпті екенін 
зерделеп, қолданыстағы заңнама бойынша оған 
берілетін жазаның да ауырлығын саралай білуі  
тиіс. Себебі, өзгенің өмірін абайсызда немесе 
қасақана қиюға ешкімнің құқығы әрі қақысы 
жоқ. 

Гүльфайрус ҚОЙБАҒАРОВА,
Ақтау қалалық сотының судьясы  

аза маттарды құқықтық қорғау 
бойынша да бірқатар жаңашыл-
дық бар. Заңдағы негізгі мақсат 
азаматтар мен заңды тұлғалар-
дың конституциялық құқықтары 
мен бостандықтарын сот арқылы 
тиімді қорғауды қамтамасыз 
ету, әкімшілік сот ісін жүргізуді 
төрешілдіктен арылту, Қазақстан 
Республикасының сот құрылы-
мын одан әрі жетілдіру болып 
табылады.

Жаңа заңның әрбір бабын 
халыққа түсіндіру маңызды. 
Осы мақсатта Әкімшілік рәсім-
дік-процестік кодексінің сот 
бақылауы туралы нормасына 
тоқталғымыз келіп отыр. Өй-
ткені, заңды күшіне енген сот 
шешімінің құндылығы оның 
орындалуымен байланысты. Ал, 
оның орындалуы заңмен қалай 
қарастырылған, бұл сұрақтың 
кімге болса да қызығушылық 
тудырары хақ. Бірінші сатыдағы 
соттың шешімі дереу орында-
луға жіберіл месе, апелляциялық 
шағым жасауға арналған мерзім 
өткен соң заңды күшіне енеді. 
Апелляциялық шағым жасауға, 
өтінішхат келтіруге арналған 
мерзімді өткізіп алған және сот 
мерзімді қалпына келтіруден бас 
тартқан жағдайларда, шешім бас 
тарту туралы ұйғарымға шағым 
жасау мерзімі өткен соң заңды 
күшіне енеді.

Қоғамдағы азаматтық құқықтық даудың бірі сақтандыру шартымен байланысты. Салмағы 
басым бұл құқықтық реттелімнің заңнамаларында кейде кереғарлықтар да кездесіп тұрады. 
Сақтандыру саласындағы қатынастар Азаматтық кодекс пен Сақтандыру қызметі туралы заңға 
сай реттеледі. Жалпы, соттарда мүліктік сипаттағы сақтандыру төлемін өндіру, өсімпұлды өндіріп 
алу, мүліктік емес сипаттағы сақтандырушының сақтандыру төлемін жүргізуден бас тартуына 
шағымдану, сақтандыру жағдайының басталу фактісін тану және сақтандыру шартын заңсыз деп 
тану секілді талаптар қаралады.

Салық заңнамасына сай міндетті сақтандыру шарттарынан туындайтын талап қоюшылар мем-
лекеттік бажды төлеуден босатылуы мүмкін. Азаматтар сақтандыру шарттарынан туындайтын 
талаптармен үш жыл ішінде сотқа жүгіне алады. Ерікті мүліктік сақтандыру шартынан туын-
дайтын дау бойынша істі сот талқылауына дайындау кезінде сот сақтандырылған мүлікке зиян 
келтірушінің бар-жоғын анықтайды. Оны іске үшінші тұлға ретінде тартады.

Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асыра отырып, зиян келтірген тұлға үшін залалдың 
орнын толтырмайды, заңда оған мұндай міндет жүктелмеген, ол өзінің міндеттемесін сақтандыру 
шарты бойынша орындайды, одан кейін оған сақтанушы мен зиян келтірген тұлға арасындағы 
қолданылып отырған міндеттемедегі кредитор құқығы ауысады.

Сақтандыру дауларының ішінде кері талап та кездеседі. Ол сақтандырушы мен сақтанушы 
арасындағы дау. Көлік құралы иесімен еңбек қатынастарына байланысты немесе оның көзінше 
көлік құралын жүргізуші адамның азаматтық-құқықтық жауапкершілігі, міндетті сақтандыруға 
жатпайды, сондықтан сақтандыру жағдайы туындаған жағдайда, көлік құралының иесі мен 
сақтандырушы арасында жасалған сақтандыру шарты қолданылады. Көлік құралының әсер етуі 
салдарынан келтірілген зиянға жауапты тұлғаны анықтау үшін сот жол-көлік оқиғасы болған сәтте 
осы көлік құралының иесі кім болғанын, оның жауаптылығы сақтандырылған немесе сақтанды-
рылмағанын анықтайды.

Сот істерінің ішінде жиі кездесетін даулардың бірі – көлік құралдарын сақтандыру шартынан 
туындайтын даулар. Әрбір көлік жүргізушісі көлік құралдарын сақтандыру шартын жасауға мін-
детті. Сақтандыру шартын жасамай, мемлекет міндетін орындамау – әкімшілік жауапкершілікке 
әкеліп соғады. Сонымен бірге құқық бұзушы өз қалтасынан жәбірленушіге келтірген шығынның 
орнын толтыруға міндетті болады. Егер сақтандыру келісімшарты жасалған болса, жәбірленуші 
сақтандыру компаниясынан сот арқылы шығынын толық өндіріп алады. Дегенмен заң алдында 
сақтандырушының да жауапкершілігі бар.

Егер жәбірленуші жол көлік оқиғасынан қайтыс болып кетсе, азаматтық заңнамаға сәйкес, 1000 
АЕК мөлшеріндегі сақтандыру төлемін жәбірленушінің қайтыс болуына байланысты келтірілген 
шығынды төлейтін тұлға ала алады. Ол әрине, жәбірленушінің артында қалған жақын туысын 
(балаларын) бағып-қағатын жұбайы не ата-анасы, не баласы болуы мүмкін. Бұрын жәбірленуші 
сақтандыру компаниясына келіп арыз толтыратын, соның негізінде тәуелсіз сарапшы бүлінген 
мүлікті бағалайтын. Ал қазір келтірілген шығын көлемін сақтандырушы компания өзі бағалайды. 
Егер сақтандырушы компания 10 күн ішінде келіп, мүлікті бағалау жұмысын жүргізбесе, жәбірле-
нуші тәуелсіз сарапшыға бағалау жасатуға құқылы. Ал сақтандыру компаниясы тәуелсіз бағалауды 
қабылдап, көрсетілген төлемді төлеуге міндеттенеді.

Осы жерде жәбірленуші сақтандырушы компанияның келтірілген шығын бойынша бағалау со-
масымен келіспесе, сотқа шағымдана алады. Алайда, азаматтар әдетте компанияның бағалауымен 
келіседі, компания тарапынан шығын сомасы төленгенде барып, онымен келіспей, сотқа шағым 
келтіріп жатады. Сондықтан, азаматтар сақтандырушының бағалауымен келіспеген жағдайда 
бірден сотқа шағымдануға болатынын білуі керек. Мұндай жағдайда сот тәуелсіз маманды сот 
отырысына шақыртуы мүмкін.

Қуандық АКЕРОВ,
Ақтау қаласы №2 сотының судьясы

СОТ ШЕШІМІ МҮЛТІКСІЗ 
ОРЫНДАЛУЫ ТИІС

КӨКЕЙКЕСТІ

МАСАҢ КҮЙДЕ 
КӨЛІК ЖҮРГІЗУ ҚАУІПТІ

Құқықтық, зайырлы мемлекет 
қалыптастырып, ашық, қауіпсіз 
қоғам орнату әлем елдерінің бас-
ты межесі. Азаматтары ертеңі-
не сенетін, құқығы мен бостан-
дығының қорғалатынына күмән 
келтірмейтін мемлекеттің бола-
шағы жарқын. Мұндай елде ада-
ми қарым-қатынастың барлығы 
заң арқылы шешімін табады, 
әділетсіздікке орын берілмейді. 
Өркениетті ортаны орнықтыра-
мыз десек елдегі өзгерістерге 
халықтың атсалысуына жағдай 
жасау маңызды. Ал қоғамның 
ілгерілеуіне ықпал етіп, белсенді 
қызмет жасау үшін азаматтар өз 
сөзінің тыңдалатынына, үнінің 
құзырлы орындарға жететініне 

сенімді болуы тиіс. Мемлекет бас-
шысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
«Халық үнін еститін мемлекет» 
құрудағы мақсаты да осы болса 
керек. Оның бастауы – ашықтық 
пен жариялық, тазалық. 

Мақсаттың айқын, жоспардың 
жүйелі болмауын көбінесе сы-
байлас жемқорлықпен байланыс-
тырып жатамыз. Шын мәнінде 
жемқорлық мемлекеттің дамуын 
тежейтін, болашағына кесірін ти-
гізетін індет. Сыбайластық орын 
алған, жемқорлық дендеген орта-
да жаңашылдық болмайды, ақпа-
раттар ел назарынан тыс қалып, 
көлеңкелі істерді көлегейлеудің 
барлық тәсілдері қолданылады. 
Жемқорлық біліміне сеніп, білік-
тілігін көрсетсем деген мамандар-
дың да ынтасын төмендетеді. Елге 
адал қызмет етсем, осы жұмысым 
арқылы өссем, биікке көтерілсем 
деген жандардың меселін қайта-
рады. Сыбайластық кез келген 
саланы ірітеді, жұмысын құлды-
ратып, кері кетуге алып келеді. Ал 
мұндай жағдайда сапалы қызмет, 
сындарлы жұмыс, оң нәтиже ту-
ралы айту мүмкін емес. Осыған 
орай сыбайлас жемқорлықпен 
күресу бүгінгі күннің басты та-
лабы болып отыр. Кеселге тоқтау 
қоймаса мемлекетте өсіп-өркен-
деу болмайды. Ел игілігіне қызмет 
етіп отырған басты құрылымның 
бірі болғандықтан сот саласында 
да ашықтыққа, тазалыққа, сол 
арқылы сыбайлас жемқорлыққа 
жол бермеуге тырысуда. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күресті сот жүйесі бірнеше бағыт-
та жүргізіп келеді. Оның біріншісі 
– азаматтардың жемқорлыққа 
қатысты теріс қөзқарасын қа-
лыптастыруға негізделген. Соған 
орай сот төрағасы бас болып, 
судьялар, кеңсе меңгерушісі түрлі 
жиын, қоғамдық қабылдауларда 
сыбайлас жемқорлықтың зияны, 
ол бойынша жауаптылық туралы 
кең көлемде мағлұмат беруді 
қолға алған. Екіншісі – ақпарат-
тық насихатпен өзектес. Бүгін-
де судьялар сыбайлас жемқор-
лықтың қаншалықты кері әсері 
барын заңдық тұрғыда көрсетіп 
бұқаралық ақпарат құралдарында 
үнемі мақала жариялап, сұхбат 
беріп келеді. Сыбайлас жемқор-
лық бойынша қаралған істер, 
жемқорлықпен жазасын алған 
азаматтар туралы мәліметтер 
беріп, түсіндіру жүргізудің ха-
лыққа әсері айтарлықтай зор. Сы-
байлас жемқорлықпен түбегейлі 
күресу үшін халықтың құқықтық 
сауатсыздығын жоятын, құқықты 
түсіндіру жұмысының сапасын 
арттыру кезек күттірмейді.

Үшіншісі – сот ғимараты, сот 
отырысы өтетін залдар толықтай 
дыбыс-бейне жазу құрылғыла-
рымен қамтылған. Судьялардың 
процеске қатысы бар азаматтар-
мен тікелей байланыс орнатуына 
тыйым салынған. Сонымен бірге, 
сот ғимаратында сыбайластықтан 
сақтандыратын, жемқорлыққа 
қатысты қандай жаза барын түсін-
діретін арнайы ақпараттар көр-
некі жерге ілінген.

Әкімшілік рәсімдік-процес-
тік кодексі күшіне еніп, маман-
дандырылған ауданаралық әкім-
шілік соттар жұмысын бастады. 
Аталған кодекстегі маңызды 
заңнамалық норманың бірі – 
процессуалды міндеттеу тетігі. 
Бұрын сот ісінде мұндай тетік 
болмайтын. Бұл – қаржылай мін-
деттеу. Жауапты тұлға өз қы-
зметтік құзыретін асыра пай-
даланса, міндетін орындамаса 
жауапқа тартылады. Құқықтық 
реттеу аясында әкімшілік процес-
те медиация және өзара бітімге 
келу мүмкіндігі қарастырылған. 
Жаңа кодексте мемлекеттік орган-
дар дың шешімімен келіспеген 

Кодекстің 171-бабының та-
лабына сай, заңды күшіне ен-
ген шешімді сот үш жұмыс күні 
ішінде жауапкерге жібереді. Жа-
уапкер әкімшілік іс бойынша 
соттың шешімін заңды күшіне 
енген күнінен бастап бір айда 
орындауға міндетті және бұл 
туралы сотқа хабарлауға тиіс. 
Егер соттың шешімі ерікті түр-
де орындалмаса, онда бірінші 
сатыдағы сот кодекстің 127-ба-
бында белгіленген мөлшерде 
ақшалай өндіріп алу шарасын 
қолданады. Ақшалай өндіріп алу 
заңда жеке тұлғаға, лауазымды 
адамға, заңды тұлғаға немесе 
оның өкіліне 10 айлық есептік 
көрсеткіштен бастап 100 АЕК-ке 
дейін белгіленген. Сот шығарған 
ақшалай өндіріп алу туралы ұй-
ғарым көшірмесі тиісті адамға 
табыс етіледі. Жауапкердің бұл 
заңдылыққа да мойынсұнбауы, 
яғни, ақшалай өндіріп алу тура-
лы сот ұйғарымын орындамауы 
даусыз тәртіппен аталған баптың 
тоғызыншы бөлігінде белгілен-
ген мөлшерде қайталап ақшалай 
өндіріп алуға алып келеді.

Өндіріп алу туралы шешімді 
мәжбүрлеп орындату 172-бап-
пен сараланған. Жауапкер атқару 
парағының негізінде ақша со-
масын төлеуге мәжбүрлі түрде 
міндеттеледі. Бұл талап қоюшы-
ның арызы бойынша жазылады. 

Атқару парағының мазмұны, оны 
жазып беру мен, сот орындаушы-
сының қаулыларын санкциялау 
тәртібі осы тарауда белгіленген 
ерекшеліктер ескеріле отырып, 
Азаматтық процестік кодекс қағи-
даларымен айқындалады.

Заңды күшіне енген сот актісі 
дереу орындалуға жатады. Бұл та-
лап 173-баппен нақтыланған. Сот 
актісін кеш орындау әкімшілік 
процеске қатысушының құқықта-
рына елеулі зиян келтірсе, сот 
олардың негізді өтінішхаты, сон-
дай-ақ, өз бастамасы бойынша, 
шешімді дереу орындауға жібе-
руге құқылы. Сот актісі дереу 
орындауға жіберілген кезде сот 
әкімшілік процеске басқа қаты-
сушылардың да құқықтары мен 
жария мүдделерін ескереді. Тағы 
бір айта кетерлігі, сот кез келген 
уақытта әкімшілік процеске қа-
тысушының өтінішхаты негізінде 
дереу орындауға жіберілген сот 
актісінің орындалуын тоқтата 
алады. Сондай-ақ, дереу орында-
уға жіберілген сот актісінің  жоға-
ры тұрған сатының заңды күшіне 
енбеген сот актісімен күші жой-
ылса немесе өзгертілсе, орында-
луға жатпайтынын да білген жөн. 

Е.БАҚЫТЖАН,
Ырғыз аудандық сотының 

төрағасы
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

КЕСЕЛ

СЫБАЙЛАСТЫҚ 
СЕНІМДІ СЕТІНЕТЕДІ

Медетбек САРСЕНОВ,
Қызылорда облысының 

мамандандырылған ауданаралық 
әкімшілік сотының судьясы
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ДЕПУТАТТАР ЕЛ ІШІНДЕ
МІНБЕР

Жуырда мәселен, сенатор Ғұмар 
Дүйсембаев Атырау облысына сапа-
ры аясында өңірді ет-сүт өнімдерімен 
қамтамасыз етуге маманданған Қы-
зылқоға ауданында болды.. Кездесуде 
Мұқыр ауылының тұрғындары мәдени-
ет үйі мен спорт кешенінің құрылысына 
қатысты бірқатар мәселелерді көтерді. 
Бұл құрылыстардың бірі басталмай, 
екіншісі аяқталмай тұр екен. Тұрғын-
дар сонымен қатар өздерін алаңдатып 
отырған Мұқыр-Құлсары автомобиль 
жолының жағдайынан да халық қа-
лаулысын құлағдар етті. Дүйсембаев 
мырза бұл мәселе туралы хабардар 
екенін және бұдан бұрын ол туралы 
еліміздің Премьер-Министрінің атына 
депутаттық сауал жолдағанын айтты. 
Оның айтуынша, депутаттық сауалға 
Мұқыр-Құлсары автомобиль жолы 

Мақат-Қандағаш жолының құрылысы 
үнемделген қаражат есебінен салына-
ды деген жауап келіпті. Бұл жолдың 
құрылысы 2025 жылға дейінгі автомо-
биль жолдарының кешенді жоспарында 
жеке тармақпен белгіленген екен. 

Сенатор бұл сапарында Кенбай, 
Қоңыраулы, Тасқұдық, Соркөл, Са-
рықұмақ және Былқылдақты ауылда-
рына да барды. Бұрын фермерлік орта-
лықтар болған Қызылқоға ауданының 
осы алты ауылына газ құбырын тарту 
жұмыстарын бастау үшін жақында 300 
миллион теңге бөлінді. Қазіргі уақытта 
тендер жарияланып, алғашқы жоба-
лық жұмыстар басталайын деп жатыр. 
Сондай-ақ, электр қуатын өшірудегі 
проблемаларды «Атырау-Жарық» бас-
шылығымен пысықтау қажет, ал газ 
құбырын тарту жұмыстары аяқталғанға 

дейін ауыл тұрғындары көмірмен уақы-
тында қамтамасыз етілуге тиіс.

Тасқұдық ауылының тұрғындары 
таза сумен қамтамасыз ету мәселесін 
көтерді. Өйткені, ауыз суы бар құдық 
жеке шаруа қожалығының жерінде 
қалған екен. Сенатор әкімдік өкілдері 
алдына бұл мәселені төтесінен қойды. 
Олар ауыз суға қатысты шаралардың 
қабылданғанын, көп ұзамай олардың 
жүзеге асатынын айтты. Сол секілді 
малға арналған суды «ҚазТрансОйл» 
компаниясының жергілікті филиалы-
ның қолдауымен қамтамасыз ететінін 
жеткізді. 

Ал, Жамбыл облысында болған 
депутат Бекболат Орынбеков ауыл 
әкімдерін сайлау  – жергілікті орган-
дардың дербестігін нығайтуға бағыт-
талғанын және Президенттің бастама-
сымен қабылданған заңдар туралы ауыл 
тұрғындарына түсіндіріп берді. Сенатор 
осыған байланысты сайланған ауыл 
әкімдеріне зор жауапкершілік жүкте-

летінін атап өтті. Бекболат Орынбеков 
бұл сапарында облыстың бірқатар әле-
уметтік нысандарын да аралады. Меркі 
ауданындағы жаңа спорт кешенінде 
болған кезінде мұндай нысандардың 
бұқаралық спортты дамыту үшін маңы-
зды екенін атап өтті. Меркі және Талас 
аудандарындағы бірқатар мектептерде 
болғанда, педагогтармен Мемлекет 
басшысының дәстүрлі оқыту жүйесін 
қайтару жөніндегі тапсырмаларының 
орындалу барысын талқылап, мектеп-
терді қысқы жылыту маусымына дай-
ындау қажеттігін атап өтті.

Қызылорда облысында болған се-
натор Ақмарал Әлназарова қатты 
тұрмыстық қалдықтарды жинау поли-
гонының жұмысымен және модульдік 
инфекциялық стационар құрылысының 
салыну барысымен танысты.Белкөл 
кентінде болған жүздесуде осы елді 
мекен аумағында орналасқан аумағы 
20 гектар болатын полигонның қор-
шалмағаны және санитарлық-экология-

лық талаптарға сәйкес келмейтіні сөз 
болды. Сонымен қатар, бұл полигон 
қоқыс сұрыптау кешенімен жабдықтал-
маған. Қызылорда әкімінің айтуынша, 
полигонды толық қалыпқа келтіру 
үшін республикалық бюджеттен қаржы 
бөлу қажет. Ақмарал Әлназарова қала 
тұрғындарының денсаулығына және 
өңірдің экологиясына зиян келтірмеу 
үшін осы бағытта бірлескен жұмысқа 
дайын екенін жеткізді

Сенатор сондай-ақ, 200 орындық 
модульді жұқпалы аурулар аурухана-
сының салыну барысымен танысты. 
Қазіргі уақытта құрылыс жұмыстары 
аяқталды, бірақ нысан әлі пайдалануға 
берілмеген, себебі мемлекеттік сарап-
тамадан өту тоқтатылды. Ақмарал Әл-
назарова эпидемиологиялық ахуалдың 
шиеленісуі жағдайында бұл жұмысты 
жеделдету қажеттігін атап өтті. 

А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»

Адамзат тарихында орын алған 
соңғы ірі көлемдегі екінші дүние-
жүзілік соғыстың жер бетіндегі 
адам өміріне тигізген залалы орасан 
зор болғаны белгілі. Алапат соғыс 
аяқталғаннан кейін осы уақытқа де-
йінгі жарты ғасырға созылған тари-
хи кезең адамзат баласы үшін «қой 
үстінде бозторғай жұмыртқалаған» 
бейбіт өмірмен барабар саналады. 
Алайда, соңғы онжылдықта әлемнің 
әрбір бұрышында кенеттен тұта-
нып отыр ған кейбір халықаралық 
деңгейдегі созылмалы қақтығыстар 
мен наразы лықтардың өрши түсуі 
екінші дүниежүзілік соғыс тан кейін 
орныққан әлемдік тәртіпке жаңа-
ша көзқараспен қарауды қажет етіп 
отыр. Әсіресе, халықаралық саясатта 
ұлтаралық, діни және жер даулары 
салдарынан көптеген ұсақ соғыс өрт-
терінің тұтануына себеп болып оты-
рғандығына куә болып отырмыз. Тіпті 
соңғы он жылдықта Таяу Шығыстағы, 
Оңтүстік-Шығыс Азия және әлемнің 
басқа да аймақтарында орын алған  
үздіксіз жанжалдар адам баласының 
түрлі діни топтарға бөлініп немесе 
бір ұлттың екінші ұлтқа озбырлығын 
туындатып отыр.

Посткеңестік кеңістік саналатын 
аймақтың өзінде егемендікке кеше 
ғана қол жеткізген бұрынғы одақтас 
республикалар арасында да саяси 
тұрақтылық біркелкі емес. Оған қазір-
гі уақытта халықаралық деңгейде 
шиеленіс орын алып отырған Украи-
надағы жағдайды айтуымызға бола-
ды. Бұл елдегі қазіргі қолайсыз саяси 
жағдайдың орнығу себептерінің бірін 
тарих қойнауынан іздеген жөн. Өйт-
кені Шығыс Еуропаның бірқатар ел-
дері Кеңес одағы ыдырай салысымен 
өздерінің ұлттық саясатын ерекше 
жылдамдықпен жүргізуді қолға алды. 
Бұл дегеніміз ұзақ жылдар бойы қа-
лыптасқан ұлтаралық және қоғамдық 
қатынастар жүйесін бірден күшпен 
өзгертіп, мемлекеттің ұлттық бей-
несін жаңаша жасауға тырысу еді. 
Бір жағынан бұл ондағы түрлі ұлт 
өкілдерінің іштей наразылықтарын 
тудырмай қоймасы анық болатын. Ал 
екінші жағынан империялық санаға 
ие көрші Ресеймен текетіресуге итер-
мелеуге мәжбүрледі.

Осы тұста Қазақстан өз ішінде 
өмір сүретін түрлі ұлт өкілдерінің 
ұлттық бірлігін күшейтуде барынша 
ымырашыл саясатты ұстанды. Бұл 
эволюциялық жолға негізделген ұлт-
тық саясат тәуелсіздіктің бастапқы 

жылдары бірқатар сарапшылар-
дың сынына ұшырағанымен, қазіргі 
уақытта өзінің жемісін беріп отырға-
ны анық. Қазақстан Республикасын 
әлем елдері ұлтаралық татулық пен 
келісімнің өзіндік жеке моделін 
қалыптастырған ел ретінде таниды. 
Сонымен бірге, Қазақстанның ха-
лықаралық шиеленісті мәселелерді 
реттеуге араласуы мемлекеттің ха-
лықаралық сахнадағы беделін тағы 
да бір мәрте арттыра түсетіні анық. 
Оған нақты мысал ретінде Сирия-
дағы қақтығыста, осы аталмыш 
қақтығыстың ойыншылары мен 
тараптарына өзінің келісім алаңын 
ұсынуы бейбітсүйгіш ел екендігін 
тағы бір мәрте дәлелдей түсті.

Қазақстанның халықаралық дең-
гейде танымал болған табысты түр-
де ел ішінде ұлт саясатының іске 
асырылуын Марлен Ларюэль есімді 
француздық ғалымның жуық арада 
Total.kz сайтында жарық көрген мақа-
ласында берген бағасынан көруге бо-
лады. Автордың пікірі бойынша ұлт-
тық саясаттың табиғи жолмен сәтті 
жүруі елде жергілікті қазақ ұлтының 
үлес салмағының артқанынан көруге 
болады. Керісінше тәуелсіздіктің 
бастапқы жылдары саны жағынан ба-
сым болған басқа ұлт өкілдері бүгінгі 
күні ұлттық азшылықты құрап отыр. 
Бұл дегеніміз алдағы онжылдықтар-
да Қазақстанның көп ұлтты елден 
моноұлтты елге айналуына алып 
келетіндігін білдіреді.

Халықаралық қатынаста Қа-
зақстанның сыртқы саясатының ба-
сым жақтарымен қатар осал тұстары 
да жоқ емес. Оған халықаралық 
саясатта әлі де болса мемлектіміздің 
өзінің нақты ұстанымын ұлттық 
мүдде тұрғысынан ашық көрсете 
алмауын айтуымызға болады. Оны 
біз халықаралық сахнада ірі саяси 
оқиғалар орын алған тұста мемлекет 
тарапынан берілетін жеке пікір мен 
баға кезінде жалтақтаулардың ба-
сым екендігін байқаймыз. Бұл әрине 
қазіргі уақытта орныққан шынайы-
лық саналатын күштің тең емес 
екендігінен туындайтыны түсінікті 
жағдай. Дегенмен, Қазақстан ха-
лықаралық саясатта өзінің ұста-
нымын ұлттық мүдде тұрғысынан 
ашық, әрі жалтармай батыл түрде 
көрсете білуі қажет.

Нұркен АЙТЫМБЕТОВ,
Философия, саясаттану 

және дінтану институтының 
аға ғылыми қызметкері

Биыл ҚР Тұңғыш Президенті  
Н.Назарбаевтың «Әлем. ХХІ ғасыр» 
манифесінің жарияланғанына 5 жыл 
толды. БҰҰ Бас Ассамблеясының 
70-сессиясының А/70/818 және БҰҰ 
Қауіпсіздік Кеңесінің S/2016/317 тіркеу 
нөмірі беріліп ресми құжат мәртебесін 
алған манифестте айтылған мәселе 
қоғамда әлі де өзектілігін жойған жоқ. 

 – Барша адамзат ХХІ ғасырға 
жаһандық ынтымақтастықтың жаңа 
дәуірі ретінде үміт артты. Бірақ бү-
гінде бұл елестің сағымға айналуы 
ықтимал. Әлемге тағы да қатер төніп 
тұр және оның ауқымын ескермеуге 
болмайды. Бұл қатер – жаһандық 
соғыс! ...Сондықтан адамзатқа «ХХІ 
ҒАСЫР: СОҒЫССЫЗ ӘЛЕМ» атты 
кең ауқымды бағдарлама қажет. Бұл 
жаһандық стратегия ұлттың соғыстар 
мен жанжалдардың вирусын жою 
жөніндегі үйлесімді және жауапты 
іс-әрекеттерін айқындауға тиіс, – деген 
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Пре-
зидентінің сөзін әлемдік деңгейдегі 
бірқатар мемлекет және қоғам қайрат-
керлері құптаған да болатын. Алайда 
нақты шешім қабылдауда олардың сөзі 
БҰҰ сияқты әлемдік қауымдастықта 
салмақсыз боп шықты. 

 Елбасы өз манифесінде соғыссыз 
әлемге қатысты бағдарламаға өзек бола-
тын үш қағидатты: «Біріншіден, қазір-
гі кездегі бірде-бір соғыста жеңімпаз 
болмайды және бола да алмайды, онда 

бәрі де жеңіледі. Екіншіден, жаңа соғы-
ста жаппай қырып-жоятын қарулар – 
ядролық, химиялық, биологиялық және 
ғылым жетістігі негізінде ойлап табы-
латын басқа да кез келген қару түрлерін 
қолданудан қашып құтылу мүмкін бол-
майды. Бұл бүкіл адамзаттың қырылуына 
алып келеді. Және осыған кімнің жауап 
беретінін анықтаудың өзі де кеш болады. 
Осы ықтимал қауіп-қатерді қазіргі ұлттық 
лидерлер мен саясаткерлер және олардан 
кейінгі буын өкілдерінің барлығы аксио-
ма ретінде түсінуге тиіс.Үшіншіден, мем-
лекеттер арасындағы барлық талас-тар-
тыстарды реттеу үшін бейбітшілік пен 
қауіпсіздікке тең жауапкершілік, өзара 
құрмет және ішкі іске араласпау қағидат-
тарына бейімделген бейбіт үнқатысулар 
мен сындарлы келіссөздер негіз болуы 
керек», – деген болатын. 

2019 жылы Қытайда басталып, кейін 
бүкіл әдемді шарпыған коронавирус 
індетінің таралуына қатысты бірауыз-
дылық таныта алмай отырған әлем 
елдері соңғы 2 жылдың ішінде дағда-
рыстың жаңа толқынын бастан өтке-
руде. Әлемдік державалар арасындағы 
дүрдараздықтың қоламтасын үрлеп, 
тұтандыруға тырысушылар жер-жерде 
қайта бой көтеруде. Бір кездері күллі 
әлемді дүр сілкінткен Ауғанстандағы 
Талибан қозғалысының қайта күш ала 
бастауы «Соғызсыз әлемді» құру идея-
сын ғана алыстатып қоймай, жаһандық 
ынтымақтастықтың жаңа дәуірін де 

елесті сағымға айналдыруда. Әлемдік 
саясаттағы қазіргі ахуал «Төртеу түгел 
болса төбедегі келеді, алтау ала болса 
ауыздағы кетеді» дегендей боп тұр. Тен-
тек бала сияқты өздерін жүре тыңдап, 
кейде тіпті сөзіне құлақ аспай жүрген 
Ресейді тәубесіне келтіргісі келген АҚШ 
пен Еуро Одақтың әрекеті әзірге тек бір-
жақты боп қалуда. Украинадан Қырым-
ды бөліп алып бір қыр көрсеткен Ресей 
жалдамалыларының Сириядағы ДАИШ-
та ғана емес, әлемдегі тыныштығы 
бұзылып бірімен-бірі жауласып жатқан 
өзге де елдерде бой көрсетіп жатқаны 
әлемдік қауымдастықтағы көшбас-
шылыққа деген таластың әлі жалғасып 
жатқанын аңғартады. Ал өзінің ғана 
емес, көршінің де ауласында әрдайым 
тыныштық болғанын қалайтынын ешқа-
шан жасырмай, өзінің сыртқы және ішкі 
саясатында оған зор басымдық беретін 
Қазақстанның алдағы уақытта Ұжым-
дық қауіпсіздік шарты ұйымы аясында 
Тәжік-Ауған шекарасындағы қақтығыс-
ты тоқтату үшін онда тағы да бітімгерлік 
күштерін жіберу мүмкіндігі жоғары боп 
тұр. Ал соғыс өрті тұтанған шетелге 
аттанатын әскердің қатарында өзінің 
баласы не қызының болғанын екінің бірі 
қалай қоймасы анық. Тіпті, бітімгерлік 
күштердің қатарында Ауғанстан, Ирак 
және тағы басқа елдерде болып қайтқан 
адамдарға қатысты қоғамдық пікірдің 
өзі әлі ала-құла. Мұндай жағдайдың 
алдағы уақытта тағы қайталанбауы үшін 
ақпараттық-насихаттық жұмыстардың 
үздіксіз, жүйелі түрде жүргізілуіне жа-
уапты құзырлы органдарға артылатын 
жүк өте жоғары. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»

Мемлекет басшысы Тәуелсіздіктің отыз жылдығын ме-
рекелеуге дайындық жөніндегі мемлекеттік комиссияның 
алғашқы отырысында сөйлеген сөзінде: «енді егеменді-
гіміздің төртінші онжылдығына қадам басамыз. Бұл – еліміз 
үшін аса маңызды кезең. Осы атаулы жылға дайындығымыз 
сақадай сай болуы керек. Комиссияға зор жауапкершілік 
жүктеледі. Өткен айда менің «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» 
атты мақалам жарияланды. Онда еліміздің алдағы идеялық 
бағдарына  арнайы тоқталдым. Мақсаттарымызды айқын-
дап, тапсырмалар бердім. Мақалада көрсетілген бастамалар 
тиянақты іске асырылуға тиіс. Құр даңғаза мен ысырапшыл-
дыққа жол беруге болмайды. Пандемия кезіндегі барлық 
қауіпсіздік талаптары сақталатын болады. Әрбір іс-шараны 
елге пайдасы тиетін нақты істерге ұластыру қажет» деген еді. 
Осыған орай Алматы облысында да аймақ басшысы Амандық 
Баталовтың төрағалығымен мерейтойға дайындалу және оны 
өткізу жөніндегі ұйымдастыру комиссиясының отырыстары 
өткізіліп, басқарма басшылары мен аудан, қала әкімдері-
не нақты тапсырмалар берілген болатын. Мәселен, медиа 
жоспардағы жұмыстар үш негізгі бағыттан тұрады. Олар: 

ұйымдастыру-дайындық, ақпараттық-имидж дік жұмыс және 
12 тақырыптық бағыт бойынша мерекелік іс-шаралар. 

Алматы облысы ішкі саясат басқармасының басшысы 
Рахмет Есдәулетов тің айтуынша, бүгінгі күнге дейін 803 
іс-шара орындалды. Оның екеуі халық аралық, тоғызы 
республикалық, 77-сі облыстық, 636-сы аудан және қала-
лық деңгейде. Эпидемиологиялық жағдайға байланысты 8 
іс-шара жылдың екінші жартыжылдығына ауыстырылған. 
Биыл жалпы Жетісуда әлеуметтік маңызы бар 26 нысан 
ашылған. Атап айтқанда Көксу, Райымбек аудандарында 
ДШСК, Қарасай ауданы мен Талдықорған қаласында жылы-
жай кешені, дәрігерлік амбулаториялар ашылып, Панфилов, 
Жамбыл аудандарында тутұғыр орнатылып, облыстағы по-
лиция қызметкерлеріне 55 жаңа пәтердің кілті тапсырылды. 
Өңірде ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерей тойы аясында 
«еріктілер жылының» жалғасы ретінде «игі істер марафоны» 
жалпыұлттық жобасы іске асырылуда. 

– Мемлекет басшысы айқындаған волонтерліктің 7 бағыты 
және «игі істер марафоны» аясында облыста 1216 акция өт-
кізілді. 75 мұқтаж отбасы тұрғын үй алды. 9 мың отбасы 170 
млн теңгеге азық-түлік себетін алды, – дейді облыс тық жастар 
саясаты мәселелері басқармасының басшысы Елдар Сапаров. 

Жалпы, Алматы облысында биыл жыл соңына дейін 
Тәуелсздіктің 30 жылдығы мерейтойына орай 900 іс-шара 
жоспарланған болатын. Сондықтан екінші жартыжылдықта 
Қазақстан Рес пуб ликасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай 
жоспарланған 40 нысанның ашылу салтанаттары өтетін бо-
лады. Оның ішінде Алакөл, Панфилов аудандарындағы дене 
шынықтыру кешені мен спорт алаңдары және М.Мақатаев-
тың ескерткіші. Жамбыл, Ескелді, Кербұлақ аудандарындағы 
саябақтар жетісулықтардың қуанышын еселейтін болады. 

Е. КЕБЕКБАЕВ, 
«Заң газеті» 

Парламент Сенатының депутаттары бүгінде өңірлерді ара-
лап, халықпен кездесу өткізуде. 
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БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ ЖАҢА ҚЫРЫ

БІЛІМ

Энергетика, транспорт, құрылыс, 
ауыл шаруашылығы, байланыс, туризм 
– екіжақты ынтымақтастықтың  басты 
артықшылықтары ретінде саналады. 

Екі мемлекеттің территориясы 
арқылы өтетін Шығыс-Батыс көлік 
жолдарын тиімді пайдалану мүмкіндік-
тері қаралып, керекті шаралар қарасты-
рылған. Қазіргі уақытта, Қазақстанда 
өндірілген қуат көздері және тағы да 
басқа тауарлар көптеген  көлік түр-
лерімен Әзірбайжан арқылы Еуропаға 
тасымалданады. Баку-Тбилиси-Карс 
темір жолының пайдалануға берілген 
кезінен бастап, Бакудағы жаңа ха-
лықаралық порт Қазақстандағы көлік 
инфрақұрылымының дамуына жол 
ашып, осы салада серіктестікті одан әрі 
дамытуға және транзиттік дәлізде біздің 
мемлекеттеріміздің маңыздылығын арт-
тыруда септігін тигізеді.

Бүгінгі таңда, Әзірбажан мен Қа-
зақстан арасындағы экономикалық 
қарым-қатынас аясында жеткілікті 
түрде дамыған құқықтық қор бар. Со-
нын ішінде инвестицияларды қорғау 
мақсатында, екі еселенген салық 
төлемдерін болдыртпау үшін 20-дан 
аса  келісімдерге қол қойылған, және 
де тауар айналымына оң әсерін ти-
гізетін көптеген шарттар жасалған. 
Қазақстанда қазіргі таңда шамамен 

300 әзірбайжандық серіктестік жұмыс 
атқарады.

Осы серіктестіктің ары қарай жан-
дануы және дамуы ретінде Қазақстан 
және Әзірбайжанның екі беделді оқу 
орындары бірлесе отырып «7M04212 – 
Теңіз және энергетикалық құқық» қос 
дипломды білім беру бағдарламасын 
2020–2021 оқу жылы ашқан еді.

2020 жылдың 21 қыркүйегінде 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті мен Баку мемлекеттік 
университеті арасындағы ынтымақта-
стық туралы келісім шеңберінде «Теңіз 
және энергетика құқығы» мамандығы 
бойынша екі дипломды магистрлік 
бағдарлама құру туралы келісімге қол 
қойылған болатын.

ҚазҰУ-дың заң факультетінде 
әлемге әйгілі мұнай алыбы – «Шеврон» 
компаниясымен бірегей жұмыс тәжіри-
бесі бар жетекші заңгерлер жұмыс істе-
се, Баку мемлекеттік университетінде 
белгілі ғалымдар, мұнай және халық-
аралық құқық саласындағы көптеген 
ғылыми еңбектердің авторлары жұмыс 
істейді. Ғалымдарымыздың бірлескен 
тәжірибесін ескере отырып «Теңіз және 
энергетикалық құқық» мамандығы 
бо йынша қос дипломды білім берудің 
магистрлік бағдарламасын құру қажет-
тілігі туралы шешімге келген еді.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті еліміздің алдыңғы қатар-
лы жоғары оқу орындарының бірегейі 
болып есептеледі. 

Ол Қазақстан ЖОО басты рей-
тингісі бойынша көшбасшы, мемле-
кетіміздің тарихында бірінші болып 
ҚР Президенті сыйлығының лауреаты 
«Сапа саласындағы жетістіктері үшін», 
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының 
«Қызмет пен өнім сапасы саласын-
дағы жетістіктері үшін» сыйлығының 
дипломанты. Біздің университетіміз 
Халықаралық университеттер ассоци-
ациясының мүшесі және Еуразиялық 
университеттер ассоциациясының ұй-
ымдастырушысы. 

Университет жоғары білікті ма-
мандарды даярлауға, әлемдік білім 
кеңістігінде интеграциялауға, өндіріске 
енгізілетін фундаменталды және қол-
данбалы зерттеулерді дамытуға бағыт-
талған кең көлемдегі білім, ғылы-
ми, рухани-тәрбиелік, инновациялық 
және өндіруші негізіне ие. Бүгінгі 
таңда әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
алуан түрлі мамандықтарды ұсынатын 
білім-ғылымның ордасы.

Университет құрамында жаңадан 
құрылған Ақпараттық технологиялар 
факультетін қосқанда 16 факультет, 
32 ғылыми-зерттеу институттары мен 
орталықтар, технопарк қызмет атқа-
рады. Сонымен бірге 2000-нан астам 
профессорлар, докторлар, ғылым кан-
дидаттары мен философия докторлары, 
100-ден астам академиялардың ака-
демиктері, 40-қа жақын Қазақстанға 
еңбек сіңірген қайраткерлер, 40-тан 
астам Қазақстанның мемлекеттік және 

атаулы сыйлығының лауреаттары, сон-
дай-ақ 40 жас ғалымдар сыйлығының 
лауреаттары мен 47 мемлекеттік ғылы-
ми стипендиялардың стипендианттары 
еңбек етеді. Университетте 25 мыңнан 
астам білімгерлер мен көпсалалы жоға-
ры кәсіби білім жүйесі бойынша маги-
странттар білім алуда. 

Әзірбайжан елінің көрнекті оқу 
орындарының бірі Баку мемлекеттік 
университеті де, кез келген елдің эко-
номикалық, мәдени және зияткерлік 
деңгейінің барометрі болып саналатын 
университеттің миссиясын абыроймен 
орындайды.

Баку мемлекеттік университетін-
де бакалавриаттың 57 мамандығы 
және магистратураның 190 мамандығы 
бойынша 20 мыңнан астам студент 
оқиды. Университет штатында 4000 
қызметкер және 1500 профессор жұ-
мыс істейді, оның ішінде 200 жоғары 
мемлекеттік медальдар мен орден-
дердің лауреаттары, 20 ҰҒА-ның нақты 
және қауымдастырылған мүшелері, 12 
Милли Меджлис депутаттары, 5 Мем-
лекеттік сыйлықтың лауреаттары, 30 
еңбек сіңірген ғалымдар, 300 ғылым 
докторлары, 800-ден астам ғылым кан-
дидаттары мен доценттер бар. Бүгінде 
Баку мемлекеттік университетінде 17 
факультет, 125 кафедра, 2 жоғары жаб-
дықталған ғылыми-зерттеу институты, 
3 ғылыми-зерттеу орталығы және 24 
ғылыми-зерттеу зертханасы жұмыс 
істейді. Университеттегі ғылым мен 
білімнің дәйекті дамуы соңғы реформа-
лардың нәтижесі болып табылады. 

Қазіргі уақытта көп салалы Баку 
мемлекеттік университеті 17 факультет-

тен тұрады, олар 60 бакалавриат және 37 
магистратура мамандықтарын үш тілде 
(әзірбайжан, орыс және ағылшын) ұсы-
нады. БМУ студенттері 14 әлем тілдерін 
оқиды. Математика, физика, химия, 
биология сияқты іргелі ғылымдармен 
қатар университет Ақпараттық құқық, 
Кавказ халықтарының тарихы, жасыл 
химия, медиа және коммуникациялық 
жүйелер, теле және радиохабарларды 
басқару, су ресурстарын интеграция-
лық басқару, биоалуантүрлілік және 
қоршаған ортаны қорғау, биоэкология 
және т. б. сияқты жаңа мамандықтарды 
енгізді.

2020 жылы дүниежүзілік панде-
мияның белең алуына байланысты, 
оқудың онлайн форматын «Univer» 
жүйесінде, ынтымақтастық арқасында 
Microsoft корпорациясының платфор-
маларын студенттер, оқытушылар мен 
қызметкерлер тегін пайдаланды. Пан-
демия әсерінен онлайн оқу форматы 
бойынша біршама бағдарламаларды 
жасақтау арқылы студенттердің жеке 
дербес деректері арқылы сессия өт-
кізу жұмыстары мен сабақ өткізудің 
бірыңғай жүйесін қолдануда. Екі ел-
дің магистранттары оқудың онлайн 
жүйесі арқылы Zoom платформасы 
мен Microsoft Teams қосымшалары 
арқылы оқуларын жалғастырған бо-
латын.

Екі университеттің қарқынын 
бағамдай отырып, жаңа ашылған ма-
мандықтың магистранттарынан бо-
лашақта білікті де білімді теңіз және 
энергетика саласының заңгер маман-
дары даярланып, екі елдің теңіз және 
энергетикалық саласының дамуына зор 
үлес қосатынына сеніміміз мол. 

Айжан ЖАТҚАНБАЕВА, 
Гулнар АЙГАРИНОВА ,

әл-Фараби атындағы Қазақ
 ұлттық университеті 

 заң факультеті, кеден, қаржы 
және экологиялық құқық 

кафедрасының профессорлары 

АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ ТАБЫСЫ КӨБЕЙМЕК
 ЖОБА

Табыссыз қалған азаматтарды қол-
дау мақсатымен Жұмыспен қамту жол 
картасы қабылданғанын, оған трилли-
ондаған қаржы жұмсалғанын, алайда 
жұмыспен қамту жол картасын жүзеге 
асыру барысында бірқатар кемшіліктер 
болғанын ашық айтты. 

– Менің тапсырмам бойынша Жам-
был облысында ауыл тұрғындарының 
табысын арттыру жөніндегі пилоттық 
жоба жүзеге асырылды. Нәтижесі жа-
ман емес –  ауыл шаруашылығы өнімін 
өндіру екі есеге артты, мал басы 24 
пайызға өсті. Жұмыссыздар, атаулы 
әлеуметтік көмек алатындар, тіркелмей 
өзін-өзі жұмыспен қамтығандар саны 
азайды. Үкімет бұл жобаның ауқымын 
кеңейту мүмкіндігін қарастыруы ке-
рек», – деген ел Президентінің тапсыр-
масы дағдарыс жағдайындағы эконо-
микалық дамумен тұспа-тұс келуімен 
өзекті болып отыр. 

Мемлекет басшысы тілге тиек ет-
кен «Жамбыл облысы тұрғындарының 
тұрмыстық табысын арттыру» деп 
аталатын бұл жоба Жамбыл облысын-
да 2019 жылы бастау алған болатын. 
Оның 5 бағыты бойынша бүгінгі таңда 
8437 млн теңгенің қаражаты игерілді. 
Оның ішінде республикалық бюджет-
тен – «Тараз» ӘКК» АҚ-ы арқылы 7 
200 млн теңгеге 2,5%-бен 2489 өтінім 
қаржыландырылды. Жергілікті бюджет-
тен – «Тараз» МҚҰ» ЖШС-гі арқылы 
ауыл шаруашылығы кооперативтерінің 
айналым қаржылары мен ауыл шаруа-
шылығы техникаларына 1237 млн теңге 
қаражаты 5%-бен несиелендірілді.

Облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасы баспасөз қызметінің 
мәліметіне қарағанда, пилоттық жоба-
да 10 аудандағы пилоттық 11 ауылдық 
окруктегі 25 елді мекеннің 2478 тұрғы-
ны мен жаңадан ашылған 11 ауыл ша-
руашылғы кооперативі несиелендірілді. 
Ол 5 бағыт бойынша іске асырылды. 
Бірінші, үй іргесіндегі жерді тиімді 
пайдалану бағытында 51 100 тұрғыны 
бар 8337 ауланың 7856 ауласы жобаға 

қатысты. Екінші, мал шаруашылығын 
дамыту бағытында несиелендірілген 
2454 азамат 45 032 мал басын сатып 
алды. Үшінші, ауыл сыртындағы жер 
үлесін тиімді пайдалану бағытында 
құрылған 11 ауыл шаруашылығы ко-
оперативтері 10 113 га жерді 228 ша-
руа қожалықтарымен бірлесе игерді. 
Төртінші, жаңадан құрылған 11 ауыл 
шаруашылығы кооперативтеріне 190 
дана ауыл шаруашылығы техникалары 
лизинг жүйесімен берілді. Бесініш, 
ауыл тұрғындарының жеке кәсібін ашу 
бағытында 11 жоба іске асырылуда. 
Енді түсініктірек болу үшін олардың 
әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өткен 
жөн шыған. 

Жерді тиімді пайдалану
Бірінші бағыт бойынша пилоттық 

ауылдық округтерде жалпы 51,1 мың 
тұрғыны бар 8337 ауланың 7856 ауласы 
үй іргесіндегі 932 га жерлеріне 2020 
жылы 2 айналыммен жеміс-көкөніс 
және бақша өнімдері егілді. Құрылған 
ауыл шаруашылығы кооперативтеріне 
айналым қаражатына 125,9 млн теңге 
несие берілді. Оның ішінде, 84 028 мың 
теңгеге 472 тонна тұқым, 25 125 мың 
теңгеге 220 тонна минералдық тыңайт-
қыш, 11 661 мың теңгеге 64,7 мың 
литр жанар-жағармай және 5 175 мың 
теңгеге 924 литр химиялық қорғау зат-
тары алынды. Соның нәтижесінде жеке 
қосалқы шаруашылықтар үй іргесіндегі 
жерлерінен 978,7 млн теңгені құрайтын 
11,5 мың тоннаға жуық өнім өндірді. 

Үй іргесіндегі жерді игеру бойын-
ша өсім 2019 жылмен салыстырған-
да 2503 аулаға немесе 329 гектарға 
артып, 155%-ды құрады. Сонымен 
қатар, жалпы көлемі 2 га құрайтын 
14 жылыжай құрылысына 119,2 млн 
теңге несие қаражаты берілді. Бірінші 
айналымнан 150 тонна өнім өндірілcе, 
екінші айналымда 300-350 тонна өнім 
өндіру жоспарлануда. 2021 жылы 7856 
ауланың үй іргесіндегі 942 га жерлеріне 
жеміс-көкөніс және бақша дақылдарын 

егу 2020 жылмен салыстырғанда 10 га 
ұлғайды. 

Мал шаруашылығын 
дамыту

Екінші бағыт бойынша 2454 несие 
алушылар 6,4 млрд теңгеге 45032 мал 
басын (МІҚ – 7 589, жылқы – 6 793, ұсақ 
мал – 26 650, құс – 4000) және 500 млн 
теңгеге мал азығын сатып алды. Оның 
ішінде, 5 680 мал басы Алматы, Түр-
кістан, Қызылорда, Шығыс-Қазақстан, 
Павлодар сияқты өзге облыстардан 
алынған. Олардың бәрі қажетті ветери-
нариялық бақылаудан өтті және ауыл 
шаруашылығы жануарларының бірегей 
дерек қорына тіркелді. 

Мал басы былтыр алдыңғы жылмен 
салыстырғанда 37 308 басқа (125%) 
көбейіп, 186 095-ті құрады. Ет өндірісі 
пилоттық жоба аясында сатып алынған 
мал басын қосқанда 2019 жылмен са-
лыстырғанда 2,8 есе (2 758 тоннаға) 
көбейіп, 4 243 тонна болды. Сүт өндірісі 
2020 жылы 8 304 тоннаны құрап, 2 572 
тоннаға (144%) көбейді. Жалпы 17 
тонна ет, 2 155 тонна сүт қайта өңделіп, 
өндірілген өнім 8 млрд теңгені құрады 
(7,2 млрд теңге ет, 830 млн теңге сүт). 
Сондай-ақ, 12 362 жеке қосалқы шаруа-
шылықтарының ішінен малы болмаған 
1066 отбасылар жоба аясында малмен 
қамтылды.

Үшінші бағыт бойынша, коопе-
ративтер жоспарланған 10 113 гектар 
жерді игеруге қажетті сапалы тұқым, 
тыңайтқыш, химиялық қорғау заттарын 
сатып алуға 230,1 млн теңгеге айналым 
қаражатымен қаржыландырылды. Оған 
829 тонна (1,2 сұрыпты арпа мен бидай, 
жүгері будандары) тұқым, 688 тонна 
тыңайтқыш, химиялық өндеуге 14,5 
мың литр препараттар және 307 тонна 
дизель отыны сатып алынды. 

Мал азығымен қамтамасыз етуге 
60,8 мың гектар жер белгіленді. Оның 
10,1 мың гектары егістік, 50,7 мың 
гектары жайылым. Игерілген егістік 
жерлерінің көлемі (2019 ж – 7,6 мың 
га) 2,5 мың гектарға ұлғайды. Жаңадан 
құрылған кооперативтер 2020 жылы 
10 113 га жерді 228 шаруа қожалықта-
рымен бірлесе игеріп, 1 082 млн теңгені 
құрайтын 20,7 мың тоннаға жуық мал 
азығы өнімін өндірді. 2019 жылмен 
салыстырғанда өнім 4 500 тоннаға 

(146%) көбейді. Өндірілген өнімдер 
(-50% төмен) кооператив мүшелеріне 
нарықтан төмен бағаға сатылды. 2021 
жылы көктемгі дала жұмыстарында 
8 456 га жерге дәнді-дақылдар егілді. 
Оның ішінде, арпа – 2119 га, бидай – 
2440 га, жүгері – 435 га, көпжылдық 
шөп шаруа қожалықтарымен бірлесе 
– 3083 га, рапс – 45 га, басқа дақылдар 
– 334 га.

Қажетті құрал жабдық, 
қондырғы және 

техникалар сатып алу
Төртінші бағыт бойынша, 190 дана 

ауыл шаруашылығы техникаларын ли-
зинг жүйесімен сатып алуға жаңадан 
құрылған 11 ауыл шаруашылығы коо-
перативтері жергілікті бюджеттен 972,4 
млн теңгеге 5%-бен несиелендірілді. 
Алынған техникаларға 383,4 млн теңге 
инвестициялық субсидия төленді (оның 
ішінде РБ –189 млн теңге, ЖБ –194,4 
млн теңге).

Қазіргі таңда, бұл кооперативтердің 
1509 мүшесі бар және оларда 53 адам 
тұрақты жұмыс жасауда. Олар 228 ша-
руа қожалықтарымен бірлесіп 8,7 мың 
га егістік жерлерін игерді. Бұдан бөлек, 
кооперативтерге аудандардың жер 
қорынан 1,4 мың га егістік, 12 мың га 
жайылым, 204 га шабындық жер беріл-
ді. Статистика бойынша 2020 жылы 

кооперативтердің ақшалай айналымы 
745,6 млн теңгені құрады (оның ішінде 
9,6 млн теңгеге техникамен қызмет көр-
сету, 312,8 млн теңгеге 6149 тонна өнім 
өндіру және 423,2 млн теңгеге 5512 
тонна өнімдер сатты). 

Жеке кәсіп ашу
Бесінші бағыт бойынша, 11 ауыл 

тұрғындарына 56,2 млн теңге қаражат 
беріліп, 11 жоба іске қосылды. Со-
ның нәтимжесінде 27 адам жұмыспен 
қамтылды. Бүгінгі таңға дейін оларда 
135 тоннадан астам өнім өндірілді (нан, 
шұжық, шырын, ара балы, кондитерлік 
өнімдер). 

Егер облыс тұрғындарының табы-
сын арттыруға бағытталған пилоттық 
жобасын іске асырудың аралық қоры-
тындыларына көз жүгіртсек: өзін-өзі 
жұмыспен қамтығандар мен жұмыссыз-
дардың ішінен 2 282 адам ЖК ретінде 
тіркелді, олардың жалпы саны – 3248. 
Жаңадан 589 жұмыс орны ашылды.

 Атаулы әлеуметтік  көмек алатын 
адамдар 65% -ға кеміп, 1615-тен 557 
адамға азайып, 1058-ді құрады. Жұмыс-
сыздар саны 528 адамнан 334-ке дейін 
азайды (94%). Жобаға қатысушылардың 
орташа табысы 73 мың теңгені құрады 
немесе 65% көтерілді.

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев  шілденің 
алғашқы жартысындағы Үкіметтің кеңейтілген отырысын-

да жұмыспен қамту және халықтың табысын арттыру мәселе-
лері туралы айтқан кезде ауылдың ахуалына баса назар аудару 
қажеттігін ерекше атап өтті.

Қазақстан мен Әжірбайжан арасындағы бауырлас қа-
рым-қатынас, сарқылмас қор,  ортақ теңіз шекаралары, 

Қазақстанда тұрып жатқан әзірбайжан диаспорасы, тарихи 
«Жібек жолындағы» геостратегиялық орны, бауырлас еліміздің 
арасындағы қарым-қатынастың жарқын болашағын қамтама-
сыз ететін негізгі қозғаушы күші болып табылады. 
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ХАБАРЛАНДЫРУ БЕРУДІҢ ТӨТЕ ЖОЛЫ
 «ЗАҢ» Медиа-корпора циясының 
жарнама бөліміне хабарласыңыз 

немесе zanreklama@maіl.ru 
электронды поштасына жолдаңыз.

ТЕЛЕФОН: 292 43 43, 8 708 929 9874

«Sokrat-PV» Юридическое агенство» ЖШС, Павлодар қала-
сы, Крупская көшесі, 61, кеңсе 23. 

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

«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 хабарланды-
руды What’s app бойынша қабылдаймыз.

ЖК «Қандыбаева», Газеттерге, журналдарға 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 

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

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

ЖК «Gold Capіtal» 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, Петропавл қ., К.Сүті-
шов 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 
Департаметінің 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), директоры Кривилова 
Татьяна Ивановна. Шымкент қ., Г.Иляев көшесі, 47 (Шаймер денов к. 
бұрышы) RBK банктің жанында, Тел.: 8 (7252) 53-40-48. WhatsApp : 
+7-705-705-31-31. E-maіl: nazar.reklama@gmaіl.com

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

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

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-Фараби 119-үй, 407-А 
бөлме. Тел/факс: 8 (7142) 53-63-21.

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

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

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

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

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

Жәнібек аудандық сотына талап қоюшы «Эксперт Плюс» 
коллекторлық агенттігінен жауапкер М.-нан қарыз шарты 
бойынша берешекті өндіріп алу туралы талап-арыз  түсті. 
Талап-арыз өндіріске оңайлатылған (жазбаша іс жүргізу) 
тәртібімен соттың іс жүргізуіне қабылданды. Соның ішінде, 
тараптарға олардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттерін, 
дауды татуласу рәсімдері арқылы, яғни бейбіт жолмен реттеу 
құқығы жазбаша түсіндірілді.

Жауапкер соттың хабарламасын және түсіндірмесін алып, 
қарыздар бойынша берешекті реттеуге қатысты өзінің шар-
тын ұсына отырып, талап қоюшыға жүгінді.

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН ОРЫНДАР:

Сот отырысы хатшысының кәсібі және 
оның сот жүйесіндегі рөлі өте маңызды. 
Бірақ олардың жұмысын сырт көз байқа-
майды.  

Сот отырысының хатшысы бірінші ке-
зекте тағайындалған судьяға көмектеседі, 
яғни істі сот отырысына дайындайды, іс 
бойынша қатысушыларды сот отырысына 
шақыру үшін қажетті шараларды қолдана-
ды, процессуалдық заңнама нормаларында 
көзделген сот отырысының орны мен уақы-
ты туралы SMS хабарлама жолдап немесе 
қоңырау шалады. 

Істі қарау кезінде қағазбастылықты 
және сот отырысын негізсіз кейінге қал-
дыру фактілерінің алдын алу мақсатында  
сот отырысының хатшысы сот отырысы 
белгіленген мерзімнен екі күн бұрын 
іс бойынша барлық тараптардың тиісті 
орындалғанын тексереді, жоғары сапалы 
дыбыс-бейнежазба үшін сот залының 

Нәтижесінде тараптар медиативтік келісімге келіп, олар-
дың шарттары бойынша қарызды қайтарудың ыңғайлы кестесі 
жасалды. Сот келісімнің заңдылығын тексеріп, оны заңға 
қайшы келмейді және біреудің құқығы мен заңды мүддесіне 
нұқсан келтірмейді деген қорытындыға келді. Осылайша та-
туласу рәсімдерін жүргізудің арқасында тараптар өзара тиімді 
шарттарға қол жеткізіп, дау шешілді.

Ұйғарым заңды күшіне енді.
Жемис МАХСОТОВА,

Жәнібек аудандық сотының кеңсе бас маманы  
Батыс Қазақстан облысы

Соңғы кездері онлайн қызмет пен за-
манауи ақпараттық технология өмірдің 
ажырамас бөлшегіне айналды. Ала-
яқтардың да іздегені осы. Құқық қорғау 
орындары заманауи технологияның 
көмегімен жасалатын алаяқтықтың 
жаңа түрлерінің белең алып бара жатқа-
нына алаңдаулы.

Атап айтар болсақ, төлқұжат пен 
жеке тұлғаларға берілетін сандық код-
ЖСН арқылы жеке мәліметтерді-де-
ректерді пайдаланып несие рәсімдеу, 
жеке тұлғалардың ұялы телефонынан 
телефон нөмері арқылы жүктелген 
банктік есеп шоттарынан аударым 
жасау арқылы қаражаттарды ұрлау, 
әлеуметтік желідегі сату-сатып алу 
хабарламалары арқылы ұрлау, жалға 
алған тұрмыстық техникалар мен ойын 
құрылғыларын кепілге тапсырып қара-
жаттар жымқыру, заманауи техникалар-
ды пайдаланып жалған құжаттар жасау 
секілді қылмыс түрлері қоғамда кең 
тарап барады.

Алаяқтық Қылмыстық кодекстің 
190-бабымен сараланады. Келтірілген 

залалдың көлеміне, қылмыстың жасалу 
тәсіліне және қылмыс жасаған азамат-
тың жеке басына қатысты мәлімет-
терді назарға ала отырып қылмыскер-
лер әртүрлі жазаға тартылуы мүмкін. 
Аталған баптың санкциясына қарай 
айыппұл салудан басталып он жыл 
мерзімге дейін бас бостандығынан ай-
ыру жазасы көзделген.

Азаматтар жеке дербес мәліметтері-
не, жеке құжаттарына сақ болуы керек. 
Тіпті, «қоңырау шалып алайын» деген 
жанға ұялы телефонды бере салудың 
өзі қауіпті. Алаяқтар азаматтарға те-
лефон арқылы хабарласып, неше түрлі 
құйтырқы әдістермен алдап кетіп жата-
ды. Азаматтар электрондық цифрлық 
қолтаңба алған кезде берілетін құпия 
сөз көбінесе бірдей болады. Алайда 
азамат оны өз қалауынша өзгертіп 
ала алады. Бірақ көбісі оны өзгертуді 
ұмытып кетеді немесе қалай өзгерту 
қажеттігін білмейді. ЭЦҚ бар флешка 
немесе компьютерде сақталған құпия 
сөз біреудің қолына түсетін болса, аза-
маттың жеке мәліметтерін біліп алу өте 

оңай. Сондай-ақ, қазіргі таңда жұмыс 
жасап отырған үлкен сауда орталықта-
рында несие рәсімдеу арқылы тауар 
сатып алуды әдетке айналдырғандар да 
алаяқтардың құрбаны болып жататын 
жағдайлар жеткілікті. 

Алматы қаласының Әуезов аудан-
дық сотында қаралған бір ғана қылмы-
стық іс бойынша тоқтала кетсек. А. де-
ген азамат «ОLX» әлеуметтік желісіне 
хабарлама беріп, 52 адамның қаржы-
сын жымқырып кеткен. Істі қарау 
барысында сотталушы барлық көрініс 
бойынша кінәсін толық мойындап, 
біраз жәбірленушіге келтірген шығы-
нын өтеп бергенін айтып, өзін қатаң 
жазаламауды сұрады. Алайда сот қыл-
мыстың бірнеше мәрте жасалғанын, 
шығынның басым бөлігі өтелмегенін, 
сотталушының жеке басына қатысты 
мәліметтерді назарға ала отырып, 
азаматты ҚК-нің 190-бабы 3-бөлігі 4) 
тармағымен кінәлі деп танып 4 жыл 
мерзімге бас бостандығынан айыру 
жазасын тағайындады. Алаяқтардың 
көбейіп бара жатқанын ескере отырып, 
азаматтарға өз-өзіне сақ болу қажетті-
гін ескертеміз!

К.ДУАМБЕКОВА, 
Алматы қаласы

 Әуезов аудандық сотының судьясы

ҚЫЛМЫС

ОНЛАЙН АЛАЯҚТЫҚ 
ӨРШІП БАРАДЫ

 БІТІМ

КЕЛІСІМ КИКІЛЖІҢНЕН ҚҰТҚАРАДЫ

МІНДЕТ

СОТ ОТЫРЫСЫ 
ХАТШЫСЫНЫҢ РӨЛІ

7. «Гүлзар» қоғамдық бірлестігі, БСН  061040005539, өзінің таратылаты-
нын хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы, 
Мынбаев көшесі, 115 үй.

8. №27 пәтер иелерінің тұтынушылар кооперативі, БСН 970740003545, 
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарлан-
дыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: Қостанай қаласы, 5 ықшамаудан, 1 үй.

11. «Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім 
бөлімінің жанындағы Красный Кордон ауылының «Жұлдыз» бөбекжайы» 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны,БСН 051040005248, өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жа-
рияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылдана-
ды: Қазақстан Республикасы, 021219, Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Бәй-
терек селолық округі, Красный Кордон ауылы, Орталық көшесі, 49-құрылыс.  

12. «ТАХИР-АТА» АӨК» ауылшаруашылық өндірістік кооперативі, БСН 
161240011958, Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш кентi, Сәрке 
батыр көшесі №40, өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар 
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: Жалағаш ауданы №40А. Тел. 87021235277

13. «Заң газетінің» 21.05.2021 ж. №40 (3365) санында жарияланған хабар-
ландыру жарамсыз деп танылсын: «Швейник» ЖШС, БСН 000940000120, 
БҚО, Орал қаласы, Елизаров көшесі, 48, өзінің таратылатыны туралы ха-
барлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 
екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: БҚО, Орал қаласы, 
Елизаров көшесі, 48. Тел.: 87112514756». 

14. «Корпорация DosStar KZ (Корпорация ДосСтар КЗ)» ЖШС, БСН 
120840014012 (Алматы облысы, Талғар ауданы, Тұздыбастау ауылы, Біржан 
сал көшесі, п. 25 үй, индекс 041626), өзінің таратылатыны туралы хабар-
лайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі 
ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы, Төле би 
көшесі, 273/4, 200 пәтер. Тел.: 87052010122. 

15. «Маdiar.Мukan» ЖШС ұйымы, ЖСН 170940026158, өзінің жойылған-
дығы туралы хабарлайды.Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Алматы обл., 
Жамбыл ауданы, Мыңбаев ауылы, Алатау көш, 8 үй, 4 п. Тел.8 708 754 12 94.

20. «Триум Вират» ЖШС, БСН 060840010492, өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 
екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы, Гете 
көшесі, 125 үй. Тел.: 87071762345. 

16. 22.07.2021 жылы Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық 
экономикакық сотының 14.04.2021 жылғы г. АО «AsiaCredit Bank (AsiaCredit 
Bank)» (бұдан әрі – Банк) қызметін мәжбүрлеп тоқтату (тарату) туралы 
шешімі заңды күшіне еңді.

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төраға-
сының 22.07.2021 ж. №224 бұйрыгымен Банктің тарату комиссиясы тағайындалды.

Банк кредиторларының талаптары тарату комиссиясының төрағасы М.Б. 
Сәттібаевтың атына жұмыс күндері сағат 09.00-ден 18.00-ге дейін Қазақстан 
Республикасы Әділет министрлігінің ресми баспа басылымдарында Банк 
қызметін мәжбүрлеп тоқтату (тарату) туралы хабарландыру орыс және қазақ 
тілдерінде жарияланған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде келесі ме-
кенжайлар бойынша қабылданады:      

- Алматы қаласы, Төлебаев к, 38/61, Жетісу бизнес орталығы, тел. +7(727)327 
88 18, +7 778 426 36 90, cc@asiacreditbank.kz, www.asiacreditbank.kz

- Нұр-Султан қ., Бердикулова Ақмарал Абдибековна  +7-776-192-28-38
- Ақтау қ., Мырзабек Мұрат Түркменбайұлы +7-702-368-08-08
- Ақтобе қ., Успанов Нурлан Турсунгалиевич +7-705-398-99-98
- Атырау қ. Кабесов Асланбек Шершекбаевич +7-775-700-75-09
- Қарағанды қ., Алахаева Сандугаш Муратовна +7-775-525-99-20
- Павлодар қ., Даирбаева Анар Кабышевна +7-777-410-78-12
- Петропавл қ., Бадагулова Әсемгуль Бейсеновна   +7-775-964-71-10
- Өскемен қ., Шимина Наталья Николаевна  +7-777-246-14-02          
- Шымкент қ., Шотаев Ануар Оразбекович +7-701-646-84-84

2. «Картрейдснаб» ЖШС, БСН 210640028480, өзіне «Фуд-МС» ЖШС-нің, 
БСН 040840006282, қосылуы арқылы қайта ұйымдастырылатыны туралы 
хабарлайды. Талап-шағымдар 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қа-
былданады: ҚР, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 7 үй, 103 кеңсе, тел.: 
87273111695.

3. «РИКАЗ» ЖШС (БСН 100740006163) өзіне «Култас Стройкомплект» 
ЖШС-нің, БСН 090140009022, қосылуы арқылы қайта ұйымдастырылатыны 
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар мына мекенжайда қабылданады: ҚР, 
Алматы қаласы, Көшек батыр көшесі, 25/1.

4. «Гурмания» ЖШС, БСН 980240005119, жарғылық капиталдың   
11 645 017 (он бір миллион алты жүз қырық бес мың он жеті) теңге көлемін-
де азаюы туралы хабарлайды. Шағымдар   хабарландыру жарияланған 
күннен бастап бір  ай   ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады:   ҚР, 
Алматы қ., Медеу ауданы, Бекхожин көш. ,15А, индекс  050010.

10. «Конфеты Караганды» АҚ барлық акционерлеріне 30.08.2021 ж. акци-
онерлердің жалпы жиналысы өтетіні туралы хабарлайды. Жиналыстың күн 
тәртібі және өту тәртібі туралы барлық сұрақтарды 87019721886 телефоны 
арқылы қоюға болады.   

17. Нұр-Сұлтан қаласы МАЭС-ның 2021 жылғы 12 шілдедегі ұйғары-
мымен «AGS Build Group» ЖШС-не, БСН 070240013556, мекенжайы: 
Нұр-Сұлтан қаласы, Абылайхан даңғылы, 57, н.п.1, қатысты оңалту рәсім-
дерін қолдану туралы іс өндіріске алынды.  

 19. 12 сәуір 2021 жылы қайтыс болған Юсупова Риханның артынан мұра 
ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі келгендер болса, нотариус 
Ә.Б.Әкімханға келулеріңіз керек: Еңбекшіқазақ ауданы, Шелек ауылы, Б.Мо-
мышұлы көшесі №81 «А», тел.ном: 8 (777) 3677972.

18. Нұр-Сұлтан қаласы мамандандырылған ауданаралық экономика-
лық сотының, мекенжайы: Нұр-Сұлтан қаласы, Сауран көшесі, 32 үй, 
2021 жылғы 18 маусымдағы ұйғарымымен «Әскери Құрылыс Астана» 
ЖШС-не, БСН 030440001403, қатысты банкрот деп тану туралы іс 
қозғалды. 

ЖОҒАЛТУ
9. Қостанай облысы әкімдігі білім беру басқармасының «Қостанай қала-

сының білім бөлімінің №2 мектеп-лицейі» коммуналдық мемлекеттік меке-
месі Искаков Даниял Кайратовичке, ЖСН 050620551845, 07.06.2021 жылы 
берілген НОБ №1030528 негізгі орта білім туралы аттестатының жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп танылсын. 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Соттардың 
қызметін қамтамасыз ету департаменті «Астана» халықаралық қаржы 
орталығы сотының Сот ісін жүргізу департаментінің директоры Алмат 
Ердәулетұлы Игенбаевқа әкесі

 Ердәулет Нұрқанатұлы ИГЕНБАЕВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты ауыр қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Ақмола облыстық соты мен  облыстың судьялар қауымдастығы сот 
жүйесінің ардагері 

 МЫРЗАХМЕТОВА Клара Нұғыманқызының 
қайтыс болуына байланысты, оның отбасы мен жақындарына қайғысы-
на ортақтасып, көңіл айтады.

ТАРАТУ

техникалық жабдықтарын қарап шығады.  Сонымен қатар, елде қалыптасқан 
эпидемиологиялық жағдайға байланысты сот отырыстары WhatsApp, Skype, 
Zoom және т.б. мессенджерлерін қолданумен онлайн режимінде өткізіледі. Сол 
себепті сот отырысының хатшысы қатысушыларға мобильді қосымша арқылы 
сот отырысына қалай қосылу керек екенін түсіндіреді. Сондай-ақ, сот отырысы 
күні хатшы процеске шақырылған қатысушылардың келуін тексереді, төраға-
лық етушіге хабарлайды, келген адамдарды сот залына кіргізеді.  

Судья істі қарағаннан кейін және «Төрелік» ақпараттық жүйесіне сот актісі 
енгізілгеннен кейін, хатшы сот актісінің көшірмесін іс бойынша қатысушы-
ларға жібереді немесе тапсырады, содан кейін құжаттарды іске хронологиялық 
тәртіпте тігіп, іс жүргізу парақтарын нөмірлейдін Сонымен бірге өз қолымен іс 
бойынша материалдар тізімін жасайды немесе қолда бар тізімдемені жалғасты-
рады, сот отырысының қысқаша хаттамасына дыбыстық және бейне жазбасы 
бар дискіні қосады. Ол іспен бірге сақталады, сот актілері заңды күшіне енген-
нен кейін атқарушылық құжаттарды құрастырады.  

Прокурордан апелляциялық шағым, (өтініш немесе жеке шағым) өтініш 
түскен жағдайда сот отырысының хатшысы іс бойынша қатысушыларға  шағым, 
өтініштердің және оған қоса берілген жазбаша дәлелдемелердің көшірмесі немесе 
соттың интернет-ресурсы арқылы олардың электрондық көшірмелерімен танысу 
мүмкіндігі туралы хабарламаны бес жұмыс күнінен кешіктірмей жібереді.

Өздеріңіз білетіндей, өмірде қиын жағдайға тап болатын, өз құқығы мен заң-
ды білмейтін адамдар көбіне сотқа қорғау үшін жүгінеді.  Сондықтан жоғарыда 
аталған тапсырмаларды орындау кезінде жауапкершілікті сезініп, сыпайылық, 
шыдамдылық пен сабырлық сақтау қажет.

Айгерім НАХИПБЕКОВА,
Алматы қаласы Медеу аудандық 

№2 сотының бас маман-сот 
отырысының хатшысы
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«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-
да Қазақстан Респуб лика сының Ақпарат және коммуникация министрлiгi 
берген. 

Газеттiң терiмi мен бет қаттау жұ мыс тары «Заң» Медиа-корпорация» 
ЖШС компьютерлiк орта лығында жа салды. Алматы облысы, Iле ауданы, 
Өтеген батыр ауылы, Сейфуллин кө шесi, 2«б», «Принт плюс» ЖШС 
баспаханасында басылып шығарылды. Тел.: факс. 8 (727) 51-78-27,  
8 (727) 51-78-31

Нұр-Сұлтан  Айша Құрманғали
 8 707 851 91 13.
Алматы  Нұрбол Әлдібаев
облысы 8 701 357 66 84.
Ақтөбе  Жансая Есмағанбетова
облысы 8 705 398 62 83.
Жамбыл Арсен Саттаров
облысы 8 705 808 14 31.
Маңғыстау  Жазира Әбіл
облысы 8 702 514 54 44.
Қызылорда  Гүлбану Мақажан
облысы 8 701 697 39 86.
Түркістан  Сабырбек Олжабай
облысы  8 701 385 72 75.
 Шадияр Мекенбайұлы
 87757335665
Шығыс  Талғатжан
Қазақстан Мұхамадиев
облысы 8 747 746 49 82.

Бас редактор Айнұр СЕМБАЕВА
Бас редактордың орынбасары Шолпан ҚАРАЕВА

Нөмiрдiң кезекшi редакторы Ерлік КЕБЕКБАЙ

ШЫТЫРМАН

есірік

БАЙҚАУҒА!

Өте ілгеріде, оңтүстік астана-
мыз Алматы қалалық ІІБ-нде 
кезекті жедел-тергеу тобын-

дағы қызметімді атқару кезінде «Адам 
өлімі! Жылдам оқиға орнына жету ке-
рек!», – деген суық хабарды ести сала 
жолға шықтым. Банк алдында басынан оқ 
тиген әйел қанға бөктіріліп жол үстінде 
жатыр. Біреуге қастандық істейтін немесе 
қылмысқа күдікті болатын жанға мүлдем 
ұқсамайды. Қасында шашылып жатқан 
екі пакеттегі заттарын көріп, азық-түлік 
дүкенінен шыққанын болжадым.

Түпкілікті оқиғаның түйіні банк кас-
сирінен жауап алғанда белгілі болды.
Оқиға банк іші адамнан толық босаған 
кезде болған. Алдын ала ғимаратқа кіріп, 
уақыт өткізген қанық көк түсті спорт 
курткасын киген, ұзын бойлы, денесі 
тығыршықтай жас жігіттің, касса жаққа 
жиі көз тастап тұрғанын ешкім байқа-
маған... Соңғы адам шыққан кезде, әлгі 
жігіт касса алдындағы терезе бекетінен 
секіріп түсіп, кассирге Макаров соғыс та-
паншасын кезеніп, кассадағы бар ақшаны 
беруін талап еткен. Кассир амалсыз бар 
ақшаны берген кезде, қарулы қарақшы 
келген ізімен қайта секіріп түсіп, ашық 
тұрған есікке ұмтылған. Арнайы әскери 
дайындықтан өткен кассир әйел, қашып 
бара жатқан адамға 3 рет оқ атқан. Алай-
да, 2 оқ босағаға тиіп, 3-ші оқ есік қуы-
сынан, қабырғаны айналып өтіп, бой таса-
лап кеткен қылмыскерге тимей, көшеде 
кездейсоқ және қамсыз өтіп бара жатқан 
әйелдің басына тиіп, миын шашып жі-
берген. Бір қызығы, менен бұрын оқиға 
орнына шыққан жергілікті орган қызмет-
керлері жаңа ғана оқ атылып, есі шыққан 
кассирдің қолындағы соғыс қаруын 
алуды салғырттықпен ұмытып кеткен. 
Тиісті жедел-тергеу іс-әрекеттерімен 
айғақтарды заңдастырып алып, мәйітті 
сот-меди циналық сараптамаға жолдап, 
қарулы қарақшының сөз суретін салып, 
іздеу жариялаған соң, атышулы аса ауыр 
қылмысты іздестіру мен зерделеумен 
өткен тынымсыз күндер мен түндер 
басталды. 

Сондай күндердің бірінде сол кездегі 
Фрунзе аудандық ІІБ-нің қылмыстық ізде-
стіру бөлім басшысымен екінші қабаттан 
төмен түсіп келе жатқанмын. Жоғары 
көтеріліп келе жатқан милиция сержанты-
ның жүзі таныс көрініп, күдіктенгенімде, 
бөлім басшысы ол жігітті жақсы жағынан 
мінездеп, шаң жуытпады. Бір жағынан 
өз қызметкеріне қорған болған оның 
сеніміне риза болдым. Алайда, кеудені 
талай оққа төсеп, ел тыныштығын қорғап, 
кәсіби шыңдалған тәжірибеме сүйеніп, 
мен күдікті сержанттың артына тыңшы 
салып қойдым... 

3 күннен соң жедел түскен ақпарат 
бойынша оның алғашқы қылмыс орнына 
киіп барған қанық көк түсті курткасымен 
қала көшелерінің бірінде келе жатқа-
нын естіп, ұтымды сәтте, қойнындағы 
соғыс қаруын қолдануға мүмкіндік бер-
мей, әскери самбо тәсілін қолданып 
құрықтадым. Куә ретінде сұралған кассир 
қарақшыны бірнеше адамның ішінен 
айнытпай таныды. Соғыс қаруының ізі 
бірнеше рет мемлекет мүлкін тонау мен 
адам өліміне қатысты қылмыстық оқиға-
лардың бетін ашты. 

Қаңғыған оқ
1983 жылы сол кездегі ОҚО ІІБ Түр-

кістан АІІБ-нің бірнеше учаскелік инспек-
торы табельді қаруларымен аңға шығып, 
Жүзімхан есімді учаскелік инспектор 
жарыққа көзі шағылысып, ештеңені 
көрмей, мәңгіріп қалған қоянды жалғыз 
оқпен атып салған. Арақтың буына піскен 
милиция қызметкерлерінің арасында 
мерейі үстем болған оның «ерлігін» қай-
талаймын деп екіншісі атылған оқпен 
әріптесінің шабындағы күре тамырын 
жаралап, қан тоқтамай, аудандық орта-
лық аурухананың жансақтау бөліміне 
кешігіп жеткізілген жаралы қызметкер 
қаза болған. Оқиғаның жай-жапсарын 
жылы жапқан бірнеше қызметкер ІІО-нан 
аластатылған.

1991 жылы сол кездегі ОҚО ІІБ Түр-
кістан ҚІІБ-ның патрульдік-постық қыз-
метінің (ППС) қатардағы қызметкері Нұр-

бұрын шартты түрде босап шықты. Ал 
бір шаңырақ уығын енді қайтып тікте-
меді.

Мастанған инспектор
Шорнақ ауылының учаскелік инспек-

торы Қуаныш Абдраимов ауыл маңынан 
өтетін Шымкент-Қызылорда тас жолы 
бойын торып, малына шөп, үй құрылы-
сына тас тасыған ауыл тұрғындарын қан 
қақсатып, әбден менменсіген. Кейіннен 
«ұйықтап жатқанда жыныс мүшемді 
ұстады» деген сылтаумен емізулі бала-
сын жұбатып жүрген бірінші балдызын 1 
оқпен, қылмысқа куә болған екінші бал-
дызын көше аралап, қуып жүріп, 3 оқпен 
жайратып салады. Артынша үйіне келіп, 
киімі мен заттарын жинап, оқиға болған 
жерден бой тасалап, қашып кеткен. Жедел 
іздестіру шаралары барысында Жамбыл 
облысы, Жаңатас ауылының учаскелік 
инспекторы болып қызмет атқаратын аға-
сының үйінде тығылып жатқан жерінен 
ұсталды. ҚК-нің 96-бабының 2-бөлігінің 
бірнеше ауыр тармақтарымен айыптал ған 
ол 15 жылға бас бостандығынан айыруға, 
оның алдында 2 жыл айдауда өткізуге 
сотталған, жәбірленушілер наразы лығы-
нан соң, ОҚО сотының қылмыстық істер 
жөніндегі қадағалау сот алқасының үкімі-
мен жаза өзгертілді 15 жылға бас бостан-
дығынан айыруға, 4 жылға айдауда және 
жазаның алғашқы 2 жылын түрмеде 
өткізуге тиісті ол, Қылмыстық кодекс ке 
енгізілген өзгертулер мен түзетулер негі-
зін де «айдауда» болу жазасы алынып, 
жаза сы ның 3/2 бөлігін өтеген соң, 2001 
жылы бас бостандығынан айыру жазасы-
ның өтелмеген бөлігінен шартты түрде 

күзет қызметкеріне оқ жаудырып, қызмет-
кердің қуығын жаралаған. Қосымша күш 
ретінде келіп қалған милиция жасағына 
қару қолданбақ болғанда, оқ ұңғыға кеп-
теліп қалып, осы мүмкіндікті пайдалан-
ған милиционер оны қарусыздандыруға 
ұмтыла ды. Күдіктінің жол таңдамайтын 
автокөлігінде заңсыз сақталған 12 калибр-
лі, көп оқты, оқтаулы, помпалы, жұм сақ 
ұңғылы қаруы тәркіленді. Ахиров ҚК-
нің 24-бабының 3-бөлігі, 96-бабының 
2-бөлігінің «а,б,е,и» тармақтарымен, 
251-бабының 1-бөлігімен, 257-бабының 
3-бөлігімен айыпталып, 58-бабының 
3-бөлігінің талаптарына сәйкес, тағайын-
далған жазалардың жиынтығы бойынша 
14 жыл бас бостандығынан айыруға, жа-
заны қатаң режимдегі түзеу колониясында 
өтеуге сотталған. Қазіргі таңда, қылмысқа 
бейім кез келген полицейдің қолынан 
жараланып немесе жазым болып жатқан 
адамдар саны азаймай тұр. 

Ана зары
Түркістан қалалық сотындағы Бұхар-

баев Жандос Серікұлына қатысты кезекті 
сот отырысы өтті. Қандықол қылмы-
скердің аяусыз тепкісінен ажал құшқан 
боздағын жоқтап жылаған ана зары ұзаққа 
дейін ауада қалқып тұрды. Алайда, сотқа 
қатысушылардың ешқайсысы бұл зарға 
селт етпеді. Өйткені, қылмыскердің ата-а-
насы лауазымы биік жандар еді. 

Түркістан облысы, Отырар ауданы, 
Балтакөл ауылының тұрғыны Бегайым  
Нұржанованың үлкен ұлы Қайрат облыс-
тық мәслихат депутатының қызы Бибі-
батимаға үйленгенде қатты қуанған еді. 
Тіпті, келінінің бұрын есік көріп, бағы 

ден өткізіп, 10 метрлік залын қосты, 
одан кейінгі жылдары тағы да екі бөлме 
қосып, үй шатырын ашып, қайта жапты. 
Сыртын пенопластпен қаптады. Биыл 
түгел бітірдім деп отырған еді. Анасы-
ның «Біреуге берсең қаншама ақша төлер 
едің, өз қолыңнан келгесін, осы тірлігің 
де үйіңе кіргізген табыс көзі ғой, істей 
бер!», – деген сөзіне баласы: «Менің осы 
тірлігімді бағаламайды!», – деп, келінінің 
ақша таппайсың деп ренжитінін айтты.
Өзі табыс кіргізе алмағандықтан, әйелі нің 
қолына қарайды, ақша ұстамайды. 

Қарашаның 20 күні той жасады, той 
өзін жапты деп балам қуанып мәз болып 
жүрді. Тойдан түскен ақшаны келіннің өзі 
алған. Бір күні жылқының етін алған иесі 
хабарласады, одан кейін басқалар қарыз-
дарын сұрай бастайды, бәріне де қарыз 
төленбеген. Тойға 1 200 000 теңге шығын 
шықса, қонақтардан 1 400 000 теңге ақша 
жиналған. Сонда тойдан түскен ақшаны 
қайда жібердің деп сұраған. Ақырында, 
жан-жағымыздан қарыздар қысты. Енді 
маған қоймай жалынып, сол Созақтағы 
жігітке мені алдына салып, үйдің құ-
жаттарын апарып беріп, атына аударып, 
1 миллион 200 теңге қарызға алды деді. 
Жігіт процентсіз берген. Бұдан бұрын да 
3 миллион теңге алған. Ол ақшаға шлак 
құятын станок алған. Ол жігіт стоматолог 
болып істейтін, жағдайы жақсы, қолында 
қаржысы бар жігіт. Маған сауабы тисе 
болды деп айтады екен. Намаз оқитын 
қарапайым өте жақсы жігіт деп ұлым 
әрдайым мақтап айтып отыратын. Тек 
балам келіншегінің ақшаны қайда құртып 
жатқанына таңданатын еді. Кикілжің осы 
қаптаған қарыздан туады.   

Бір барғанымда дастарқан басында 
осы ақша жөнінен ұрысып қалған келін 
балама: «Жек көрем, сенен құтылсам 
болды!», – деп ызғарланды. Тағы бірде 
екеуінің ілінісіп отырғанын құлағым шал-
ды. Келіннің дауысы қатты шығып жатыр. 
Балам «Айтамын!», – деді. Келін «Айтсаң 
айт! Ал айтсаңшы! Айт!», – деп ышқына 
айқайлады. Сол кезде мен: «Кіріңдер 
үйге, даладағы көршілеріңнен ұялмай-
сыңдар ма, не айқай!», – дедім сабырға 
шақырмақ болып. Екеуі де ішке кіріп, екі 
бөлмеге бөлініп жатып қалды. Ертеңінде 
Қайратқа: «Елдің бәрі далада жатыр, айта-
тын сөздеріңді үйде айтпайсыңдар ма?», – 
дегенімде: «ол далаға шығып айқайлаған-
ды, айналаның естігенін қалайды», – деді. 
Әсіресе, көктемнен бастап келін мүлде 
өзгеріп кетті, ұялы телефонына хабарлас-
саң өшіре салады. Барсақ бетімізге тура 
қарамайды, сөйлеспейді, киініп шығып 
кете береді. Қыздарыма кіші болса да 
жолы үлкен, хабарласып, жағдайын сұрап, 
мейрамда, туылған күндерінде құттықтап 
тұрыңдар деймін. Қайтеміз, көтермейді 
ғой телефонды, әрдайым өшірулі тұрады, 
не сөйлескісі келмейді. Неге телефонға 
жауап бермейсің, неге олай етесің деп, 
бірде біреуіміз бетіне жел болып тигеніміз 
жоқ. Қайсымыз барсақ та, шашылған үйді 
жинап, ыдыстарды жуып, орнына қойып 
кетумен болдық. 

Қайтыс боларының алдында бір ап-
тадай бұрын қызымның баласы «Қайрат 
көкенің бет-аузы көкпеңбек, біреу ұрып 
кетіпті!», – деп келді. Ести сап бардым. 
Расында беті, білектері, денесі көгерген. 
Отырып жыладым: «Балам-ау, не жағдай 

сендердің араларыңда, не болып барады. 
Айтсаңшы, ұрған адамды көрдің бе? 
Танисың ба? Жоқ, көшеде танымайтын 
біреу ұрып кетті ме?», – деп. Сол күні 
түнде бізге телефон соғып: «Жандосқа ха-
барласыңыздаршы, бір жолдас баламмен 
«Бурада» отырмын. Мені алып қайтсын-
шы үйге, такси ұстайтын ақшам жоқ», – 
деген еді. Жолдастарын үйіне апарғанда 
әйелі күтпейді, сондықтан «Бураға» апа-
рып, шай-тамақтарын, шишасын әперіп, 
сол жерден күтіп шығарып салатын. 
Жандосқа звондасақ көтермейді, келінге 
хабарлассақ, ол да жауап бермейді. Сол 
жерден қалай қайтқанын білмеймін. 
Балама сені кім соқты, айтсаңшы де-
генімде «Жандос!» деді. «Әйелім мені 
менсінбейді! Қасына ертіп жүргісі кел-
мейді, өзі қалаған уақытында келеді. Мен 
сөйлемеймін, сіздер сөйлеме дегеннен 
кейін», – деді. 

«Не істейміз, шешесіне айтамыз ба, 
әлде баламды ажыратып аламын ба?» 
– деп ойымызды жинақтай алмай оты-
рғанда, мынадай жағдай болды. Түнгі 
сағат екіде келін Мұхтарға звондапты. 
«Қайратты көшеде біреулер ұрып кетіпті, 
үйге алып келдік, келіп кетші?», – депті. 
«Жедел жәрдем» шақырсайшы, менің ма-
шинам жарамсыз, түнде қалай жетемін, 
– депті Мұхтар. «Онда, атам мен апама 
айт пай-ақ қой, қорқып қалар, таңертең 
алып келерсің!», – депті. Болған жағдай-
ды Мұхтар таңертең ерте тұрып, бізге 
айтты. Біз жетеміз дегенше сағат тоғыз 
жарым болды. Есікті қаққанымызда, 
келін ашты. Жымиып, бетімнен сүйіп 
«келдіңіздер ме?», – деп күліп аман-
дасқан соң жүрегім орнына түскендей 
болды. Мұхтар оза басып, ішке ұмтыла 
кірді, кірді де ойбай салды. «Өліп қалған 
ғой!», – деп мен де кіріп үстіне құшақтай 
құлай кеттім, тас кесек болып қатып 
қалған екен... 

– «Ойбай, өліп қалыпты ғой?!», – де-
генімде, келінім, «А, өліп қалыпты ма?», 
– деп, бетінде абыржу жоқ жайбарақат 
тұр. Баламның беті бұзылып кеткен, өте 
қорқынышты. Құлақтан, мұрыннан, ауы-
здан аққан қаннан жастығы қып-қызыл. 
Құшақтап басын сипап көрдім, оң жақ 
құлақтан аққан қан, аға-аға қатып қалған, 
кірпіштің ізі шлактың тастары басына 
кіріп кете берген, тісі жоқ. Мұрыны екіге 
бөлініп, сүйегі сынған, бар жерін сипап 
көрдім, төбесі пәс, «төмен» түсіп ойылған 
шүйдесіне қатты соққыдан еті іркілдеп 
қап-қара болып кеткен, оң қолы ісініп 
қатты болып қалған. Ал келінім қиналып 
жатқан адамға жедел жәрдем шақыр-
маған. Қансырап өліп қалғанша қасына 
бармаған.  Көршісі милиция шақыр ды. 
Милицияның біреуі балама «Тап осы 
жерде өлтірген!», – деп қан болып кеткен 
жерді көрсетіпті. Мұхтар алғаш кіріп 
келе жатқанында, сол жердегі гүлдерге 
шашыраған қандарды сумен жуған, ол су 
іркіліп, әрірек барып, ұйып қалған қан-
дарды көрген. 

Ауылдан әкесі келді. Милиционер-
лер Қайратты мәйітханаға алып кетті. 
Жандостың «Мен өлтірдім!...», – деп 
мойындағанын естісек те, біздің тара-
пымыздан артық сөз болған жоқ. Жетісі 
өтіп жатқанда біздің тарапымыздан 
шақырылған журналист қызға әрқай-
сысымыз жауап бердік. Келініңізден де 
жауап алсақ деп шақырып, сұрақ қоя 
бастап еді «Адвокатсыз сөйлеспеймін, 
мен соңына дейін барамын!», – деді ше-
кесінен қарап. Менің бір қызым, – «Әй, 
Батима, бәріміз де болған жайды айтып, 
қарапайым жауап беріп жатырмыз ғой. 
Өз білгеніңді айта салу қиын ба, бұл 
жерде сот болып жатқан жоқ қой, ад-
вокатсыз сөйлемейтін?!», – деп дауыс 
көтерген кезде, шешесі жұлқылап қызын 
алып шығып кетті. Содан кейін, екі жақ 
айқай-шу болып кетті.

Содан кейін, жетісі тарқауға таянғанда 
өзінің ауызды деген біраз адамдарын, ба-
ласы Берікті ертіп келген құдағи «Кінә екі 
жақтан, Секеңнің абыройын ойлаңдар!», 
– дей берді. Сонда менің баламның өлімі-
нен оның абыройы қадірлі, маңызды 
болғаны ма?

Кемсеңдеп жылаған ананың сөзіне 
жауап таппай жер шұқыдық.

Әли НЫШАНОВ, 
Қазақстан Журналистер, Әлем 

халықтары жазушылары және Түркі 
жазушылары одақтарының мүшесі. 

жанбағанын естісе де мән бермеді. Қайта 
ауылда жұмыс таппай, аздаған қаржысын 
ішкілікке жұмсап жүрген перзенті ес жия-
тын болды деп көңілін демдеген.

2010 жылы баласының отбасында 
дүниеге ат ұстар ұл келіп, есімін Нұрсұл-
тан деп қойды. Баласы Түркістан қа-
ласындағы «Наурыз» атты ойын-сауық 
комплексінде жұмыс істеді, әрі Шорнақ 
ауылында «Бура» атты кешенде шлакты 
блок шығаратын цехын асханасымен 
жалға беріп, ақысын алып тұратын. Ұлы 
мен келіні қалталы құдасы салып берген 
шағын үйде тұрып жатты. 2012 жылдан 
бастап ұлы жыл сайын сол үйін жөндеу-

лан есімді тұлға, кезекшілік ауысымды 
жұмысында 9 мм «Макаров тапаншасы» 
табельді отты қаруын алған соң, қызмет 
маршрутынан тайып, әріптесінің үйлену 
тойына барады. Спиртті ішімдік ішіп 
алған соң, жаңа үйленген жастардың 
қасына барып, қызмет қаруын оқтап, 
тапанша шүріппесін басып қалғанда оқ 
әріптесінің басына тиіп, отбасын енді 
құрған жас азаматтың миын шашып 
жіберген болатын. Қылмыстық құқық 
бұзушылық жасаған қызметкер ҚК-нің 
96-бабының 1-бөлігінде көрсетілген 
қыл мысты жасағаны үшін 10 жылға бас 
бос тандығынан айырылып, мерзімінен 

бұрын босап, Түркістан қаласында такси 
жүргізушісі болып күн көріп жүрген. 

2007 жылдың наурыз айында бұрынғы 
ҚР ІІМ Көліктегі шығыс ІІБ Арыс және 
Түркістан станциясы темір жол бөлімі 
жасөспірімдер бөлімінің инспекторы, 
Шымкент милиция мектебінің түлегі 
Руслан Ахиров құқық қорғау саласынан 
қуылған еді. Ата-анасының байлығына 
мастанған ол 7,62 мм ТТ қаруын оқта-
рымен заңсыз иемденіп, өзімен бірге 
алып жүрген. Бірде достарымен ішімдікке 
әбден масайған жігіт Шымкент қаласын-
дағы бір кафеде люстра лампочкаларын 
атып, ол аздай, тыйым салмақ болған 


