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АҚ ХАЛАТТЫЛАРҒА 
БЕРІЛГЕН ЖАЗА ӘДІЛЕТТІ МЕ?

ПАРЛАМЕНТ ПӘРМЕНІ – 
ДЕПУТАТ БЕДЕЛІНДЕ

бола тұра, асқан қатігездікпен тоңазытқышқа салып 
өлтірген. Бұл жағдай перзентхананы ізгілікке толы, 
қуаныш пен сүйіспеншілікке бастайтын орын деп 
түсінетін көпшілікке ақ халаттылардың да арасында (Соңы 2-бетте)

КҮНІ КЕШЕ ҚОҒАМДА ҮЛКЕН РЕЗОНАНС ТУҒЫЗЫП, ЖҰРТ-
ШЫЛЫҚТЫҢ ЖАҒАСЫН ҰСТАТҚАН АТЫРАУЛЫҚ ДӘРІГЕРЛЕРГЕ 

СОТ ҮКІМІ ШЫҚТЫ. СҰМДЫҚ ҚЫЛМЫСҚА ТІКЕЛЕЙ ҚАТЫСЫ БАР ОБ-
ЛЫСТЫҚ ПЕРЗЕНТХАНАНЫҢ БҰРЫНҒЫ БАС ДӘРІГЕРІ ҚУАНЫШ НЫ-
САНБАЕВ – 18, АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ АСҚАР ҚАЙЫРЖАН – 16 ЖӘНЕ 
ЖӘМИЛӘ ҚҰЛБАТЫРОВА – 15 ЖЫЛҒА СОТТАЛДЫ. АЛ «ҚЫЛМЫСТЫ 
КӨРЕ ТҰРА АЙТПАДЫ» ДЕП АЙЫПТАЛҒАН НЕОНАТОЛОГ-ДӘРІГЕРЛЕР 
РУСЛАН НҰРМҰХАНБЕТОВ ПЕН ДАРИҒА ЖҰМАБЕВАНЫҢ ҮШ ЖА-
РЫМ ЖЫЛҒА БАС БОСТАНДЫҒЫ ШЕКТЕЛДІ.

КОРОНАВИРУС 
КҮШЕЙІП КЕЛЕДІ

2-бет

ӘЛ-ФАРАБИ МҰРАСЫ –
ТАУСЫЛМАС КЕН, 
МӘҢГІЛІК ІЛІМ

6-бет

8-бет

БЕЗБЕН

қатыгез адамдардың, мейірімсіз мамандардың бола-
тынын ұқтырғандай болды. Десек те ағаттық емес, 
адам өліміне себепші болған дәрігерлердің тым 
ұзақ мерзім арқалап кеткенін сынап, әріптестерін 
әлі де болса ақтап жатқан дәрігерлер бар. Олар-
дың айтуынша, жаңа туған нәрестені перзентхана 
дәрігерлері ғана емес, елдегі денсаулық сақтаудың 
ақпараттық жүйесі де өлтірген. Себебі, ақпараттық 
жүйеге енген ақпаратты қайта түзеу іс жүзінде мүм-
кін емес көрінеді. 

Бірақ базаға енген құжатты өзгертпеу үшін ғана 
тірі адамды оп-оңай өлімге қиған дәрігерлердің ісі 
ақтауға тұрмайды. Өйткені, олар – Гиппократтың 
алдында антын беріп, адамдардың өмірін Алладан 
кейін аман сақтап қалуы тиістұғын. 

Оразалы СӘБДЕН, ҚР Жоғарғы Кеңесінің 
12-13 және ҚР Парламент Мәжілісінің 
1-2 шақырылымының депутаты:

– Депутаттардың қызметін бағалау жүйе
сі жоқ, қолданыстағы заңда көрсетілмеген. 
Кезінде олар әр ауданнан, облыстан жеке 
мандаттық округтер бойынша сайланатын. 
Сонда халық оларға көпір, мектеп, аурухана 
сал деп айтатын. Қазір ондай жоқ. Халық 
депутатың кім деп сұрасаң білмейді. Олар ха
лықтың емес, партияның ғана депутаты боп 
қалды. Бұл жүйені жою керек. Депутаттарды 

Амангелді АЙТАЛЫ, ҚР Жоғарғы Кеңесінің 12-13 және ҚР 
Парламент Мәжілісінің 1-2 шақырылымының депутаты:

– Депутаттар талқылаулар кезінде сөйледі ме, онда не 
айтты, оның сөзі тиімді ме, тиімсіз бе – дегенді анықтайтын 
құрал жоқ. Сондықтан оны жақсы не жаман деп айту өте 
қиын. 

Қазір депутаттарды шындығын айту керек халық сай
ламайды. Партиялық тізіммен таңдап алады ғой. Әдетте 
қандай мамандық елге керек, заң саласы ма, экономикалық 
реформа ма, қаржы саласы ма соны білетін мамандарды 
алады. Қолынан іс келетін, тіпті министр болған адамдарды 
өзінің саласына қарай іріктейді. Бізде ондай таңдау әзірге жоқ. 
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ХАЛЫҚ  ҚАЛАУЛЫЛАРЫНЫҢ  ЖҰМЫСЫН  БАҒАЛАУ  ҚАЖЕТ  ПЕ?

Мысалы, биыл ПремьерМинистр Асқар Маминді депутаттар тізіміне кіргізіпті ғой. Шын 
мәнісінде ол дұрыс. Спикер бола ма, болмаса комитет төрағасы бола ма сондай жұмыстар 
жасаса бұл керек еді. 

Қазақстандағы парламентаризм 
институтының қалыптасқанына 
30 жылға жуықтап қалса да, онда  

түйткілді мәселелер аз емес. Оның 
кейбірі VII шақырылымдағы ҚР Парла-
менті Мәжілісі депутаттарының сайлауы 
кезінде ғана емес, 1-сессиясының жалпы 
отырысынан кейін де қызу талқыланып 
жатыр. Біз осыған орай бұған дейінгі 
шақырылымдардағы кейбір депутаттар-
дың ой-пікірін сұраған едік. 

О
Й
Т
А
Л
Қ
Ы

СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

Қадыржан БАЙМҰХАНОВА, 
Республикалық адвокаттар 
алқасының төрайымы:

«ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ 
ОРБИТАСЫНДА 

АДВОКАТТАРДЫҢ 
ҚҰЗЫРЕТІ 

ШЕКТЕУЛІ» 
– Қадыржан Рысмұқанқызы, 

азаматтардың конституциялық 
құқы мен заңды мүдделерін қор
ғаудың маңызы зор. Осы майдан
ның бірденбір жауынгері – ад
вокаттық қызметтің еліміздегі 
даму деңгейі қалай?

– Иә, адвокаттық қызмет құқық 
қорғау саласындағы жауапты міндет-
терді атқаратын сала. Бүгінгі таңда 
елі мізде Республикалық адвокаттар 
алқасына біріктірілген 17 аумақтық 
алқа бар. Адвокаттардың жалпы саны 
алты  мыңға жуық. Адвокаттар өз 
қызметін заңда белгіленген үш ны-
санда ұйымдастыра алады. Олар: 
адвокат алқаларының құрылымдық 
бөлімшелері ретінде құрылатын заң 
консультациялар, адвокат дербес не-
месе басқа адвокаттармен бірлесіп 
құрылатын адвокаттық кеңселер және 
заңды тіркелмес тен, жеке-дара қызмет 
көрсету нысандары.  

(Соңы 5-бетте)

бірнеше адамның ішінен халық жергілікті жерлерде өзі таңдап 
сайлауы керек. Сондықтан халық тарапынан олардың қызметі 
бағаланбай тұр. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Қазақстанда Парламент институтының қалыптасқанына келесі жылы 30 жыл толады. Алайда заң шығару 
билігін жүзеге асыратын бұл жоғарғы органның жұмысы жұртшылық арасында әлі күнге дейін толық қолдау 
тауып кете алмай отыр. Парламенттің билік пен халықтың арасындағы саяси мәміле мектебіне айнала алмай 
отырғанын депутаттардың өздері де жоққа шығармайды. 

Олар жарық дүниеге жаңа келген шақалақты «өлі 
туылды» деп құжат толтырып, артынша тіршілік 
белгісін көрсеткен бейкүнә періштені жансақтау 
бойынша шұғыл шаралар қабылдауға мүмкіндігі 

ҮРЕЙ БИЛЕГЕН АУЫЛ
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КЕЛІСІМГЕ КЕЛГЕНДЕРДІҢ ҰТАРЫ КӨП
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Медиация дегенде қазақтың құқықтық дәстүрі туралы 
айтпай кету мүмкін емес. Тарихқа шегініс жасағанда сонау 
Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, әз-Тәукенің 
Жеті Жарғысынан бастау алатын қазақы құқықтың күрета-
мыры – бітімгершілік болғанын байқау қиын емес. Осының өзі 

халқымыздың ел арасындағы татулыққа, ынтымаққа ерекше 
ден қойғанынан хабар береді. Дауды бір ауыз сөзбен түйіндеп, 
тараптарды бір ауыз сөзбен бітімге келтірген билердің шебер-
лігіне, шешендігіне, беделіне бас имей қоймайсың. Ал сол билер 
билігінің бүгінгі бейнесі – медиация!

Өркениетті елдерде, экономиканы басты бағдар еткен 
мемлекеттерде дауласу құпталмайды. Өйткені дау қуу уақыт 
жағынан тиімсіз. Соттасудың қалтаны жұқартып, жүйкені 
шаршататынын дамыған елдер әлдеқашан түсінген. Сон-
дықтан оларда даудың 30-70 пайызға жуығы сотқа жетпей, ме-
диаторлардың араласуымен өз шешімін тауып жатады. Біздің 
елде де медиацияны жетілдіруге қатысты қадамдар осыдан он 
жыл бұрын жасалды. Соның негізінде 2011 жылы 28 қаңтарда 
«Медиация туралы» заң өмірге келді.

Он жыл ішінде медиацияны дамытуға қатысты кешенді 
іс-шаралар қолға алынды. Медиацияның артықшылықтары 
бұқаралық ақпарат құралдарының көмегімен тынбай наси-
хатталды. Кәсіби, кәсіби емес медиаторларды таныстыру, 

бітімгерлік қадамдарына қолдау көрсету де соттың қамқор-
лығымен жүзеге асырылды. Сот судьяларының аудан, өңірдегі 
беделді, танымал ақсақалдардың медиатор болуына тигізген 
әсері де аз емес. Осы аралықта медиацияның тиімді тұстарын 
санамалап, медиаторлардың қызметін жандандыру мақсатын-
да қаншама жиындар, дөңгелек үстелдер ұйымдастырылды. 
Соттар медиаторларға арнайы бөлмелер ұсынып, халықпен 
етене жұмыс істеуіне барынша жағдай туғызды. Кейіннен бұл 
іске соттың бастамасымен әкімдіктер, ассамблея филиалдары, 
кәсіподақтар араласып, медиативтік келісімдердің көбеюіне 
атсалысты. 

Алматы қаласы Алатау аудандық сотында да медиацияны 
түсіндіру, қолданысын кеңейту мақсатында көптеген жұмыс-
тар қолға алынуда. Ең бастысы халық бұл бастаманың дау-
кестікті азайтып, азаматтарды татуластыруға, келістіруге, 
сыйластықты сақтауға бағытталғанын білуі тиіс.

Ботагөз ӨМЕН,
Алматы қаласы Алатау аудандық сотының судьясы

КЕРЕК КЕҢЕС

(Соңы. Басы 1-бетте)

КОРОНАВИРУС 
КҮШЕЙІП КЕЛЕДІ

COVID-19

«Алайда бесіктен белі шықпаған балаға азғын-
дық көрсетіп, айуандық жасаған педофилдерге 
шартты жаза кесіп, қасақана кісі өлтірген қылмыс
керге де ары кетсе 10 жыл арқалататын соттар 
әділдік танытпады ма?» дейтін дәрігерлердің сөзі 
де қисынды естілетіні рас. Адамнан айуанға ай-
налған қылмыскерлердің ауыр қылмысын орташаға 
бағалайтын алқабилер атыраулық дәрігерлерге кел-
генде ауыр жаза тағайындағаны заңымыздың осал-
дығынан ба? Әлде мұның басқа да себептері бар ма?

Абзал ҚҰСПАН, адвокат: 
– Қоғамда болып жатқан қылмыстарды бір-

бірімен салыстыруға болмайды. Себебі, Қылмыс-
тық кодексте қылмыстардың 4 санаты бар. Олар 
аса ауыр емес, орташа ауыр, ауыр қылмыстар 
және аса ауыр қылмыстар болып бөлінеді. Ал, 
бұл жерде дәрігерлердің ісі аса ауыр қылмыстар-
дың қатарына жатады. «Педофилдерге неге аз 
беріледі?» деп отырсыз, олардың да ісінде орташа, 
ауыр, аса ауыры болады. Адам өлтіру бойынша да 
сондай санаттар негізінде үкім шығарылады. Егер 
қылмысты жалғыз адам жасаса, іс 99-баптың 
бірінші бөлігімен қарастырылады. Мына жағдай 
кем дегенде 99-баптың екінші, үшінші бөлігімен 
дәрежеленіп отыр. Мұнда бірнеше адам топтасып 
адам өлтіріп отыр. Сондықтан олардың қылмысы 
99-баптың екінші бөлігімен қарастырылуы мүмкін.  
Яғни 99-баптың 2-бөлігінде 15-20 жылға дейін 
бас бостандығынан айыру көзделсе, 3-бөлігінде 20 
жылды көрсетеді. Меніңше, дәрігерлердің алған 
үкімін қоғамда болып жатқан педофилдердің, қа-
сақана адам өлтірген қылмыскерлердің жазасымен 
салыстыруға болмайды. Одан бөлек, қылмыстық 
іс бойынша сот үкім шығаратын кезде жазаны 
ауырлататын, жеңілдететін мән-жайларға назар 
аударады. Ал олар осындай қылмысты ешбір тітір-
кенбестен, қиналмастан, оп-оңай жеңіл жасай сал-
ды. Негізгі міндеті адамдарды құтқару бола тұра, 
тірі жатқан баланы қағаздағы қате кетіп қалған 
мәліметті өзгертпеу үшін ғана өлтіріп отыр. Сон-
дықтан судья дәрігерлерге ауыр жаза тағайындаған 
секілді. Сөзсіз, бұл үкімді заңды деп есептеймін. Дәрі-
герлерге деген халықтың сенімі жоғалып жатыр. 
Бұған дейін жасап кеткен қызметін бұлдау орынсыз. 
Олардың бұған дейін басқа балаларды өлтірмегені-
не кім кепіл? Көп жағдайда соттардың ісін сынап 
жүретін едім, бірақ дәл осы жағдайда сот әділ үкім 
шығарды деп есептеймін. Тіпті апелляциялық, касса-
циялық шағымдануға негіз жоқ. 

Құнанбай МҰСАЕВ, Түркістан облысы 
Мақтаарал аудандық сотының төрағасы: 

– Қателесуге болмайтын мамандық болса, соның 
бірі адам өміріне араша түсетін ақ халаттылар. 
Біздерге де қателесуге болмайды. 100, 1000 іс қара-
саң да әділдігін айтып, тура төрелігін шығаруымыз 
керек. Өйткені, бір үкімнің артында бір адамның 
тағдыры тұр. Біреуді жазықсыз соттап, судья-
лардың өздері де сотталып, түрмеге тоғытылып, 
жұмыстан шығарылып жатыр. Ол өте орынды. 
Сол секілді дәрігерлердің де, өкінішке қарай, қанша-

ма адамға өмір сыйлап, жанына араша түскенімен, 
бір адамды өлімге қиғанына куә болып отырмыз. 
Асыл дінімізде де «бір адамды нақақтан нақақ 
өлтірген бүкіл адамзатты өлтіргенмен бірдей» 
дейді. Бұл жерде дәрігерлердің ісі өте ауыр. Судья 
оларға қоғамда шу тудырғаны үшін ауыр жаза 
кескен жоқ. Әрбір істе кінәлі адамның сөзіне, ісіне 
баға беру керек, өзіңнен өткізіп барып үкім шыға-
расың. Бір адамды бір тәулікке қаматудың өзі өте 
қиын. Меніңше, 15-18 жыл олар үшін әділ шешім. 
Конституциямыздың өзінде ең бірінші байлығы-
мыз – адамның өмірі, денсаулығы, бостандығы деп 
көрсетілген. Ал заңымыз осал болса, оны Парламент 
қабылдады, Президент қол қойды. Судьялар тек бар 
заңды орындаушы. 

Марат ШУАҚБАЕВ, дәрігер: 
– Сот шешіміне қарсымын. Өйткені, олардың 

барлығы да жақсы мамандар, кезінде өздерін 
көрсете білді. Көптеген аналардың босануына 
көмектесіп, қаншама балалардың жарық дүниеге 
келуіне жәрдем қылды. Соттың осындай шешім 
қабылдағаны өте өкінішті. Одан да аса ауыр қыл-
мыстарға жеңіл жаза береді де, тірі қалуы неғай-
был шақалақты өлтірген дәрігерлерге 18 жыл кесу 
ақылға сыймайды. Кейде барлық мүмкіндікті жа-
сағанда да 24 апталық шақалақтың 50 пайызы ғана 
өмірге қабілетті болады. Рас, олардың қателік-
теріне баға бере алмаймын. Бірақ жазаны аса ауыр 
деп есептеймін. Әрбірден соң медицинада қате 
ем қоюдан ешкім де сақтандырылмаған. Жоғарғы 
Соттың басқа сатыларында дәрігерлердің жанай-
қайы естіліп, шешім өзгеріп қалар деп үміттенемін. 

Жұпар НАХАНОВА, акушер-гинеколог: 
– Дәрігерді дайындау мемлекет пен жанұя үшін 

де қымбатқа түседі. Себебі, 9 жыл оқып, үш жыл 
жас маман ретінде қалыптасып, үлкен тәжірибеге 
өтеді. Сот емес, біздің қоғамның өзі дәрігерлердің 
еңбегін бағаламайды. Аз жалақыға жұмыс істеп, 
30 жыл еңбек өтілі бар үйсіз-күйсіз жүрген дәрі-
герлерді білемін. Сананы тұрмыс билейтіні рас. 
Тұрмысқа алаңдамаған маман ғана жемісті еңбек 
етеді. Әділетсіздік пен жемқорлық жайламағанда 
дәрігерлер ондайға бармас еді. Қоғамдағы осындай 
келеңсіздік дәрігерлердің де санасын өзгертіп жа-
тыр. Қуаныш жақсы маман болатын. Ана мен бала 
ғылыми орталығында тәжірибеден өткенде кезек-
шілікті талай бірге атқардық. Өз ісіне мығым, ұқып-
ты. Білікті маманның болашағына балта шабылды. 
Еліміздің кадр тағайындау мәселесі де дұрыс жолға 
қойылмаған. Қуаныштың орнында тәжірибесі мол 
маман болғанда дәл сол күні шешім дұрыс қабылда-
нар еді. Осындай адам өлімі болмас па еді. Әрбірден 
кейін ауыр жүктілігі бар, іштен денсаулығының 
мүкісі бар болып, шала туылған нәрес телерді емдей-
тін орталыққа Қуаныш сияқты жас мамандардың 
директор болып тағайындалуының өзі қателік. Бәрі 
де басшының біліктілігі мен тәжірибесіне байланы-
сты. Өйткені, соңғы шешімді басшы қабылдайды. 
Осы оқиғада Қуаныштың біліктілігі жеткенімен, 
тәжірибесі жетіспегені анық. Бұл жағдайға бей-
жай қарауға болмайды.

Жадыра МҮСІЛІМ 

ЖШС, қоғамдық қор немесе жеке кәсіп-
керлікті тіркеуден алу үшін әр кезеңге арнайы 
бекітілген құжаттарды дайындау бойынша 
заңнама нормаларын сақтау талап етіледі. 
Мемлекеттік тіркеуден алу қатысушылардың 
бастамасымен (ерікті) және сот шешімі бойын-
ша (мәжбүрлі) жүргізіледі. 

Егер ЖШС бизнес сәйкестік нөмірін (БСН) 
уақытылы алмаған және Қаржы министрлігінің 
аймақтық мемлекеттік кірістер басқармасына 
салық төлеуші ретінде тіркелмеген жағдайда 
ұйым мәжбүрлі түрде таратылады. Сондайақ 
сот шешімі бойынша банкрот деп танылған 
ұйымдар да мәжбүрлі түрде таратылуға жатады. 

Кәсіпорынды тарату үшін мыналар қажет:
1. Меншік иесі (ұйымның құрылтайшыла-

рының жиналысы) компанияны тарату туралы 
шешім қабылдау.

2. Тарату комиссиясын құру.
3. Қызметкерлерге бір айдан кем емес мер

зім ішінде жұмыстан босатылатыны туралы 
алдын ала ескерту (Еңбек кодексінің 52бабы).

4. Әділет министрлігіне жазбаша түрде не-
месе ЭЦҚ пайдалана отырып электронды сер-
вистер арқылы ескерту (Азаматтық кодексінің 
50бабының 1тармағы). 

5. Салық кодексінің 50бабының 1тармағы-
на сәйкес, ҚМ МКБ шешім қабылдаған күннен 
бастап үш жұмыс күні ішінде ескерту.

6. Жұмыспен қамту орталығына екі айдан 
кем емес мерзім ішінде жұмыссыздар саны 
артатыны туралы алдын ала ескерту. 

7. Компанияның таратылатыны туралы 

несие герлер тарапынан талапшағымдардың 
қабылданатын мерзімін көрсетіп (Азаматтық 
кодекстің 50бабының 3тармағы), республика-
лық «Заң газеті» және «Юридическая газета» 
басылымдарына хабарландыру беру арқылы 
жария түрде ескерту. 

«Заң газеті» және «Юридическая газета» 
басылымдарына хабарландыру беру үшін: 

1. Хабарландыру мәтінінің электрондық 
нұсқасын (флешкада) Алматы қаласы, Х.Дос
мұхамедов көшесі, 68Б үйде (Қарасай батыр 
көшесінің бұрышында) орналасқан «Заң газеті» 
және «Юридическая газета» басылымдарының 
редакцияларына әкелу керек.

2. Құрылтайшылық құжаттарының көшір-
мелері болуы қажет. 

3. Хабарландыру көлеміне байланысты 
тиісті ақыны кассаға төлеу керек. 

4. Хабарландыруды zanreklama.kz сайтына 
электронды нұсқадағы хабарландыру мәтінін 
және барлық қажетті құжаттарды жіберу арқы
лы беруге де болады. 

ЖШСнің таратылуын тіркеу үшін ХҚКОға 
өтініш және басқа да құжаттармен бірге хабар-
ландыру жарияланған газеттің бір данасы қоса 
тапсырылады. ХҚКОға өтініш ЖШСнің та-
ратылуы туралы хабарландыру газетке жария-
ланғаннан кейін екі ай мерзімнен кейін беріледі. 

Хабарландыру беру үшін жарнама бөліміне 
жолығу қажет. Байланыс телефондары/факс: 
(+7) 727 292 29 27 , 292 40 89, 8 708 929 98 74.

РЕДАКЦИЯ

Елімізге дендеп енген коронавирус індеті 
күнненкүнге өршіп барады. Қауіпті кеселдің 
таралуына байланысты шектеу шаралары да 
күшейтілуде. Республикамыздың өңірлеріндегі 
эпидемиологиялық жағдайды бағалау матрица-
сына сәйкес, 25 қаңтардан бастап НұрСұлтан, 
Алматы қалалары мен Ақмола, Атырау, Батыс 
Қазақстан, Қостанай, Павлодар және Солтүстік 
Қазақстан облыстары «қызыл аймаққа» енді. 
Қарағанды және Алматы облыстары «сары 
аймақта» болса, қалған өңірлер әзірге «жасыл 
аймақта» орналасқан. 

Бүгінгі таңда елімізде COVID19 ауруын 
жұқтырған 178 454 жағдай тіркелген. 2021 
жылғы 24 қаңтардағы мәлімет бойынша, соңғы 
тәулікте Қазақстан бойынша ПЦРтест оң 
нәтиже көрсеткен 1480 науқас тіркелді. Соның 
ішінде НұрСұлтан қаласында – 211, Алматы 
қаласында –135, Шымкент қаласында – 9, 
ШҚО – 31, Атырау облысында – 101, Қарағанды 
облысында – 82, Павлодар облысында – 217, 
БҚО – 89, СҚО – 107, Ақмола облысында – 219, 
Қостанай облысында – 137, Алматы облысында 
– 79, Жамбыл –18, Түркістан облысында – 16, 
Маңғыстау облысында – 11, Ақтөбе облысында 
– 9, Қызылорда облысында – 9 адам анықталды. 
Пандемия басталғалы елімізде 160 313 адам ко-
ронавирус сырқатынан сауықса, соңғы тәулікте 
дертінен айыққан қазақстандықтар саны 827 
адамды құрады. 

Денсаулық сақтау министрлігінің санитар-
лықэпидемиологиялық бақылау комитетінің 
мәлімдеуінше, 23 қаңтар күні Қазақстанға 13 
халықаралық рейспен 1547 адам ұшып келген. 
Германиядан, Біріккен Араб әмірліктерінен, Еги-
петтен, Түркиядан, Ресейден, Беларусь пен Өз-
бекстаннан келген әуе кемесінің 345 жолаушы-
сының қолында ПЦРтесттен өткендігі туралы 
анықтама болмаған. Олардың бәрі екі тәулікке 
карантиндік стационарға орналастырылды. 

Бұған дейін Денсаулық сақтау министрі 
Алексей Цой наурыз айында коронавирус ин-
фекциясының өршитіні, күн сайын 69 мың адам 
індет жұқтыруы мүмкін екенін айтқан болатын.  

КӘСІПОРЫНДЫ ТАРАТУ ҮШІН 
НЕ ҚАЖЕТ?

«Денсаулық сақтау министрлігінің болжау 
жөніндегі жұмыс тобы 2021 жылдың соңына 
дейін шектеу шаралары күшінде болғандағы 
эпиджағдайдың дамуына болжам жасады. Індет-
ті жұқтыру деңгейі осы жылдың наурыз айының 
соңында көп тіркелуі мүмкін. Оптимистік сце-
нарий бойынша, тәулігіне 3 мың жағдайға дейін 
күтілуде, ал төсек қорының барынша қамтылуы 
24 мыңға дейін жетуі мүмкін. Дегенмен мұндай 
сценарий кезінде қатаң карантин талабын енгізу 
жоспарланып отырған жоқ», – деген еді Алексей 
Цой Үкімет отырысында. 

Сонымен қатар министр эпидемияның да-
муына вакциналаудың оң әсері туралы ойын 
нақты мысалдармен жеткізуге тырысты. «Біздің 
есептеуімізше, бірінші кезеңде 2 млн адамды 
вакциналау сырқат санын 40 мыңға азайтады. 
Тиісінше, вакцинамен қамту неғұрлым жоғары 
болса, КВИмен сырқаттану мен өлімжітім 
азая ды, шектеу шаралары мен локдаунсыз өмір-
ге оралу ықтималдығы артады. Пандемияның 
дамуының осы кезеңінде бүкіл әлем өзінөзі 
оқшаулау мен карантинге жалғыз балама – вак-
циналау екенін түсінді», – деді Алексей Цой.

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті»

АҚ ХАЛАТТЫЛАРҒА 
БЕРІЛГЕН ЖАЗА 

ӘДІЛЕТТІ МЕ?
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ХАЛЫҚ  ҚАЛАУЛЫЛАРЫНЫҢ  ЖҰМЫСЫН  БАҒАЛАУ  ҚАЖЕТ  ПЕ?

ҚОҒАМ

(Соңы. Басы 1-бетте)

Соның бір мысалын Мәжілістің 
VI-VII шақырылымдардағы депутаты 
Бекболат Тілеуханның 2020 жылдың 
сәуір айында «Халық денсаулығы мен 
денсау лық сақтау жүйесі туралы» ко-
декс жобасын талқылау кезіндегі сөзі-
нен көруге болады. Ол сол кезде өз 
әріптестеріне міндетті екпеге қатысты: 
«мұның артында үлкен ақша жатыр. 
Ол ақшаны анықтау үшін, соның бәрін 
ақтау үшін мына жерде сіздер актер 
болып, артист болып отырсыздар. Біз 
оны өткізетін болсақ біздің Парламент-
тегі құнымыз көк тиын. Мен депутат 
ретінде мандатымды берсем де мынаны 
аяғына дейін алып шығатынымды сіз-
дерге мәлімдеймін. Алдыма келмей-ақ 
қойыңыздар. Ертең кабинетке келесіз-
дер, туысымды саласыздар, танысымды 
саласыздар, министр шығады. Кім шық-
са ол шықсын. Мына жерде ең болмаса 
азаматтық позициямызды, адамгер-
шілігімізді сақтап қалатын жағдайда 
болуымыз керек. Сондықтан сіздер 
өз ойларыңызда қалыңыздар, мен өз 
ойымда қаламын» деген. Бұл кодекстің 
осыдан кейін араға 2 ай салып, 2020 
жылдың 7 шілдесінде қабылданғанын 
да жұртшылық әлі ұмыта қойған жоқ. 
Денсаулық сақтау министрінің биыл 
жыл соңына дейін 6 млн адамға коро-
навирусқа қарсы екпе жасалатынын 
мәлімдеуінен кейін бұл мәселе жұрт-
шылық арасында қайта талқыға түсе 
бастады. Ал қоғам өкілдері тарапынан 
айтылған сын-ескертпелерді жинақтап, 
сараптап, одан қорытынды шығаруда 
атқарушы биліктің те, заң шығарушы 
биліктің де аса белсенділік көрсете 
алмауы Парламент жұмысын жандан-
дыруда заңнамалық тұрғыда ғана емес, 
ақпараттық-түсіндіру жұмыстарында 
да әлі де атқарылатын жұмыстардың 
жеткілікті екенін көрсетті.

Жетінші шақырылымдағы Пар-
ламент Мәжілісінің депутаттары ант 
беру рәсімінен бастап-ақ, сын садағына 
ілінді. «Қазақстан Республикасының 
Парламентi және оның депутаттары-
ның мәртебесi туралы» 1995 жылғы 16 
қазанда қабылданған конституциялық 
заңның 24-бабы бойынша Қазақстан 
халқына беретін: «Қазақстан халқына 
адал қызмет етуге, Қазақстан Республи-
касының тұтастығы мен тәуелсіздігін 
нығайтуға, оның Конституциясы мен 
заңдарына қатаң бағынуға, депутаттың 
өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін 
адал атқаруға ант етемін» деген антты 
оқыған 65 депутаттың 13-і мәтіннен 
шатасты. Рәсімде олардың 57-сі мемле-
кеттік тілді, 8-і ресми тілді таңдаған еді. 
Бұл мәселеге біздің басылым да бейжай 
қарай алмай 19 қаңтардағы №5 санында 

Оразалы СӘБДЕН, ҚР Жоғарғы кеңесінің 
12-13 және ҚР Парламент Мәжілісінің 
1-2 шақырылымының депутаты: 

– Қолданыстағы заңға өзгеріс енгізу керек деп ойлай-
мын. Онда екі нәрсе болу керек. Бірінші, депуттардың 50 
пайызын халық жергілікті жерден сайласын, қалғанын 
партиялар белгілесін. Екінші, регламент қабылдап, де-
путаттардың жұмысына баға беретін рейтинг жүйесін 
енгізу керек. Мысалы, онда қандай заң ұсынып жатыр, 
оны кім қадағалайды, депутаттың сауалы іске асты ма 
деген сияқты өлшемдер болуы қажет. Өткенде «Ақ жол» 

партиясының төрағасы Азат Перуашев Премьерге өтініш бердік, іске асыра алмады деп 
айтты ғой. Рейтинг әр тоқсанда шығып тұру керек. Егер депутат заң жазса оның қыз-
метін неге жоғары бағалауға болмайды. Қазір заң жазған да, жазбаған да бірдей. Алатын 
айлықтары да бірдей. Халық кім жақсы жұмыс істеп отыр, кім ұйықтап отыр деп бәрін 
көріп отыру керек қой. Негізі түптің түбінде бәрі солай болады. Парламент жұмысын 
жандандыру үшін оны тезірек жасауымыз керек.

Амангелді АЙТАЛЫ, ҚР Жоғарғы кеңесінің 12-13 және ҚР Парламенті Мәжілісінің 
1-2 шақырылымының депутаты: 

– Бірақ әзірге біреудің өзі, біреудің көзі жақсы деп, болмаса праймеризге қарап алуда. 
Сондықтан айту қиын. Қазіргі Мәжіліс 70 пайызға жаңарыпты. Оның енді жұмысын бай-
қап көру керек. Жаңа келіп жатыр ғой. Бір әттеген-айы, көбі депутат міндетінің не екенін 
білмей келетін адамдар. Мәселенің қиындығы сонда. 

Бірқатар шет елдерде есеп бергенде дауыс берген депутаттарды қайтарып алуға 
сайлаушының құқы бар. Халықтың сенімін ақтамады, мынандай мәселе шешілмеді, сен 
өз шаруаңмен жүрсің дегендей. Әрине, ол өзі сайланған округтің проблемасымен ғана 
айналысып қоймайды. Мемлекеттің проблемасымен де айналысады. Танымал ма, білімі 
қандай, сөйлеген сөзінің тиімділігі қандай, дипломы бар ма, оның қызметін бағалау үшін мәселені қалай шешті дегендей 
талаптар болуы керек. Бірақ біздің Парламатентте ондай механизмдер жоқ. Партиялардың мандатты қайтарып 
алуға құқысы бар. Бірақ қандай себеппен қайтарып алады? Ол белгісіз. Мысалы тым пысық болып, көптеген мәселелер 
бойынша қатты-қатты сөз айтса, артынан мынау қайда бара жатыр, үлкендерге ұнамай жатыр деп алып тастауы 
мүмкін. Ондай бірен-саран жағдайлар болды. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ ПАРЛАМЕНТ ПӘРМЕНІ –
ДЕПУТАТ БЕДЕЛІНДЕ

сияның ашылуында Парламенттің заң 
шығару қызметінің бірінші кезектегі 
міндеттерін айқындап береді. Мәсе-
лен, VI шақырылымдағы Парламент 
Мәжілісінің 2020 жылғы 1 қыркүйек-
тен 30 желтоқсан аралығындағы соңғы 
алтыншы сессиясында Парламент 
палаталарының 1 бірлескен отыры-
сы, Мәжілістің 16 жалпы отырысы, 1 
«үкімет сағаты», тұрақты комитеттердің 
149 отырысы, 3 «дөңгелек үстел» және 
1 конференция өткізілді. Мәжіліске бұл 
сессия барысында 58 заң жобасы келіп 
түсті. Оның 30-ның бастамашысы де-
путаттар болып табылады. Сондай-ақ 
алдыңғы сессиядан қалған 58 заң жоба-
сы да олардың қарауына өткен болатын. 
Жалпы отырыстарда қарау қорытынды-
сы бойынша алтыншы сессияда 66 заң 
жобасы мақұлданып, Парламент Сена-
тының қарауына жіберіліп, Мемлекет 
басшысы оның 20-на қол қойды. 

Ал 2016 жылғы 25 наурыз бен 30 
маусым аралығындағы ең алғашқы сес-
сияда Парламент палаталарының 3 бір-
лескен отырысы, Мәжілістің 12 жалпы 
отырысы, 3 «үкімет сағаты», тұрақты 
комитеттердің 109 отырысы, заң жо-
балары бойынша жұмыс топтарының 
160 отырысы, 7 «дөңгелек үстел», 
комитеттердің 3 көшпелі отырысы 
өткізілген болатын. Мәжіліс қарауына 
келіп түскен 24 заң жобасының 22-сіне 
Үкімет, екеуіне депутаттар бастамашы 
болған. Бұған қоса, V шақырылымнан 
қалған 18 заң жобасы болды. Оның 
13-іне үкімет, 5-еуіне депутаттар бас-
тамашы болды. Үкімет 2 заң жобасын 
Мәжілістен қайтарып алды. Палата 
бұл сессияда 13 заң жобасын қарап, 
Парламент Сенатына жіберді. Сенат 
оның ешбірін Мәжіліске қайтарған жоқ. 
Осыған қарамастан Мемлекет басшысы 
Сенат мақұлдаған 4 заңға ғана қол қой-
ды. Бұл палатаның қарауында жатқан 
заң жобаларының 9,5 %-ын құрайды. 

VI шақырылым 
депутаттарының 

белсенділігі қалай 
болды?

VI шақырылымдағы ҚР Парламен-
ті Мәжілісі сайлауының нәтижесінде 
оған үш саяси партия кірді. Олар: «Нұр 
Отан», «Ақ жол» ҚДП және ҚКХП. 
Бірінші сессияда «Нұр Отан» партия-
сының фракциясы мүшелері палатаның 
жалпы отырыстарында 48 депутаттық 

сауал жариялады. «ҚКХП» фракция-
сы 3 депутаттық сауал жолдады. «Ақ 
жол» ҚДП фракциясы депутаттары 
Мәжілістің қарауындағы заң жобала-
рына 230 түзету жолдап, 16 депутаттық 
сауал жариялады. Ал Қазақстан халқы 
Ассамблеясынан сайланған депутаттар 
заң жобаларына 20 ұсыныс пен түзету 
берді, 7 депутаттық сауал жариялады 
және басқа депутаттармен бірлесе оты-
рып 33 депутаттық сауал дайындады. 33 
жұмыс тобында жұмыс істеді.

Мәжіліс депуттарының алтыншы 
сессиядағы 88 депутаттық сауалының 
58-і Премьер-Министрге жолданды. 

«Мұны айтпасқа бола ма?» деген айдар-
мен «Депутаттар екі ауыз антты айта 
алмады» деген материал жарияланғаны 
көпшіліктің есінде шығар. 

Құрам қалай 
жасақталады?

Парламент Мәжілісі тарихында 
жетінші шақырылымның алғашқы сес-
сиясында бірден екі жаңалық тіркелді. 
Оның біріншісі депутаттар құрамының 
70 пайызға дейін жаңаруы болса, екін-
шісі Н.Нығматулиннің 2012 жылдан 
бергі үзіліссіз төрағалық қызметінің 
қайта жалғасуы болды. Бұған дейін 
онда 1995–1999 жылдары М. Оспа-
нов, 1999–2004 жылдары Ж.Тұяқбай, 
2004–2007 және 2008–2012 жылдары 
О.Мұхамеджанов, 2007–2008 жылдары 
А.Мусин жетекшілік жасаған еді. VII 
шақырылымдағы бұл рекордтар енді 
көпке дейін жаңармауы мүмкін. 

«Қазақстан Республикасының Пар-
ламентi және оның депутаттарының 
мәртебесi туралы» 1995 жылғы 16 
қазанда қабылданған конституциялық 
заңның 8-бабы бойынша Сенат төраға-
сының қызметiне кандидатураны ҚР 
Президентi ұсынады. Сенат қабылда-
маған жағдайда Мемлекет басшысы 
оның орнына жаңа кандидатура ен-
гiзеді. Ал Мәжiлiс төрағасының қыз-
метiне кандидатураларды палатаның 
депутаттары ұсынады. Палаталардың 
төрағалары, егер бұл үшiн депутаттар-
дың көпшiлiгi дауыс берсе, қызметтен 
керi шақырылып алынуы мүмкiн, сон-
дай-ақ олар өз еркiмен орнынан түсуге 
хақылы. 

Бұл заңның 2 және 4-баптары бо-
йынша Сенат депутаттарының өкілеттік 
мерзімі – 6, Мәжіліс депутаттарының 
өкілеттік мерзiмi – 5 жыл. Сенатта – 47, 
Мәжілісте – 107 депутат болады. Сенат 
әр облыстан, республикалық маңызы 
бар қаладан және Қазақстан астана-
сынан екі адамнан өкілдік ететін депу-
таттардан құралады. Сенаттың сайла-
натын депутаттарының жартысы әрбір 
3 жылда қайта сайланады. Сенаттың 15 
депутатын Президент тағайындайды. 
Ал Мәжілістің 107 депутатының 98-і 
саяси партиялардан партиялық тізімдер 
бойынша бірыңғай жалпыұлттық сай-
лау округінен жалпыға бірдей, тең және 
төте сайлау құқығы негізінде жасырын 
дауыс беру арқылы, 9-ы Қазақстан хал-
қы Ассамблеясынан сайланады. 

Заң шығару 
бастамашылығы
Біздегі қалыптасқан тәжірибе бо-

йынша Мемлекет басшысы әрбір сес-

Сондай-ақ оларға азаматтардан 2050 
өтініш келіп түсті. Оның 30%-ы (1613) 
жеке тұлғалардан, 8%-ы (437) заңды 
тұлғалардан. Осы арада олардың 142-сі 
ұжымдық, 940-ы қайталама, 1063-і элек-
трондық үкімет порталы (ЭҮП) арқылы 
түскенін де айта кеткен жөн шығар. 

Салыстырмалы түрде айтар бол-
сақ бесінші сессиядағы 204 депутат-
тық сауалдың 118-і (57,8 %) Премьер-
Министр дің атына жіберілген болатын. 
Сондай-ақ депутаттардың атына азамат-
тардан 4058 өтініші келіп түсті. Оның 
27% (3206) жеке тұлғалардан, 73% (852) 
заңды тұлғалардан болды. 

Өткен жылы Үкіметтің заң жобалау жұ-
мыстары толық көлемде орындалды. 

Бастапқыда 17 заң жобасын әзірлеп, Парламент-
ке енгізу көзделген болса, жыл ішінде енгізілген 
түзетулерге сай олардың саны 22-ге жетіпті. 

Бүгінде олардың 8-іне Мемлекет басшысы 
қол қойса, 14-і Парламенттің қарауында жатыр. 
Бұл жөнінде өткен жұмада Әділет министрлі-
гінде өткен жыл қорытынысында белгілі болды. 
Әділет вице-министрі Наталья Панның айтуын-
ша, ол заңдардың бірқатарын Әділет министр-
лігі әзірледі. Мемлекет басшысы қол қойған бұл 
заңдар аясында қоғамда жиі талқыланып жүр-
ген өзекті мәселелер шешімін тапты. Мәселен, 
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 
«Конституция лық заңға толықтырулар енгізу тура-
лы» заң бойынша әйелдер мен жастардың кемінде  
30 пайызын партиялық тізімге енгізу туралы 
талап қойылды. Сол секілді осы заң шеңберінде 

халықаралық тәжірибені ескере отырып, саяси 
партиялар құру үшін тіркеу талаптары 40 мыңнан 
20 мың адамға дейін төмендетілді. Ал, Әкімшілік 
рәсімдік-процестік кодекс бойынша халықаралық 
стандарттарға сәйкес әкімшілік әділет институты 
енгізілмек. Кодекс 2021 жылғы 1 шілдеден бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Сонымен қатар Мемлекет басшысының тап-
сыр масын орындау аясында Әділет министрлігі 
«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасымен, 
ғылыми ұйымдармен және ғалымдармен бірлесіп, 
2030 жылға дейінгі құқықтық саясат тұжырымда-
масының жобасын әзірледі. Дәстүр бойынша, 
жаңа тұжырымдама конституциялық, азаматтық, 
әкімшілік, қылмыстық және басқа да заңнама са-
лаларын дамыту тәсілдерін қамтиды.

Мемлекет басшысының алға қойған міндет-
терін, сондай-ақ стратегиялық құжаттарды ескере 
отырып, биыл 25 заң жобасын әзірлеу көзделіп 
отыр. Оның ішінде 1-жартыжылдықта Парламент-

ке 13 заң жобасын, ал 2-жартыжылдықта 12 заң 
жобасын енгізу жоспарланған.

Атқарушылық іс жүргізу саласында да оң нәти-
желер аз емес. Бұл жөнінде баяндаған Әділет ви-
це-министрі Алмат Мадалиевтің айтуына қараған-
да, былтыр сот орындаушыларының мәжбүрлеп 
орындауында 5 млн астам атқарушылық құжаттар 
болыпты. Бұл өндіріп алушылардың пайдасына 
7 трлн теңгеден астам атқарушылық іс жүргізу 
қозғалды деген сөз. Жалпы, атқарушылық іс-құ-
жаттардың орындалуы 69,9 пайызды құрады.

Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қа-
рау бойынша ілгерілеушілік бар. Әділет министр-
лігінің аппарат басшысы міндетін атқарушысы 
Асқар Үмбеталиевтің айтуынша 2020 жылы (2019 
жылы – 12 257) Әділет министрлігіне жеке және 
заңды тұлғалардан 13 000-нан астам өтініш түсіпті. 
Бұның басым бөлігі атқарушылық іс жүргізу (6865) 
және заң қызметіне (2877) тиесілі. Бас прокура-
турамен бірлесе «Азаматтарға арналған үкімет» 

мемлекеттік корпорациясы негізінде «Нәтиже» 
азаматтардың өтініштерін қабылдаудың бірыңғай 
орталығы» ұйымымен «е-Өтініш» ақпараттық 
жүйе сінің пилоттық сынақтамасы жүргізілуде.

Енді алға қойылып отырған жоспар «Халық 
үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын 
іске асыру мақсатында жеке және заңды тұлға-
лардан түскен өтініштерді сапалы және уақытылы 
қарауды қамтамасыз ету, штат санын оңтайландыру 
бойынша жұмысты жалғастыру. Бұл ретте штат 
бірліктерін аумақтық әділет органдарынан орталық 
аппаратқа ауыстыру, ауданаралық әділет басқар-
маларын қысқарту көзделіп отыр. Сонымен қатар 
құрылымдық, аумақтық бөлімшелердің және ве-
домстволық бағынысты ұйымдардың нормативтік 
актілерге және әділет органдары жүйесіндегі 
жұмыс процестеріне сыбайлас жемқорлық фактор-
ларды анықтау үшін талдау жүргізу жоспарға енді. 

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ
«Заң газеті»

ОҢ ҚАДАМ

ОРТАҚ МҮДДЕ ЖОЛЫНДА МАҚСАТ АЙҚЫН

діруім керек болды. Қарасам қате өте көп екен. Сосын намыстанып бар 
күш-жігерімді жинап, шеттен келген ағайынды қасыма жинап, тарихта 
бұрын болмаса да азаматтығы да жоқ адамдарды Парламенттегі жұмыс-
шы тобына мүше етіп кіргізіп, жаңа заң жобасын дайындауда күндіз-түні 
жұмыс жасадық. 

Бұл өзі өте бір есте қалатындай заң болды. Шынымды айтсам бүкіл 
денсаулығымды соған құрттым. Алдымен заң жобасының қорытындысы 
жоқ деді, одан кейін орысша аудармасы жоқ деп адамның басын әбден қа-
тырды. Жалпы, заң жобасын 1 жыл талқылау деген тарихта да болмаған. 
Соны байқағандар: «АҚШ-та кішкене түзету жасалса бұл бәленшенің 
түзетуі деп сол депутаттың атымен аталады екен. Ал бүкіл бір заңды 
жазу деген үлкен ерлік» деп жазды. Мен жазған сол заң қабылданғаннан 
кейін АҚШ-тың Қазақстандағы Елшісі Элизабет Джонс АҚШ-қа шақы-
рды. Делегацияны бастап бардым. Сонда олар Қазақстанда осындай 
демократия бар ма, қалайша үкімет қарсы шықпады деп қайран қалды. 
Менің ол жерде ұтып кеткенім жобаны бүкілхалықтық талқылауға беріп 
жібергенім болды. Қазіргі кезең болса Президент, Премьер-Министр не 
дейді деп солардың ыңғайына қарайтын еді. Ол кезде «Егемен Қазақстан» 
мен «Қазақ елі» газеттері Әкім Ысқақтың жобасы деп басып жіберді. Ол 
Конституциядан кейін бүкіл халық талқылаған бірінші заң жобасы бол-
ды. Жайшылықта басы қосылмайтын зиялы қауымды да ұлттық мүдде 
біріктірді. Соның да әсері болды. Одан кейін жобаның Президенттің жа-
нындағы Ұлттық кеңесте қаралуы да өз әсерін тигізді. Біреулер сол кезде 
маған заң жобасына авторлық құқық алуды ұсынды. Бүкіл ел-жұрт біледі, 
ол маған не үшін керек дедім. Әлі күнге дейін бұл мен үшін дәлелдеуді қа-
жет ететін нәрсе деп есептемеймін. 

Әкім ЫСҚАҚ, ҚР Парламенті 
Мәжілісінің І шақырылымдағы 
(1995–1999) депутаты, Қазақстан 
парламентаризміндегі қазақ тілінде 
тұңғыш, әрі Үкіметке баламалы 
негізде жазылған «Халықтың көші- 
қоны туралы» заңының авторы:

– Бұрын Парламентке депутат-
тар жергілікті мандат арқылы ғана 
өтетін. Сол заң өте дұрыс еді. Кімнің 
кім екені халықтың алдында көрі-
нетін. 35 жасымда Мәжіліске депу-
тат боп алғаш келгенде мен де заңды 
білген жоқпын. Ол жерде заң жобасын 
жазу үшін тек ұлттық намыс керек 
екен. «Халықтың көші-қоны туралы» 
үкімет дайындаған заң жобасы қолы-
ма түскен кезде өз позициямды біл-

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті
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ТАТУ ЕЛГЕ ТЫНЫШТЫҚ ПЕН 
ТОҚШЫЛЫҚ НӘСІП

Күлтегін бабамыз кезінде «Тату елге тыныштық 
пен тоқшылық нәсіп» деп ұрпағына өлмес өсиет 

қалдырған екен. Ал сол елдің татулығын арттырып, 
нәсібін көбейтуге түрткі болар заң Қазақстанда 2011 
жылы қабылданған болатын. «Медиация туралы» 
заңның сот жұмысын ілгерілетуге, судьялар жүктемесін 
төмендетуге, елдегі даукестікті азайтуға септігін тигізгені 
рас. Қоғамға өзінің қажеттілігін дәлелдеген бұл заң 10 
жылдан бері үздіксіз қолданылып келеді.
10 жыл – оң мен солды айқындауға толық мүмкіндік беретін 

кезең. Осы тұрғыдан алғанда уақыт безбенінен сүрінбей өтіп, 
қазақтың билер дәстүрін жаңғыртқан, тараптарды татуласты-
руға бағытталған бұл заңды халықтың көңілінен шыққан құжат 
деуге әбден негіз бар. Әрине, «Медиация туралы» заң бірден 
көпшіліктің сұранысына ие бола қойған жоқ. Өйткені медиация, 
медиатор деген сөздер қазақ қоғамына таңсық еді. Соған орай, 
жаңа құжаттың маңызын түсіндіру, мәнін ұғындыру күн тәртібіне 
шығарылды. Медиацияға жан бітірген, маңызын арттырған – сот 
саласы. Осы бағытта атқарылған жұмыстардың басы-қасында ең 
алдымен судьялар, сот мамандары жүрді. 

Дауласу ынтымақтан айырады, ырысты кемітеді. Дауласып 
келген тараптарға айтылар сөз осы. Алайда, «Ханның айтқанын 
қара да айтады, бірақ аузының дуасы жоқ» демекші, ел сеніміне 
әлі толық кіре қоймаған медиаторлардың сөзін басында көпшілік 
елей қойған жоқ. Соған орай заң тетіктері жасалып, адвокат-
тардың тараптарды партисипативтік келісімге келтіруіне жол 
ашылған еді. Бұл қадамның да өз кезегінде медиациялық келісім-
дерді арттырғанын мойындаймыз. Себебі, азаматтар өздеріне 
бейтаныс медиаторлар сөзінен гөрі, өзін қорғайтын адвокаттар 
пікіріне көбірек ден қоятыны түсінікті. 

Сонымен қатар, мониторинг барысында байқалғандай, қанша 
жерден заңның тиімділігін алға тартып, артықшылығын көзге 
шұқып көрсетсең де тараптар бәрібір даудың сот арқылы, судья-
ның араласуымен шешілгенін қалайды екен. Бұл Азаматтық про-
цестік кодекске өзгерістер мен толықтырулар енгізіп, нәтижесін-
де тәжірибеде судья-медиаторлардың пайда болуына алып келді. 

Судья-медиаторларға жүктелер жауаптылық аса жоғары. 

Бұған тараптарды сөзіне сендіре алатын, ымыраластыруға бейім, 
тәжірибесі мол, біліктілігі жоғары судьялар іріктелген болатын. 
Татуластырушы-судьялар өзіне жүктелген міндетті барынша 
сапалы атқарып келеді. Олар алдына келген азаматтарға заңның 
артықшылығын түсіндіріп, дауды сотқа жеткізбей шешуге күш 
салады. Шындығында медиация туралы білмейтін жандар оның 
пайдалы тұстарынан мүлде бейхабар. Әрі бізде кез келген дауды 
сот шешеді деген теріс көзқарас қалыптас қан. Бұл пікірді өзгерту 
үшін де татуластырушы-судьяларға көп еңбектену керек болды. 
Мысалы біздің Қазығұрт ауданы да қазақылықтың қаймағы бұ-
зылмаған өңір. Шағын ауданның халқы бір-бірімен аралас-құра-
лас, сөз таныс, көз таныс жандар. Бірақ пенде болған соң олардың 
да дауласатын, сөзге таласатын, кикілжіңді сот арқылы шешкісі 
келетін кездері көп. Ал аудандық сот тарапынан тараптарды 
бітімге шақырып, ортақ келісімге келтіру үшін барлық жағдай 
жасалады. Азаматтарға соттасудың ұзаққа созылатын, үлкен 
шығынды талап етіп, жүйкені жұқартатын, сыйластыққа сына 
түсіріп, әуреге салатын процесс екенін ұғындыруға тырысамыз. 
Бұл жұмыстардың нәтижесі де жаман емес. 

Қазығұрт аудандық сотында 2020 жылы азаматтық іс бойын-
ша 849 арыз тіркелді. Оның 692-сі бойынша сот актісі шығарыл-
ды. 52 істі тараптар медиация тәртібімен реттеу туралы келісімге 
келіп, іс жүргізу тоқтатылды. Осы кезеңде адвокаттардың арала-
суымен 2 істе партисипативтік келісімге қол жеткізілді. Бүгінде 
неке бұзуға қатысты істер көп. Біздің сотта да есепті кезеңде 146 
неке бұзу туралы іс бойынша шешім шығарылды. 34 іс бойынша 
тараптар медиациялық келісімге келіп, сот ұйғарым негізінде істі 
өндірістен тоқтатқан. 2020 жылы Азаматтық процестік кодекстің 
179-бабының 4-тармағына сай тараптардың өтінішхаты бойынша 
іс жатқан судьяның араласуымен 52 медиациялық келісім жасал-
ды. Тараптарды татуластыруға бағытталған жұмыстар алдағы 
уақытта да жалғаса береді. Қалай дегенмен, бүгінгідей пандемия 
әбігерге салған уақытта соттасқаннан татуласқанның тиімді бо-
латынын азаматтар түсінгені жөн.

Гүлмира РАХИМБАЕВА,
Қазығұрт аудандық сотының судьясы

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ

мүмкіндіктері мемлекеттік аппараттың ресурстарымен үйлеспейтіндігін 
атап өтті. Соған орай көпшілік талқысында жүрген мәселені түйіндеп, 
әкімшілік әділет институтының заңдық тетігін жасау ды Жоғарғы Сот 
пен Әділет минис трлігінің құзырына жүктеген болатын. Халыққа 
қажет, азаматтардың сөзін сөйлеп, мүддесін қорғауды мақсат ететін 
бұл заңнаманы дайындауға Жоғарғы Сот пен Әділет министрлігінен 
бөлек еліміздің білікті заңгерлері, ғалымдар, құқықтық саланың кәсіби 
мамандары атсалысты. Өркениетті елдер тәжірибесі екшеліп, Қазақста-
ның бүгінгі бет-бейнесіне орайластырылып жа зылған заң нағыз «жеті 
рет өлшеп, бір рет кесілген», «Кеңескен істе кем шілік болмайтынын» 
дәлелдеген құжат. 

Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекс құқықтық салаға бетбұрыс 
жасаған заң. Себебі биылғы жылға дейін билік органдары мен жеке 
тұлғалар арасындағы даулар азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен 
қаралатын. Ен ді бұл бағытта әкімшілік рәсімдік-процестік сот ісін 
жүргізу тәртібі енгі зіледі. Мұндай заңды да йындаудағы негізгі мақсат 
– қоғамдық-құқықтық қатынастар саласындағы әкімшілік рәсімдер мен 
сот ісін жүргізудің қа ғидаларын, ережелерін бел гілеу және бекітуге 
ба ғытталғаны белгілі. Осы арқылы мемлекеттік органдар қызметінің 
ашықтығын қамтамасыз ету және әкімшілік озбырлықты жою, сыбай-
лас жемқорлық фактілерінің орын алуына жол бермеу міндет етілді. 
Бұл өз кезегінде мемлекеттік басқарудың бірізділігін қалыптастырып, 
халықтың мемлекетке деген сенімін арттырары, әкімшілік органдардың 
шешімдерін тиімді етері талассыз.

Жаңа қолданысқа енгелі отыр ған кодекстің артықшылықтары аз 
емес. Айталық, осы заңға сүйенген судьялар енді тараптар ұсынған 
дәлел-дәйектермен шектеліп қалмайды. Судья іске тікелей араласып, 
дәлелдемелерді жинау процесінде белсенді рөл атқарады. Сонымен 
бірге даудың тиісті мән-жайларын анықтау мақсатында істі тексеруге, 
іс бойынша алдын ала пікір білдіруге, қажетті дәлелдемелерді жинауға, 
талап қоюдың салдарын түсіндіруге міндетті. Кодекстегі азаматтар 
пайдасына берілген тағы бір басымдық – дәлелдер беруге қатысты. 
Бұрын мемлекеттік органдар жұмысына арызданған адам өзінің дұры-
стығын дәлелдеу үшін сотқа көптеген құжат, анықтама ұсынуы тиіс 
еді. Ал Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекске сай енді жеке тұлға 
емес, әкімшілік орган өз шешімінің заңдылығын дәлелдеуге тиіс. Яғни, 
бұдан былай дәлелдеу ауыртпалығы әкімшілік сот актісін қабылдаған 
әкімшілік органға жүктелмек. Мұндай өзгеріс құзырлы орындардың 
жұмысын тиянақты жасауына, заң талабынан шықпауына ықпалын тигі-
зеді. Әрі әкімшілік әділет мемлекеттік органдар қызметінің анықтығына 
және сыбайлас жемқорлықты жоюға көмектеседі.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

П
ІК

ІР

СЕНІМ БІР КҮНДЕ 
ҚАЛЫПТАСПАЙДЫ

Тәуелсіздік алған кезден бері сот саласында түбірлі 
өзгерістер орын алды. Жүргізілген реформалардың ең 
негізгі мақсаты халықтың сотқа деген сенімін арттыру 
болатын. Ал сенім бір күнде қалыптаспайды. Оның 
үстіне, бүтін бір саланың беделін көтеру басқарудың 
тиімділігіне ғана емес, ұжымның ұйымшылдығына да 
тікелей тәуелді. 

Жалпы, сот жұмысын жандандырып, судьялар 
қызметін м інс із  етудің  жолдары жыл сайынғы 
Президент Жолдауларында, төрт жыл сайын өтетін 
республика судьяларының съездерінде көтерілгені 
мәлім. Соған орай стратегиялық жоспарлар түзіліп, 

сотта талай тұғырлы бастамалар жүзеге асырылды. 
Сенімнің кілті судьялардың біліктілігі мен кәсіби 
шеберлігіне, заңдардың сапасы мен анықтығына, 
сот жұмысының ашықтығы мен қолжетімділігіне 
байланысты болғандықтан, осы үш бағытта кешенді 
шаралар қолға алынды. Судьяларды іріктеудің жаңаша 
тетігі жасалып, үміткерлерге қойылатын талап 
жыл сайын күшейтіліп келеді. Бұл салаға кездейсоқ 
адамдардың кірмеуіне көмектеседі. Сонымен қатар, заң 
шығармашылығы жұмысы жандандырылып, құқықтық 
база кеңейтілді. Құқықтық құжаттардағы бірізділікке, 
сапаға ден қойылды. Осы уақыт ішінде соттағы 
ашықтықты арттыруға, жұмыстың азаматтар үшін 
тиімді, қолжетімді болуына назар аударылды. Әсіресе 
жаңа технологияның сот билігін халыққа неғұрлым 
жақындата түскені рас.

Мұндай тындырымды жұмыстардың нәтижесі де 
жаман емес. Халықаралық ұйымдардың бағалауынша, 
дамыған елдермен салыстырғанда біздің соттарымыз 
неғұрлым қолжетімді. Соның бірі – Дүниежүзілік эконо
микалық форумның бәсекелестікке қабілеттіліктің 
ғаламдық индексі. Екі жүзге жуық мемлекет қатысатын 
бұл рейтингте соңғы екі жылғы «Сот тәуелсіздігі» 
критерийі бойынша Қазақстан бірден 8 орынға 
көтерілген. Бұрын 79орында болса, қазір 71орында. Бұл 
да біздің алға жылжып келе жатқанымыздың, жасалған 
жұмыстардың бекерге кетпегенінің дәлелі. 

Жанель НУРСЕИТОВА,
Алатау аудандық сотының 

судьясы
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТ

ЗАҢ ҮСТЕМДІГІН 
ҚАМТАМАСЫЗ 
ЕТУДІҢ КЕПІЛІ

ЖОЛДАУҒА – ҚОЛДАУ

ЦИФРЛАНДЫРУ — 
БАРЛЫҚ РЕФОРМА 

БАСТАУЫ

Жолдаудағы негізгі міндет қазіргідей 
күрделі жағдайда әлеуметтік-экономика-
лық тұрақтылықты, жұмыс орындарын 
және халықтың табысын сақтап қалуға 
бағытталды. Осыған орай, Жолдауды іске 
асыруға арналған Жарлық қабылданды. 
Ал осы Жолдауды халыққа жеткізу, бағыт-
тарын түсіндіру, көпшілікті ортақ іске 
жұмылдыру ісінің басында мемлекеттік 
мекемелердің жүретіні түсінікті. Әділет 
министрлігі де Жолдауды жүзеге асыруға 
белсене қатысуда.

Атап айтқанда, министрлік тарапынан 
Құқықтық саясат тұжырымдамасы шең-
берінде заңнамадағы теңгерімді қамту, 
өзгертуге бағытталған ережелерді іске 
асыру; қылмыстық және қылмыстық-про-
цестік заңнаманың тұрақтылығын қамта-
масыз ету; әкімшілік және қылмыс тық 
құқық бұзушылықтардың жаңа ұғымда-
рын тұжырымдау; сот процестерінде 
адвокат пен прокурор құқықтарының 
теңдігін қамтамасыз ету бағытында жұ-
мыс жүргізілуде. Осы тармақтарды іске 
асыруда әділет органдары тиісті жоспар 
құрып, нақты жұмыстарға бастамашы бо-
лып отыр. Бұдан бөлек, Жолдаудың негізгі 
ережелерін тұрғындарға түсіндіруге де 
басымдық берілетін болады.

Президент қазіргі уақытта шағын және 
орта бизнес те күрделі кезеңді бастан 

өткеріп жатқанын ескеріп, мемлекет тара-
пынан бұл салаға барынша көмектер мен 
жеңілдіктер қарастырылатынын айтты. 
Сондай-ақ құжатта цифрландыру үрдісі 
де назардан тыс қалған жоқ. «Цифрлан-
дыру ісі – барлық реформаның негізгі 
элементі», – деп атап көрсеткен Мемлекет 
басшысы қағазбастылықтан арылып, қыз-
метті цифрландыруды одан әрі жетілдіру 
қажеттігін тапсырды. Бұл қызмет сапасы-
на да өзінің оң ықпалын тигізеді.

Жалпы, Әділет министрлігі тарапынан 
азаматтардың хал актілері жазбаларын, 
жылжымайтын мүлікті мемлекеттік тіркеу, 
бизнесті ашу немесе шағын және орта 
бизнеспен айналысатын заңды тұлғалар-
ды мемлекеттік тіркеу бойынша барлық 
ақпараттар мен анықтама алу цифрланды-
рылған болатын. Оның нәтижесін тұрғын-
дар анық көріп отыр. Бүгінде азаматтар 
есік тоздырмай-ақ электрондық қызметтің 
игілігін үйде немесе Халыққа қызмет 
көрсету орталықтары арқылы көруде. 
Тек электронды цифрлық қолтаңба болса 
жеткілікті. 

Нотариустар қызметі электронды фор-
матқа көшіріліп, «Бірыңғай нотариалдық 
ақпараттық жүйесі» іске қосылса, қазір 
адвокаттар мен заң консультанттарының 
қыз метін «Е-заң көмегі» ақпараттық 
жүйесіне қосу қарастырылуда. Бұл қажет 

КЕЗ КЕЛГЕН ҚҰЖАТТЫ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛМЕЙ 
ТҰРЫП ТҮСІНДІРУДІҢ, АРТЫҚШЫЛЫҒЫН АЗАМАТ-
ТАРҒА ЖЕТКІЗУДІҢ МАҢЫЗЫ АЙТАРЛЫҚТАЙ ЗОР. ОСЫ 
РЕТТЕ БИЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҢ ШІЛДЕ АЙЫНАН БАСТАП 
ТӘЖІРИБЕГЕ ЕНГІЗІЛЕТІН ӘКІМШІЛІК РӘСІМДІК-ПРО-
ЦЕСТІК КОДЕКСТІҢ ЖАҢАШЫЛДЫҚТАРЫН, МАҚСАТЫ 
МЕН МІНДЕТТЕРІН КӨПШІЛІККЕ ТАНЫСТЫРУ КЕЗЕК 
КҮТТІРМЕЙДІ. ӨЙТКЕНІ БҰЛ ЗАҢНАМА ЕЛІМІЗДЕГІ 
ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТ ИНСТИТУТЫНЫҢ ЖАНДАНУЫНА 
ЫҚПАЛ ЕТІП, ЖАРИЯ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ДАУЛАРДЫ ШЕШУДЕ 
ҮЛКЕН БЕТБҰРЫС ЖАСАУЫМЕН ЕРЕКШЕ.

Қазақстанда әкімшілік 
әділетті қалыптастыру 
мәселесі соңғы он жыл 
ішінде ең жиі, ең қызу 
талқыланған тақырып-
тың бірі. Өзге елдердің оң 
үрдіс теріне талдау жасаған 
заңгер, ғалымдар мемле-
кеттік қызмет пен қарапа-
йым азаматтар арасындағы 
теңсіздікті жоюдың кілті 
әкімшілік әділет институ-
тымен байланысты дегенді 
алға тартатыны есімізде. 
Бұл жағдайға Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев та мән берді. Өзінің 
алғашқы Жолдауында 
Президент билік орган-
дарының шешімдері мен 
іс-әрекеттеріне шағымдану 
кезіндегі жария-құқықтық 
дауларда азаматтар көбі-
несе тең жағдайда бол-
майтынын және олардың 

Э. РЫСҚҰЛОВ,
Жаңақорған аудандық сотының 

судьясы

2020 жылы 1 қыркүйекте Президент Қасым- Жомарт Тоқаев «Жаңа жағдай-
дағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» деген кезекті Жолдауын жариялады. 

Онда Мемлекет басшысы бүгінде еліміз өте күрделі кезеңді бастан өткізіп жатқанын, 
пандемияға қарсы күрестің әлі де жалғасатынын алға тартты. Сындарлы сәтте тосын-
нан келген кеселге қарсы тұра білген халыққа ризашылығын жеткізді. Алда ақтары-
латын істердің өте жауапты және ауқымды екендігіне назар аударды. 

болған жағдайда кез келген азаматтың 
үйден шықпай-ақ, тегін білікті заң көмегін 
алуға мүмкіндік береді деп күтілуде. Бұл 
жүйе арқылы адвокаттар мен заң консуль-
танттары сот процесі шеңберінде жеке 
және заңды тұлғалар туралы қажетті де-
ректерді тексерудің заманауи құралдарын 
алады. Бұдан басқа, жүйе дәлелдемелерді 
жинау процесін тездетуге мүмкіндік бе-
реді. Сондай-ақ бастама еліміздің мемле-
кеттік және басқа да органдарымен өзара 
байланыс ты жеңілдетуге бағытталған. 

Әділет органдары адвокаттық, нота-
риустық және жеке сот орындаушысы 
қызметімен айналысуға ниет білдірген 
тұлғаларға «Е-лицензиялау» порталы 
арқылы лицензия береді. Сондай-ақ, 
Әділет министрлігі барлық деңгейдегі 
мемлекеттік басқару органдарының нор-
мативтік құқықтық актілерін мемлекеттік 
тіркеуді электронды түрде жүзеге асыруда.

Мұндай игілікті жұмыстың барлығы 
жыл сайынғы жолдауларда жүктелген 
тапсырмаларды сәтті орындаудың жемісі. 
Саланың жандануына тұрғындар сұраны-
сының да әсері бар. 

Естай РАШҚАЛИЕВ,
Батыс Қазақстан облысы 

Әділет департаменті басшысының 
орынбасары
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ДАУДЫҢ БЕЙБІТ ШЕШІЛУІ 
СУДЬЯҒА БАЙЛАНЫСТЫ

Қазіргі таңда сот жүйесінің тиімділігін арттыру мен мүм-
кіндігін кеңейтуге байланысты реформа жалғасуда. 2020 жыл-
дың 22 маусымынан бастап соттар жұмысына қазіргі заманға 
сай форматтар енгізу, артық сот рәсімдері мен шығындарын 
қысқарту мәселелері бойынша Азаматтық процестік кодексіне 
енгізілген өзгерістер күшіне енді.

Кодекстегі жаңашылдықтың бірі татуластыру рәсімдерін 
қолдана отырып, дауды реттеуге қатысты. Соған орай сотқа 
түскен талап арыздарды сот өндірісіне қабылдау және азамат-
тық іс қозғау мерзімі 10 жұмыс күніне дейін ұлғайтылды. Осы 
мерзім ішінде татуластырушы-судья тараптарды келісімге 
келтіру үшін қажетті шараларды қабылдап, татуласу рәсімін 
жасайды. Белгіленген уақытта тараптар келісімге келмеген 
жағдайда талап арыздарды сот өндірісіне қабылдау туралы 
мәселені де шешеді. 

Даудың бейбіт жолмен шешілуі судьяға байланысты. Судья 
тараптарға мәселені мұқият түсіндіріп, бейбіт келісімнің жан-
жалды азайтуға, қарапайым қарым-қатынасты сақтауға, сот 
шығынын болдырмауға көмектесетінін айтуы керек. Жүргізіл-

ген татуласу рәсімдері уақыт өткен сайын оң нәтижесін беріп 
келеді, соның арқасында сотқа келген тараптардың даулы мәсе-
лелері бейбіт жолмен шешілуде. 

Дау-жанжалды ушықтырмай шешу қазақ қоғамына тән. 
Бұрынғы билер бітімі бүгінгі медиацияның алғашарты болып 
табылады. Десек те, татуласу рәсіміне заңды және жеке тұлға-
лардың жүгіну көрсеткіші  әлі де төмен. Қоғамда медиацияның 
мақсаты, мүмкіндіктері мен пайдасы туралы білмейтіндер 
аз емес. Негізінде істің бітімгершілікпен аяқталуына тек сот 
емес, барлық мемлекеттік мекемелер мүдделі болуы қажет. 
Тараптарға  татуласу рәсімі барысында нақты шешім қабылдау 
үшін қажетті білім, дағды, өмірлік тәжірибе жетіспей жатады. 
Осыған байланысты соттар тараптармен нақты іс бойынша 
ғана емес, жалпы қоғамда да түсіндіру жұмыстарын жүргізуді 
жалғастыруы қажет.

Рахия БИСЕНОВА,
Қызылорда облысы Қармақшы аудандық сотының 

бас маманы  

Бүгінгі таңда елде 148 заң консульта-
ция орталығы құрылған. Олардың 137-і 
заңға сәйкес әділет органдарына тіркел-
ген болса, 11-і аумақтық алқалардың 
төралқалары жанында құрылған. Ау-
дандарда 54 заң консультациясы жұмыс 
жасайды. Ондағы адвокаттардың жалпы 
саны 2 мыңнан асып отыр. 

Адвокаттардың өздері құрылтай-
шылық ететін 153 адвокаттық кеңсе 
шалғай аудандарда құрылған. Адвокат-
тық кеңселерде 500 адвокат шоғыр-
ланған, олардың 7-еуі аудандарда қызмет 
етеді. Заңды тіркелместен, жеке-дара 
қызметпен айналысатын адвокаттардың 
саны 2 мыңға жуық. 

2018 жылы қабылданған «Адвокат-
тық қызмет және заң көмегі туралы» 
заң адвокатура саласындағы мәселе-
лер бойынша елеулі нормалар енгізді. 
Атап айтқанда, аумақтық адвокаттар 
алқалары құрылтайшылық құжаттарын 
осы заң талаптарына сәйкестендіріп, 
жұмыс органдары ретінде адвокаттар 
алқалары төралқаларының, тексе-
ру және аттес таттау комиссиялары-
ның, әдеп жөніндегі комиссиялардың 
құрамдарын және төралқа төрағаларын 
қайта сайлады. 

– Жалпы, қоғамда адвокаттарға 
қатысты сын аз айтылмайды. Олар-
дың арасында қылмыстық жауапкер-
шілікке тартылып жататындары да 
баршылық. Осы келеңсіздіктің алдын 
алу бағытында не істелінді?

– Әр адвокаттар алқасында адво-
каттардың тәртіптік жауапкершілігін 
қарау құзыреті берілген тәртіптік комис-
сия құрылды. Бұл өз міндетін салғырт 
атқарған, заңсыз әрекеттерге барған 
әріптестерімізге түсетін шағымдарды 
қарайтын тәуелсіз құрылым. 2019 жылы 
бұл комиссияда 105 адвокат, ал, 2020 
жылдың жартыжылдығында – 71 адво-
кат тәртіптік жауапкершілікке тартылды. 

Сонымен қатар республикалық дең-
гейде апелляциялық саты ретінде Рес-
публикалық адвокаттар алқасының 
жаңа органы – Адвокатураның тәртіптік 
комиссиясы құрылды. Бұл комиссия-
ның құзыретіне адвокаттар алқаларын 
басқару органдарының мүшелерін, Рес-
публикалық адвокаттар алқасы басқару 
органдарының мүшелерін тәртіптік жау-
аптылыққа тарту, жергілікті адвокаттар-
дың тәртіптік комиссиясының шешім-
деріне түскен шағымдарын қарау және 
республика бойынша тәртіптік практика-
ны қорыту өкілеттіктері берілген.

Алайда, Адвокатураның тәртіптік ко-
миссиясы Әділет министрлігінің қоғам  
өкілдерін ұсынбауына байланысты өз 
жұмысына кірісе алмады. Сонымен қа-
тар бұл комиссия ның өкілеттік мерзімі 
екі жылды құрайтын болғандықтан ал-
дағы уақытта адвокаттар алқаларының 
республикалық конференция сында жаңа 
құрам сайланатын болады.  

Былтырғы жылдан  бастап, адвокат-
тың үшінші тұлғаға зардап келтіру, заң 
көмегін тиісті деңгейде көрсетпеу салда-
рынан туындайтын кәсіби жауапкершілі-
гін сақтандыруға міндеттейтін келісім-
шартқа отыру туралы норма қолданысқа 
енді.  Бұл норма да адвокаттардың  сапа-
лы заң көмегін көрсетуіне және олардың 
жауапкершілігін арттыруға бағытталған. 

– Бұл норманы қолдануға қандай 
жағдайлар негіз болуы мүмкін?

–  Әр адвокат шартқа сәйкес заң 
көмегі көрсетілетін үшінші тұлғаларға 
зиян келтiру салдарынан туындайтын 
мiндеттемелер бойынша кәсіптік жауап-
кершiлiгiн сақтандыру шартын жасауға 
міндетті. Мұндай шарт болмаған кезде 
заң көмегін көрсете алмайды.

Заңда кәсіптік қателіктер ретін-
де мына жағдайлар белгіленген: про-
цестік мерзімдерді өткізіп алу; құжат-
тарды дұрыс рәсімдемеу; шартқа сәйкес 
заң көмегі көрсетілетін тұлғаға зиян 
келтіруге алып келген, жасалатын заң-
дық әрекеттердің салдарлары туралы 
оған хабарламау; сақтанушы (сақтанды-
рылған тұлға) заң көмегін көрсету үшін 
клиенттен алған құжаттардың жоғалуы 

немесе бүлінуі; адвокаттық құпияны 
құрайтын мәліметтерді құқыққа сыйым-
сыз жария ету.

Аталған негіздердің бірі – құжат-
тардың дұрыс рәсімделмеуі. Бірақ заң 
жүзінде дұрыс рәсімделмеген құжат 
ретінде нені қарастыру мәселесі реттел-
меген. Осыған байланысты заңгерлік құ-
жаттарды құрас тырудың стандарттарын 
бекіту мәселесін шешу керек.

– Адвокаттардың қызмет ақысына 
қатысты да сұрақ көп. Кейбір адво-
каттардың алған ақысына сай қызмет 
көрсетпейтіні шындық. Мұның өзі 
заң көмегін көрсетудің өлшем шарт-
тарын белгілеуді қажет ететін секілді. 

– Бұл мәселе «Адвокаттық қызмет 
және заң көмегі туралы» заң аясында 
шешіліп отыр. Атап айтқанда, адвокат-
тың заң көмегін көрсету стандарттары 
және заң көмегін көрсету сапасының 
өлшем шарттары 2018 жылы 23 қа-
рашада өткен адвокаттар алқасының 
республикалық конференциясында 
қабылданып, қолданысқа енгізілген. 
Заң көмегін көрсету барысында адвокат 
мына қағидаттарды басшылыққа алуы 
керек.Олар: заңның үстемдігі; заң көме-
гін көрсететін тұлғалардың тәуелсіздігі; 
клиенттің құқықтары мен бостандықта-
рын құрметтеу және қорғау; клиенттің 
мүддесінде заң көмегін ұсыну; кәсіптік 
құпияны сақтау; кәсіптік және әдептік 
мінез-құлық нормаларын сақтау; заң 
көмегін көрсету шектері мен шараларын 
айқындау еркіндігі; заң көмегін көрсету 
стандарттарын сақтау; сотқа, сот ісін 
жүргізу қағидаларына және кәсіп бо-
йынша әріптестерге құрмет; заң көме-
гінің қолжетімділігі.

Қолданыстағы  заң талабына сәй-
кес Рес публикалық адвокаттар алқасы  
адвокаттар қызметінің орташа құны 
туралы жыл сайын зерттеу жүргізілетін  
анкетаны бекітті. 2019 жылы жүргізілген 
мониторингтің нәтижесі  Республикалық 
адвокаттар алқасы мен аумақтық адвокат-
тар алқаларының интернет ресурстарын-
да жарияланды. 2020 жылы жүргізілген 
ақпарат біртіндеп аталған интернет ре-
сурстарында жарияланып жатыр.  

Ордерлердің күшін жою туралы 
заңнамалық новеллаға сәйкес бүгінде ад-
вокаттың нақты істі жүргізуге өкілеттік-
тері адвокат куәлігімен және қорғау ту-

ралы жазбаша хабарламамен расталады. 
Бұл ереже адвокаттардың тәуелсіздігін 
және іске кірісу кезінде олардың өкілет-
тіктерін растау мәселесін шешудің же-
делдігін арттыруға бағытталған. Хабар-
ламаның үлгісін және рәсімдеу тәртібін 
республикалық конференция бекіткен. 
Қорғау  туралы жазбаша хабарламада 

жатқызу қажеттігі бүгінгі таңда айқын 
көрініп отыр.  

Сонымен қатар, заң бойынша мемле-
кет кепілдік берген заң көмегін көрсету 
және қорғау сапасы мемлекет тарапынан 
адвокаттарға төленетін жалақы мөл-
шеріне тікелей байланысты. Әділет 
министрлігі бекіткен адвокат көрсететін 

төленетін тарифтерін арттыруы қажет. 
Бұл мәселені қазіргі уақытта «Nur Otan» 
партиясының сайлауалды бағдарлама-
сын орындау аясында Әділет министрлі-
гі мен адвокаттар қауымдастығы бірлесе 
отырып қарастыруда.  

Сонымен қатар жалпы жастарды 
адвокаттық қызметке баулу мәселесін 
шешудің бір амалы ретінде бір жылдан 
аз адвокаттық қызмет өтілі бар жастар-
ды заңда көзделген мүшелік және 
нысаналы жарналардың мөлшерін 
елу пайызға азайту жөніндегі біздің 
ұсынысымызды Мәжіліс депутаттары 
мақұлдады.   

– Жалпы қылмыстық істі қарау 
барысында жарыспалылық, тарап-
тардың теңқұқылығы қағидаты қан-
шалықты сақталады? 

– Қазақстан адвокаттар қауымдас-
тығының бірыңғай ұстанымын белгілеу 
мақсатында 2020 жылдың басында 
адвокаттардың арнайы жұмыс тобы 
құрылған болатын. Жұмыс тобы дайын-
даған ұсыныстар Бас прокуратура 
жанындағы жаңа Қылмыстық және 
Қылмыстық-процестік кодекстерді 
тәжірибеде қолдану және монито-
рингілеу бойынша ведомствоаралық 
жұмыс тобының отырыс тарында қа-
ралды. Алайда адвокаттардың көпте-
ген ұсыныс тары әзірше оң шешімін 
таппады. Айталық, адвокаттардың 
кәсіби қызметтеріне байланысты заң-
ды әрекеттерін қудалау ға тыйым салу, 
адвокаттардың тергеу органдарының 
ғимараттарына кіруіне қойылған шек-
теуді жою, дәлелдемелер ретiнде жол 
берілмейтін нақты деректер қатары-
на процестік әрекеттерді іс жүргізу 
тәртібін елеулі түрде бұза отырып 
алынған деректерді дәлелдемелер 
ретінде қабылдау ға жол берілмейді деп 
тану туралы ұсыныстар ескерусіз қал-
ды. Сол секілді адвокаттың қылмыстық 
процес ке қатысу тәрібін өзгерту, мем-
лекеттің құпиясы бар материалдармен 
танысуына рұқсат беру тәртібін өзгерту 
жөніндегі ұсыныс тар да қабылданбады. 

Мұндай қарым-қатынасты адвокат-
тық қызметке кедергі келтірушілік деп 
бағалау орынды.

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

Қадыржан БАЙМҰХАНОВА, Республикалық адвокаттар алқасының төрайымы:

«ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРБИТАСЫНДА 
АДВОКАТТАРДЫҢ ҚҰЗЫРЕТІ 

ШЕКТЕУЛІ» 
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– Бұл мәселе ауылдық жерде жұмыс 
істеуге ынта білдіруші адвокаттардың 
жетіспеушілігі мен олардың жалақысы-
ның төмендігімен байланысты туындап 
отыр. 

Сонымен қатар адвокаттық қыз мет 
саласында ғана емес, соттар мен поли-
циялардың жұмыстарына да қатысты 
аудандарда қиындық туындап отырғаны 
белгілі. Алайда, тергеушілер, проку-
рорлар мен судьялардың жұмыс орнын 
анықтау  мәселесін құқық қорғау мен сот 
органдары шеше алатын болса, адвокат-
тардың жұмыс орны мен қызмет көрсету 
нысанын таңдауы заң бойынша адвокат-
тардың өз еншісіне қалдырылған. Сон-
дықтан адвокаттар алқасының төрағасы, 
не төралқасы адвокатқа бұл мәселе бой-
ынша  нұсқау бере алмайды. 

Ауыл тұрғындарының адвокаттық 
қызметке қолжетімділігін қамтамасыз 
ету және жалпы азаматтардың қорғалу 
кепілдігін  күшейту үшін құзырлы ор-
гандар  мемлекет кепілдік беретін заң 
көмегін көрсететін адвокаттар қызметіне 

бойынша әлеуметтік заң көмегі тегін  
көрсетіледі. Осы орайда атап өтетін 
жағдай: клиент заң көмегін сұрап өтініш 
жасаған кезден бастап іс бойынша қоры-
тынды қабылданғанға дейін құқықтық 
қолдап отыруды білдіретін өтеусіз кешен 
әлеуметтік заң көмегі болып табылады. 
Сонымен қатар кешенді әлеуметтік заң 
көмегі азаматтық сот ісін жүргізу шең-
берінде кәсіпкерлік қызметке байланыс-
ты даулар бойынша көрсетілмейтіндігін 
атап өту қажет.

Кешенді әлеуметтік заң көмегін 
көрсетуде адвокаттарды ынталанды-
ру үшін мемлекет тарапынан Үкімет 
бекітетін тәртіппен марапаттау туралы 
норма көзделген. Дегенмен, кешенді 
әлеуметтік заң көмегін көрсету тәжіри-
бесі сотта қаралатын  құқықтық даулар-
дың түрлерін нақты айқындау арқылы 
жетілдіру қажеттігін көрсетіп отыр. 
Нақтырақ айтқанда, оларға бала тәр-
биесі, некелік-отбасылық қарым-қаты-
настарға, жер даулары, ипотекалық не-
сиелендіруге байланысты мәселелерді 

...АДВОКАТТАРДЫҢ КӘСІБИ ҚЫЗМЕТІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЗАҢДЫ 
ӘРЕКЕТТЕРІН ҚУДАЛАУҒА ТЫЙЫМ САЛУ, АДВОКАТТАРДЫҢ ТЕРГЕУ 
ОРГАНДАРЫ ОРЫНДАРЫНА КІРУІНЕ ШЕКТЕУДІ ЖОЮ, ПРОЦЕССУ-
АЛДЫҚ ӘРЕКЕТТЕР ӨНДІРІСІНІҢ ТӘРТІБІ ЕЛЕУЛІ ТҮРДЕ БҰЗЫЛЫП 
АЛЫНҒАН МӘЛІМЕТТЕРДІ ҚОЛДАНУДЫ ЖОЮ, ТЕРГЕУШІНІҢ КҮДІК-
ТІНІ, АЙЫПТАЛУШЫНЫ ЖӘНЕ ҚОРҒАУШЫНЫ ІС ПРОЦЕСІ ЖАЙЛЫ 
ДЕР КЕЗДЕ ТАНЫСТЫРУЫН ТАЛАП ЕТУ (ӨЙТКЕНІ, БҰЛ ЖАҒДАЙДА 
КҮДІКТІ МЕН АЙЫПТАЛУШЫ МАТЕРИАЛДАРМЕН ДЕР КЕЗІНДЕ ТА-
НЫСТЫРЫЛУЫ ТУРАЛЫ ЗАҢМЕН КЕПІЛДЕНДІРІЛГЕН ҚҰҚЫНАН 
АЙЫРЫЛАДЫ) СЫНДЫ ОРЫНДЫ ТАЛАПТАР ЕСКЕРУСІЗ ҚАЛДЫ. СОЛ 
СЕКІЛДІ АДВОКАТТЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСУ ТӘРІБІН 
ӨЗГЕРТУ, МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚҰПИЯСЫ БАР МАТЕРИАЛДАРМЕН ТАНЫ-
СУЫНА РҰҚСАТ БЕРУ ТӘРТІБІН ӨЗГЕРТУ ЖӨНІНДЕГІ ҰСЫНЫСТАР 
ДА ҚАБЫЛДАНБАДЫ. МҰНДАЙ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫ АДВОКАТТЫҚ 
ҚЫЗМЕТКЕ КЕДЕРГІ КЕЛТІРУШІЛІК ДЕП БАҒАЛАУ ОРЫНДЫ.

қорғалуға жататын жеке тұлғаның тегі, 
аты, әкесінің аты, өкілдік етілетін заңды 
тұлғаның атауы, сондай-ақ заң көмегін 
көрсетуге арналған шарттың күні мен 
тіркеу нөмірі көрсетілуге тиіс. Қорғау 
тура лы жазбаша хабарламаға қорғауды 
жүзеге асыратын адвокат қол қояды. 
Хабарламаның есебін республикалық 
конференция бекіткен форма бойынша 
әр адвокат дербес жүргізеді. Заң бойын-
ша адвокаттардың жазбаша хабарламаға 
шындыққа сай келмейтін мәліметтерді 
енгізуге қатысты жауапкершілігі көз-
делген. 

– Сапалы заңгерлік көмекке қол-
жетімділік қаншалықты деңгейде? 
Сұрақ, әсіресе табысы аз азаматтарға 
қатысты.  

– Табысы аз тұлғаларға  заң көмегін 
көрсету жүйесін жетілдіру мақсатында 
заң бойынша кешенді әлеуметтік заң 
көмегін көрсету туралы норма қарасты-
рылып, оның шеңберінде заң көмегін 
алуға құқығы бар адамдардың ауқымы 
белгіленді. Заң талабына сай адвокат 
пен клиент арасындағы келісімшарт 

мемлекет кепілдік берген заң көмегіне 
ақы төлеу және құқықтық консультация 
беруге, қорғауға және өкілдік етуге, сон-
дай-ақ татуластыру рәсімдерін жүргізуге 
байланысты шығыстарды өтеу қағидала-
рында адвокаттар көрсететін заң көмегі-
не байланысты жасалған және төленуге 
жататын іс-әрекеттер белгіленген. Алай-
да тәжірибеде бұл талаптар орындала 
бермейді. Осының салдарынан адво-
каттардың нақты атқарған  жұмыстары 
есептелмей қалады. Адвокаттардың 
жалақысын көрсеткен қызметіне сай дер 
кезінде төлеу COVID-19 індетіне байла-
нысты тіпті ушығып кетті. 

Қажетті заңнамалық базаның жоқты-
ғынан оқшаулау орындарында жатқан 
тұлғалардың заңгерлік көмекке қолжетім-
ділігі қиын болып отыр. Бұл мәселе 
біздің ұсынуымыз бойынша Парламенті 
Мәжілісінде қаралып, оң шешімін тауып 
отыр. Қазіргі уақытта заң жобасы Сенат 
депутаттарының қарауында.

– Алыс аудандар үшін сапалы заң 
көмегін алуда да қиындықтар барын 
білеміз...
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Азаматтар сыбайлас жемқорлық үшін жазаның 
ауырлығын түсінуі керек. Жаңашылдық қоғамда 
сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілікті 
қалыптастыруға бағытталған. Басты мақсат сыбай-
лас жемқорлықты жою, мемлекеттік органдардың 
қызметін қалыптастыру, заңды шешімдер қабыл-
дау. Парақорлықпен күреске бағытталған бұл 
заңдағы өзгерісте параны алғандар үшін де, пара 
берушілер үшін де жаза қатаң. 

Құқық қорғау органдарының қызметкерлері 
мен судьялар қоғамда заңдылық пен құқықтық 
тәртіптің кепілі. Сондықтан олар жасаған сыбай-
лас жемқорлық қылмыстар үшін жаза қатаң болуы 
керек. Қылмыстық кодекске енгізілген өзгеріске 
сәйкес, құқық қорғау органы қызметкерінің немесе 
судьяның пара алуы (366-баптың 1-1 бөлігі), яғни 
параның 50 АЕК-тен төмен болуы Қылмыстық 
кодекстің бұрынғы редакциядағыдай ауырлығы 
орташа және ауыр сыбайлас жемқорлық қылмыс 
болып саналады. Сондықтан біріншіден, бұл 
адамдар шартты түрде мерзімінен бұрын босату 
мүмкіндігінен айырылады, екіншіден, оларға қыл-
мыстық-атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша 
төмен мекемелерінде бірден жазасын өтеу мүмкін-
дігі қолданылмайды.

Сыбайлас жемқорлық қылмыстардың ішіндегі 
ең қауіптісі – пара беру. Пара беру қылмысы пара 
алу қылмыстарына негіз болады. Елдегі пара 
берудің етек алып кетуінің бірден-бір қауіптілігі 
мұндай құбылыс халықтың билік органдарына 
сенбеушілігін, құқық қорғау органдарының қыз-
метін бағаламау, олардың қызметінің заңдылығына 
күмән тудыру, мемлекеттегі құқықты қорғаудың 
рөлін мүлде теріс бағалау сияқты көзқарастардың 
дамуына жол береді. 

Қылмыстық заңдағы өзгерісте пара бергендер 
және пара беруде делдал болғандарға қылмыстық 
жауапкершілік қатаңдатылған. Парақорлықтың 
алдын алуға бағытталған бұл өзгерістерге сәй-
кес, азаматтардың пара беруіне себеп болатын 
мән-жайларды да ескеру қажет. Парақорлықпен 
күрес – қоғамның парақорлыққа қарсы пікір ту-
дыруына, оған қарсы күреске тікелей қатысуына, 
халықтың және мемлекеттік қызметшілердің 
жоғары мәдениетіне, сонымен қатар азаматтарға 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтің сапасына ті-
келей байланысты. 

Әлимаш ТҰРҒАНБЕКОВА,
Жоғарғы Сот жанындағы Сот төрелігі 

академиясының 2-курс магистранты

Әл-Фарабидің мерейтойлық жылы 
біздің университетке әлемдік өркениет 
тарихындағы екінші ұстаздың орнын ай-
шықтауға және әл-Фараби тұлғасын ұлттық 
брэнд ретінде көрсетуге мүмкіндік берді. 

ҚазҰУ ректоры, академик Ғ.Мұтанов 
университет үшін ғаламдық ауқымдағы 
мерейтойлық шараларды орындау үл-
кен мәртебе екендігін ұдайы атап көрсе-
теді. Мерейтойлық шаралардың маңызды 
бағыттарының бірі әл-Фарабидің шығар-
машылық мұрасын талқылаудың қазіргі 
әлемдегі өзектілігі жөнінде халықаралық 
және республикалық ғылыми-практика-
лық алаңды ұйымдастыру болды. ҚазҰУ 
БҰҰ, ЮНЕСКО, ОИС, ТЮРКСОЙ сияқты 
халықаралық беделді ұйымдардың қол-
дауымен, сондай-ақ шетелдегі Қазақстан 
елшіліктері арқылы 60-тан астам мерей-
тойлық халықаралық және республикалық 
конференцияларды, дөңгелек үстелдерді, 
ғылыми вебинарларды ұйымдастырды. 
Осы шараларды өткізуге әлемнің жетекші 
университеттері – Оксфорд, Ыстамбұл, 
София, Афина ұлттық университеттері, 
сондай-ақ Дамаск, Египет, Берлин, Цюрих, 
Вена университеттері және көптеген басқа 
да іргелі білім ошақтары белсенді қатысты.

Мерейтойлық шараларға әлемнің 100-
ден астам жоғары оқу орны мен 50 еліндегі 
басқа ұйымдардан 12 мыңнан астам адам 
қатысты. Әл-Фарабиға арналған халықа-
ралық конференциялар Швейцарияда, 
Италия да, Германияда, Австрияда өтті.

ҚазҰУ-да әл-Фараби атындағы ха-
лықаралық орталық құрылды. Алғаш рет 
ұлы ғалымның мұрасы жөнінде виртуал-
ды портал жасалды, көрінбейтін Invisible 
College принципі негізінде әлемнің фара-
битанушыларының институционалды емес 
өзара әрекеттесуі бойынша ин тер активті 
алаң іске қосылды. Әлемдік ғылыми мек-
тептермен бірлесе отырып, әл-Фараби орта-
лығы әлемдік философия мен ғылым және 

пәнаралық зерттеулер аясында әл-Фараби 
принциптері мен идеяларының заманауи 
мазмұнын анықтау жұмыстарын ұйымдас-
тырды.

Жұмыстың тағы бір маңызды бағыты 
– әл-Фарабидің бұрын жарияланбаған қол-
жазбаларын іздеу және аудару. Университет 
ғалымдары әл-Фарабидің үш трактатын 
араб тілінен қазақ тіліне аударды, олар 
жақын болашақта жаппай таралыммен 
шығады. Тұңғыш рет ұлы ғалымның бар-
лық мәліметтерін жүйелейтін «Әл-Фараби» 
энциклопедиясы жарық көрді. Әл-Фараби 
мұрасына арналған жеті жаңа монография 
мен оқулық және ұлы ойшылдың афо-
ризмдері бар екі жинақ қазақ, орыс және 
ағылшын тілдерінде оқырманға қызықты 
болары сөзсіз. «AL-FARABI UNIVERSITY 
SMART CITY» тұжырымдамасының ая-
сында ғылыми және әлеуметтік-мәдени 
маңыздағы инфрақұрылымдық нысандар 
құрылды. МВА және DBA бағдарламала-
ры бойынша «Al-Farabi business school» 
ашылды, олар шетелдік тыңдаушылар үшін 
тартымды бола түсуде.

ЮНЕСКО мен ОИС қолдауымен әл-Фа-
раби атындағы ҚазҰУ базасында әл-Фа-
раби ғылыми-технологиялық жазығы 
құрылуда, ол жаңа технологиялар мен 
инновацияларды дамытуда халықаралық 
инвестицияларды тартудың қуатты тұғыр-
намасы болмақ.

Жастар арасында әл-Фараби мұрасы 
мен мұраттарын насихаттау– мерейтойлық 
жылдың маңызды бағыты. Сондықтан 
moocs.kz Қазақстан ашық білім беру ұлт-
тық платформасында «Әл-Фараби және 
қазіргі заман» онлайн-курсы орналасты-
рылып, оны қазірдің өзінде 5 мыңнан астам 
адам тыңдады.

Сондай-ақ  AlFarabiTV You Tube-
арнасында ҚазҰУ «ALFARABI – 1150», 
плейлистін ашты, онда әл-Фараби мұрасын 
насихаттайтын 100-ден астам бейнемате-

жылға тарта уақыттан бері арақатынасымыз үзілмей келе жатыр. 
Сол шағын ортаның ұйымдастырушысы Асқарбек Жүнісбекұлы 
болды. Өмірдің жолы әркімді қабілеті мен қарымына қарай әр жаққа 
жетелейді ғой. Асекеңнің бойындағы лидерлік қасиеті сол кездерден 
байқалып, қатарластарының ғана емес, жасы үлкендердің арасында 
да ерекшеленіп тұрады. Біз оның бойындағы білімділігінен бөлек, 
мінезіндегі турашылдығы мен адалдығын мойындап, оның айтқанын 
көп бұра тартпаушы едік. Сол қасиетінен болар отыз жасында Абы-
ралы аудандық ішкі істер бөлімі бастығының саяси тәрбие және кадр 
жөніндегі орынбасары, кейіннен бөлім бастығы болды. 

Ол білімі мен ізденісінің арқасында ішкі істер органынан от-
ставкаға шық қаннан кейін қызметті Сот жүйе сінде жалғастырып, 
аудандық соттың төрағасы болып тағайындалды. Шығыс Қазақстан 
облысы бойынша Соттар әкімшісі, Семей қалалық сотының төраға-
сы, Семей гарнизоны, Өскемен гарнизоны Әскери сотының төрағасы 
қызметтерін абыроймен атқарды. Судьяларға ғана берілетін «Үш 
би» төсбелгісі мен Сот жүйесіндегі «Мінсіз қызметі үшін» медалі 
т.б. мемлекеттік марапаттарға ие болды. Бұл күні Семей гарнизоны 
Әскери сотының судьясы. Судьялардың өткен жылғы VІІІ съезінде 
Судьялар одағы Орталық кеңесінің мүшелігіне сайланды. Осының 
барлығы Асқар Жүнісбековтің еліміздегі әділ сот төрелігін жүзеге 
асырудағы ширек ғасырға жуық сіңірген еңбегі мен тұлғалық бол-
мысының жемісі деп мақтанышпен айтуға болады. Біз Асекеңмен 
мақтанамыз. Досқа деген ізгі көңілді жыр жолдарымен сабақтаған 
артықтық етпес.

Азаматсың арыңды кірлетпеген,
Ізгілік жүрегіңнен бір кетпеген.
Естелік ескі күннен сыр шертеді,
Жастық шақ ұмытылмас бір өткерген.

Отызда орда бұздың ісіңменен.
Парасат – биігіңнен түсірмеген.
Қырығыңда би болып, бітім айттың,
Ақ сөйлеп, абыройын мүсіндеген.

Елуде ақылыңды жұрт тыңдады.
Көңілге таяздықты жұқтырмадың,
Пейілдің кеңдігімен дос жинадың,
Өмірде сыйластықтың ұқтың мәнін.

Алпыста аға болдың ойы биік.
Жігіттің сұлтаны мен сойын жидың.
Абыз жасқа ұласып алпыс бірің,
Шаттығына немере толсын үйің!

Ұзақбек АТАНБАЕВ, 
Тарбағатай аудандық сотының 

баспасөз хатшысы
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

ТАҒЫЛЫМ

ӘЛ-ФАРАБИ МҰРАСЫ —
ТАУСЫЛМАС КЕН, МӘҢГІЛІК ІЛІМ

2020 жылы әлем жұрт шылығы әл-Фарабидің 1150 жылдық мерей-
тойын кеңінен атап өтті. Пандемияға қарамастан, қазақстан-

дық фарабитанушылар мен ғылыми қоғамдастық елімізде және бүкіл 
әлемде ұлы ғалымның мұрасын тарату мен насихаттау бойынша орасан 
зор жұмыстар жүргізді.

ЖАҚСЫДАН ШАРАПАТ

АЗАМАТСЫҢ 
АТЫҢДЫ 

КІРЛЕТПЕГЕН

ПӘРМЕН ПАРАНЫ АЛҒАНДАР ДА, 
БЕРГЕНДЕР ДЕ ЖАЗАЛАНАДЫ

Аз уақыт ішінде Қазақстан көптеген кодекс тер 
мен заңдарды қабылдады, құжаттарға өзгертулер 
мен толықтырулар енгізді. Осындай заңдылық 
нормалардың қабылдануы құқық бұзушылықтың 
алдын алуға және қылмыстық құбылыстармен 
күрес жүргізуге құқықтық негіз жасап берді. Бірақ 
та сот, тергеу тәжірибесі көрсетіп отырғандай 
басқару билігі саласында сыбайлас жемқорлыққа 
байланысты қылмыстар әлі де баршылық. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы 
Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан 
халқына Жолдауында – құқық қорғау органдары 
қызметкерлеріне, судьяларға, пара берушілер 
мен парақорлыққа делдал болғандарға сыбайлас 
жемқорлығы үшін жазаны қатайту тұрғысынан 
Қылмыстық кодекске өзгерістер енгізу керек-
тігін, сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыс 
жасағандарға шартты түрде мерзімінен бұрын бо-

Барлық мемлекетке ортақ проблема – сыбайлас жемқорлық. Лауазымды тұлғалардың өз билі-
гін жеке мүддесіне пайдалануы елдің халықаралық беделіне көлеңке түсіреді. Әрі қоғамның 

заң мен әділдікке, түптеп келгенде, билікке деген сеніміне күмән келтіреді. Өкінішке қарай, сыбай-
лас жемқорлықпен ұштасқан қылмыстар мемлекеттік орган қызметкерлерінің арасында, оның 
ішінде ішкі істер органдары қызметкерлерінің арасында кең орын алып, әлі тыйылмай келеді. Бұл 
қоғамның мемлекеттік қызметке деген көзқарасына теріс әсерін тигізіп, ҚР Конституциясында, өзге 
де заңдарында белгіленген мемлекет жүзеге асыратын қызметтердің сапасын төмендетуде. 

сату шарасы қолданылмайтынын, жемқорлықпен 
ұсталғандардың мемлекеттік қызметте және ква-
зимемлекеттік секторда жұмыс істеуіне өмір бойы 
тыйым салатын қағида қатаң сақталуы керектігін 
айтқан болатын. 

Бүгінгі күні Жолдаудағы аталған тапсырмалар 
орындалуда. Оған сәйкес 2020 жылдың 19 жел-
тоқсанында Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне қылмыстық процесте аза-
маттардың құқықтарын қорғауды және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимылды күшейту мәселе-
лері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы заң қабылданды. Қылмыстық кодексте 
пара алғаны үшін жауапкершілікті көздейтін 
366-бабына 1-1 бөлігі қосылып, онда құқық қорғау 
органының қызметкері немесе құқық қорғау орга-
нында жауапты мемлекеттік лауазым атқаратын 
адамның немесе судьяның пара алғаны үшін жа-
уапкершілік көзделген. 

«Досыңды көрсет, 
мен сенің кім екеніңді 
байқайын» деген тәм-
сіл ойыма жиі оралады. 
Мүмкін жасымыздың 
есейгенінен де болар. 
Адамның жастық шағы 
ұмытылмас естеліктер-
ге толы. Өткен ғасырда 
80-жылдардың басында 
бұрынғы Семей облы-
сының Ақсуат аудандық 
ішкі істер бөлімінде бір-
ге қыз мет істеген әріп-
тестер жас шамамызға 
және мінез-құлқымызға 
қарай оншақты азамат 
жанұямызбен жақын 
араластық, әлі күнге 40 

риал, сюжеттер, репортаждар мен ани-
мация лық фильм дер орналастырылды. Гол-
ландия мен Түркия медиакомпаниялары мен 
бірлесе отырып, әл-Фараби туралы үш 
деректі фильм топтамасы жасалды. Қазіргі 
уақытта ҚазҰУ қазақстандық кинематогра-

фистердің қатысуымен «Ұстаздың қайтып 
оралуы» киножобасын аяқтады.

Зияткерлік бірлік және тұлғаны ізгілік-
тік тұрғыда жетілдіру туралы әл-Фараби 
ілімін кеңінен таратуға қазіргі уақытта 
әлемнің жетекші 12 еліндегі әл-Фараби ор-
талықтары атсалысуда. Олардың базасында 
ҚазҰУ филиалдарын ашу жөнінде жұмы-
стар жүргізілуде. Осындай ҚазҰУ филиа-
лын Дамаскідегі әл-Фараби тарихи-мәдени 
базасында ашу жоспарлануда. Сондай-ақ 
Ыстамбұлдағы, Делидегі және басқа қа-
лалардағы әл-Фараби орталықтарының 
базасында филиал ашу жөнінде алдын ала 
жұмыстар жүргізілуде. Осылармен қатар 
АҚШ-та, Ресейде Грецияда, Румынияда, 
Албанияда, Малайзияда, Өзбекстанда, Түр-
кіменстанда, Балтық жағалауы елдерінде 
жаңа шетелдік әл-Фараби орталықтарын 
ашу жөнінде жұмыстар жүргізілді.

Әл-Фарабидің түйінді идеяларын кеңі-
нен тарату ұлттық жаңғырудың негізін 
қалап қана қоймай, адамзат өркениетінің 
тұрақты дамуына жаңа әмбебап құн-
дылықтардың қалыптасуына ықпал етеді. 
Бұл заманауи әлемнің тұрақты дамуын 
қамтамасыз ету үшін жаңа дүниетанымды 
қалыптастырудағы қазақстандық үлес.

Күншығыс елінде алғашқы әл-Фараби 
орталығының ашылуы ұлы ойшыл әл-Фа-
рабидің 1150 жылдығын мерекелеу аясын-
да Жапония мен Қазақстан арасындағы 
ынтымақтас тықты дамытудағы маңызды 
оқиға болды. Салтанатты шара Қазақстан 
Рес публикасының Жапониядағы елші-
лігінің қолдауымен ең беделді университет-
тердің бірі – Цукуба университетінде өтті.

Орталықтың ашылуының әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ мен Цукуба универси-
тетінің көп жылдық жемісті ынтымақтас-
тығының және Campus-in- Campus бағдар-
ламасын табысты іске асырудың арқасында 
жүзеге асқандығын атап өткен абзал.

Әл-Фараби идеяларын насихаттай оты-
рып, ҚазҰУ әлемнің жетекші 10 жоғары оқу 
орнында ашылған әл-Фараби орталықтары 
мен музей-үйлерде ұлы ойшылдың идея-
ларын төрткүл дүниеге ауқымды көлемде 
тарату бо йынша нысаналы жұмыстар 
жүргізуде. Әл-Фарабидың мерейтой жылы 
АҚШ-та, Ресейде, Грецияда, Румынияда, 
Албанияда, Малайзияда, Өзбекстанда, 
Корея Республикасында, Балтық жағалауы 
елдерінде жаңа орталықтар ашу жөнінде 
уағдаластыққа қол жеткізілді.

Серікқали ТЫНЫБЕКОВ, 
з.ғ.д., профессор, әл-Фараби атын-

дағы ҚазҰУ азаматтық құқық және 
азаматтық іс жүргізу, еңбек құқығы 

кафедрасының меңгерушісі

Ольга ЛОЖНИКОВА, 
әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ журналистика 
факультетінің аға оқытушысы
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ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

ЖК «Қандыбаева», Газеттерге, журналдарға 
және сайттарға хабарландыру қабылдау агент-
тігі: 8(727)327 30 92, тел/факс: 273 47 98,  
8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73
www.gazetyіsaіty.kz, e-maіl: vsegazety@maіl.ru
Алматы қ., Абылай хан даң., 60, Мақатаев көш.
қиылысы, 208 кеңсе. 

Арлан-консалтинг ЖШС, Семей қ., К.Мұхамет-
ханов көшесі, 23 «А»,104-бөлме. 
Тел.: 8 (705) 798-58-18, 8(708)4672701 

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

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

ЖК «Gold Capital» Нұр-Сұлтан қ., Абай көшесі, 78, 
105-кеңсе. Тел.: 8 (7172) 52-02-11, 8(702)839-90-86.

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, 

факс: 8 (747) 428-26-10 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

zanreklama.kz

ЖАРНАМА

ТІЛГЕ ҚҰРМЕТ – 
ЕЛГЕ ҚҰРМЕТ

КИЕ

ТАРАТУ

ӘРТҮРЛІ
Құлаққағыс!

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

немесе zanreklama@mail.ru 
электронды поштасына жолдаңыз.

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

ҚОЛАЙЛЫ, ТЕЗ әрі АРЗАН
«ЗАҢ ГАЗЕТІ» ЖӘНЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА» БАСЫЛЫМДАРЫНА 
хабарламаларды енді біздің zanreklama.kz сайтымыз 
арқылы беруге болады. Қазақстанның кез келген 

түкпірінен, құжаттар саны өте аз. 
Барлық сұрақтар бойынша: 87089299874 (Аян) 

ДҮҢГІРШЕКТЕРДЕ САТЫЛЫМДА

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

«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. Әуел-
беков көшесі, 129. Тел.: 8 (7162) 25-77-17, 
8(747)8097074.

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

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

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

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

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

87774348344 және Ақтау қаласы.

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

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА), дирек-
торы 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 вокза-
лы,  Р.Зорге көшесі 8, «Лина» шаштаразы. 
ardawka_94@maіl.ru, Тел: 87058762218.

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

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

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

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

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

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

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

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

Бақытбек ОМАРОВ,
Ақтөбе қаласының 
мамандандырылған әкімшілік 
сотының судьясы 

Алматы қаласының ҚАЖ депар-
таментіне қарасты ЛА 155/6 мекеме
сіндегі тәрбие жөніндегі бөлімінің 
орны ерекше. Тәрбие жұмысы бөлімі 
кәмелетке толмаған жасөспірімдердің 
құқықтарын түсіндіріп, олардың бос
тандықтары және заңды мүдделерін 
қорғау жөніндегі құқықтық мәрте-
бесін айқындау негізінде жұмыстар 
жүргізеді. Бөлімде алты қызметкер 
жұмыс жасайды. Қазіргі уақытта 
мұнда 48 бала жазасын өтеп жатыр. 
Республика бо йынша жасөспірімдер 
жазасын өтейтін жалғыз мекемеде 
түрлі қылмыс жасағандар бар. Он-
дай жасөспірімдердің ары қарайғы 
тәрбие сі мекеменің негізгі міндеті. 
Жазасын өтеп жатқандарға дұрыс 
бағыт сілтеу, оларды түзу жолға түсіру 
жұмыстарын тәрбие бөлімі жүзеге 
асырады. Тәрбие бөлімінің жос парына 
сәйкес бөлім қызметкерлері толықтай 
іске тартылып, жауапкершілік пен 
міндеттер жүктеліп, бөлім басты
ғының қадағалауымен сотталғандар 
арасында түрлі ісшаралар өткізіліп 
тұрады. Бөлімде қиын балалармен 
жұмыс істеудің қырсырын терең мең-
герген тәжірибелі жасақ басшылары 
жұмыс істейді. Сонымен қатар тәрбие 
бөлімінде сотталғандармен психолог, 
теолог мамандар, қызметкерлер жұ-
мыс атқарады.

Мекемеде тәрбие бөлімінің ұйым
дас тыруымен әртүрлі мәдени ісшара, 

Тілді өркендету – баршаның ісі. 
Тіл – тек қарымқатынас құралы ғана 
емес, ұлтымыздың биік тұғыры. Бұл 
ретте біздің мемлекетіміздің тілге 
деген жанашырлығы басым. Бұған 
дейін Елбасы жыл сайынғы халыққа 
Жолдауында да тілге басымдықтар 
берген. Президент Қ.Тоқаев та мем-
лекеттік тілді жанжақты дамытуға 
нұсқау берді. Алдағы уақытта да қазақ 
тілінің мемлекеттік дәрежесін нығай-
ту ел саясатының басымдығы болып 
қала береді. Осыған орай қоғамда, 
мемлекеттік қолдау мүмкіндігі жоғары 
салаларда қазақ тілінің қолданыс аясы 
едәуір кеңейіп келе жатыр деп айтуға 
толық негіз бар. Сондайақ, бұл мәсе-
леде жастардың белсенділігі жоғары. 
Жастарға баса назар аудару арқылы тіл 
саясатын жүргізу мол жемісін береді. 
Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері төл 
тіліміз мемлекеттік мәртебеге ие бо-
лып, қолданыс өрісі кеңейді. Қазіргі 
таңда өнер, әдебиет, мәдениет, бас-
пасөз, радио, теледидарымыз 90жыл-

Шалқар аудандық соты ҚР ӘҚБтКнің 389бабының 
1бөлігі негізінде (жабайы жануарларға жататын бір дана 
жабайы дала құсын заңсыз иемдену, әкету, сақтау) әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы істі қарады.

Іс материалдары бойынша құқық бұзушы Б. есімді азамат 
Шалқар ауданында ағаш арасындағы ұя ішінен қаршыға 
тәрізділер тұқымдасына жататын, кәдімгі тілеміш (курганик) 
құсының үш балапанын көріп, біреуін заңсыз иемденіп, бап-
тап, бағып жүрген. 

Сот отырысында құқық бұзушы Б. кінәсін толық мойындап, 
аңшылық, құсбегілік құжаттары жоғын, бірақ құсты заңсыз 
иемденіп, үйінде сақтағанын айтты. Соттың қаулысымен құқық 
бұзушы Б.ҚР ӘҚБтКнің 389бабының 1бөлігімен кінәлі деп 
танылып, оған 27780 теңге әкімшілік айыппұл салынды.

Қаулы заңды күшіне енді.
А.БОЛЫСБАЙ, 

Шалқар аудандық сотының бас маманы
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ 

БАҒДАР

БАЛА ТӘРБИЕСІ – БАРШАНЫҢ ІСІ

2. «Даму Агро Кызылорда» облыстық ауыл шаруашылығын қолдау 
қоры» корпоративтік қоры, БСН 081240016047, өзінің несиегерлері мен 
дебиторларына «Даму Агро Кызылорда» қоғамдық қоры болып қайта 
ұйымдастырылғаны және заңды мекенжайының Қызылорда қаласы, 
Мұратбаев көшесі, 13/408 болып өзгергені туралы ескертеді. 

11. Шығыс Қазақстан облысының мамандандырылған ауданаралық 
экономикалық сотының 2021 жылғы 6 қаңтардағы ұйғарымымен 
«МЕГАСТРОЙ ӨСКЕМЕН « ЖШС, БСН 091140014130, қатысты оңалту 
рәсімін қолдану туралы азаматтық іс қозғалды. Нақты мекенжайы: ҚР, 
Өскемен қ., Қазақстан к., 154А ұ.

3. «Қазанғап Әулие» атындағы қоғамдық қоры, БСН 121240005034, 
өзінің жойылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: РК, Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Ақай ауылы, 
Сакыпжан көшесі, 4 үй

9. «Қазақстанның аудиторлар одағының Қазақстан Республикасының аудиторлығына 
кандидаттарды аттестаттау жөніндегі Біліктілік комиссиясы жеке меншік мекеме» ҚР 
хабарлайды, сессия қорытындысы бойынша Алматы қаласында, 1113 қаңтар аралығында 
2020 жылғы алды аудиторлардың біліктілік куәліктері ҚР келесі кандидаттар: Нусупбаева 
Анель Эльмураткызы № МФ0001323 от 15.01.2021 г.; Кадирбекова Фатима Абжапаровна 
№ МФ0001324 от 15.01.2021 г.; Жамалов Аслан Берикович № МФ0001325 от 15.01.2021 г.; 
Нысанбекова Айжан Бекетовна № МФ0001326 от 15.01.2021 г.; Мухашев Куаныш Кудашулы 
№ МФ0001327 от 15.01.2021 г.;Акылбаева Анар Кайыпжановна № МФ0001328 от 15.01.2021 г.

10. «KNG Finance» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 060540000385, 
заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қаласы, Төле би 
көшесі, 73А үй, жарғылық капиталдың азайтылғаны туралы хабарлайды, 
кредиторлардың «KNG Finance» ЖШСға қоятын барлық талаптары, 
өтініштері мен шағымдары осы жарияланған күннен бастап бір ай ішінде 
жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша жазбаша түрде қабылданады..

4. «Ганимат и К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 
070340025454, өз жұмысын тоқтататындығын хабарлайды. Шағымдар 
бол ған жағдайда хабарлама жарияланған күннен бастап екі ай көлемінде 
төмендегі мекенжай бойынша қабылданады: Маңғыстау облысы, Ақтау 
қаласы, Промзона ауданы, Промзона ғимараты.

5. «НурШадСХ» кредиттік серіктестігі ЖШС, БСН 120540007643, өз 
жұмысын  тоқтататындығын хабарлайды. Шағымдар болған жағдайда 
хабарлама жарияланған күннен бастап екі ай көлемінде төмендегі  
мекенжай бойынша қабылданады: Батыс Қазақстан облысы, Сырым 
ауданы,  Жымпиты ауылы, Молдағұлова көшесі, №6 үй, 6пәтер.

6. «Байсары» ӨКі, БСН 961140012583,  өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талапшағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан, 
Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Алғабас ауылы.

7. «Новая вершина» мүгедектер қоғамдық бірлестігі» ЖШС, БСН 
200940024209, өзінің таратылатындығы туралы хабарлайды. Талап
шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан, Қызылорда облысы, 
Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Мұстафа Шоқай көшесі, 68 үй.

8. «АстанаОрнек» ЖШС, БСН 060540003924, өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талапшағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
НұрСұлтан қаласы, Гумилев көшесі, 5. Тел.: 87011470137.

12. «БатысЖаркынСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 
БСН 081140003163, өз жұмысын тоқтататындығын хабарлайды. 
Шағымдар  болған жағдайда хабарлама жарияланған күннен бастап 
екі ай көлемінде төмендегі мекенжай бойынша қабылданады: Батыс 
Қазақстан облысы, Сырым ауданы, Жымпиты ауылы, Әлібеков көшесі, 
№ 6 үй.

дарға қарағанда әлдеқайда «қазақша 
сайрап тұр» десек болады. Бұл – біздің 
мемлекеттік тіліміздің мәртебесінің 
асқақтағаны, осы уақытқа дейінгі бар-
лық жағдайды жете бағамдай отырып 
жүргізілген мемлекеттік тіл саясаты-
ның нәтижесі.

Кейінгі кезде басымдық беріле 
бастаған үш тұғырлы тіл саясаты да 
елде сәтті жүзеге асырылуда. Қазір 
әлемдік өркениетке қадам басу үшін 
қазақ тілімен қатар орыс және ағыл-
шын тілдерін де жетік білу талап 
етілуде. Жас ұрпақтың білім ордала-
рында осыған орай шет тілін меңгерту 
ісі тыңғылықты қолға алына бастады. 
Қазір тіл үйренем деген адамға жаңа 
мүмкіндіктер көп. Соған қарамастан 
Мемлекеттік тіл барша қазақстандық
ты біріктірудің басты факторы екен-
дігін әрқашан есте сақтауымыз ке-
рек. Мемлекеттік тілге құрметпен 
қарай алатын адам өзге тілдерге де 
түсіністікпен, кеңдікпен қарайды.

Елдегі тіл саясатын орындау әр-
бір мемлекеттік қызметшінің ғана 
емес, барша қазақстандықтардың да 
парызы. Мемлекеттік тіл бағдарлама-
ларының стратегиялық мақсаты – Қа-
зақстанда тұратын барлық ұлттардың 
тілін сақтай отырып, ұлт бірлігін 
нығайтудың маңызды факторы  сана-
латын мемлекеттік тілді балабақша, 
мектеп, жоғары оқу орындары, мем-
лекеттік қызмет және қоғамдықсаяси, 
әлеуметтік кәсіпкерлік саласының бар-
лығында да батыл қолданысқа енгізіп, 
қазақстандықтардың өмірлік қажетіне 
айналдыру.

Бағдарламаны іске асырудың атал-
мыш кезеңі алдымызға жаңа міндеттер 
жүктейді. Олардың бәрін ретретімен 
жүзеге асыруға қазіргі кезеңде толық 
мүмкіндік бар.

Сонымен тоқсан ауыз сөздің то-
бықтай түйініне келер болсам, тілге 
деген құрмет – халыққа деген құрмет. 
Тіл мәртебесі – ел мерейі. 

СОТ ЗАЛЫНАН

Дала құсын үйінде заңсыз ұстаған

спорттық жарыстар өтеді, олар жазасын 
өтеуші жасөспірімдерге салауатты өмір 
салтын насихаттайды.

Сонымен қатар үкіметтік емес 
ұйым дар, қоғамдық қорлар, мемлекет
тік жасөспірімдер кітапханасының 
қызметкерлері, қамқоршылар кеңесі, 
ата аналар комитетімен бірлесіп, жұ-
мыс жасайды.

2020 жылы еліміздегі пандемия ға 
байланысты көптеген мәдени  шаралар 
онлайн режимде өтті. Жыл соңында 
ҚАЖК және «Еңбек»РМК басшылығы 
кәмелетке толмаған сотталғандарды 
назардан тыс қалдыр ған жоқ, оларға 
қысқы аяқ киім, күрте шелер тарту 
етті. Елімізде каран тин жағдайына 
байланыс ты осы фак тіні ескере отырып, 
жергілікті әкім дік, адам құқықтары 

жөнінде Орталық Азиядағы PRI және 
қоғамдық, ұйым дар, атааналар коми-
теті, «Жартас Қазақстан» қоғамдық 
қоры мен «Халықаралық әлеуметтік 
жобалар қауым  дастығы» түрлі тәттілер, 
киімкешектерді тарту етті.

А.Макаренко: «Тәрбие баламен сөй-
лесумен, оған ақылкеңес берумен ғана 
шектелмейді. Тәрбие – тұрмысты дұрыс 
ұйымдастыра білуде, балаға әркімнің өз 
жеке басы арқылы үлгіөнеге көрсетуін-
де», – деген.

Бала тәрбиелеу ісі үлкен жауапкер-
шілікті талап ететінін қоғамның әрбір 
мүшесі ұмытпағаны абзал. 

А. БӘЗІЛБАЕВА, 
САӘПТЖБ бастығы 

әділет майоры 

НұрСұлтан қаласында газеттерді «Алты Алаш» сауда 
нүктелерінен таба аласыз. Тел.: 87015728847.
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ШЫТЫРМАН

Aйдаладағы алақандай ауыл аяқ астынан 
қораға қасқыр шапқандай дүрлікті де 
қалды. Ауылды үрей биледі. Түн бала-

сына адамдар сырт қа шығудан қорқатын болды. 
Үлкендер күшті молдаларға, көріпкелдерге, бақ-
сы-балгерлерге жүгінді. «Ауылдарыңда шайтан 
жүр. Қуып шықпасаңдар, зияны енді өздеріңе де 
тиеді» деді құмалақты шашып тастаған көріп-
келдің бірі. Қожатоғайлықтар осы сөзді естіп, 
шошымалы болып қалды. Түн ішінде жылт еткен 
жарық көрсе «шайтан, шайтан» деп үйлеріне 
қарай зәре-құты қалмай безетіндер де табылды.

Шайтанның «оты»
Күрең күз еді. Мектепке қоңырау сыңғырлап, 

оқушылар білім ұяларына бара бастаған. Түс қайта 
оқитындар мектептен шыға үйлеріне қарай жүгіреді. 
Баяғыдай асыр салып, ымырт үйірілгенше доп қуу-
дан да қалып барады. Балаларының сырт та жүрмей 
қас қараймай үйлеріне оралатынына әке-шешелері 
мәз болғанымен, жүректерде түйін бар. Кейбір от-
басылар «басқа жаққа көшеміз бе, қайтеміз?» деген 
ұйғарымға да келіп қалған дүбәра кез.

Міне, кешегі түні жетінші үйдің қысқы мал 
азығына жинаған шөбі өртенді. Ауылда беймез-
гіл жүрген тірі пенде таппайсыз. Лап ете қалған 
өрттен адамдар үйлерінен атып-атып шығады да 
өртті ауыздықтауға кіріседі. Ал, арада бір-екі күн 
өтпей тағы бір үйдің қорасынан не маясынан өрт 
бұрқ ете қалады.

Жергілікті тұрғындар Арыс аудандық ішкі істер 
бөліміне шағымданды. Учаскелік инспекторлар 
полиция майоры Жеңіс Мәжімбеков пен полиция 
аға лейтенанты Нұрғали Айнабеков ұйқыны ұмыт-
ты. Әйтсе де, «шайтанның оты» жылт етеді де 
артынша ауыл дүрлігеді. Мұның соңы балалардың 
үрейленіп жылауына, иттердің шабалана үруіне, 
қорадағы малдың тапырақтауына ұласады.

Ібіліс ізі
Өрттің шығуы жиілей түсті. Енді ауыл тұрғын-

дары жиналып, қысқа деп қасқалдақтың қанына 
балап отырған мая-мая шөптерін таң сібірлеп 
атқанша күзететін болды. Бастары қалай жастық-
қа тиді, солай далада у-шу басталады.

– Бұл не сұмдық?
– Расында, молдалар дұрыс айтады. Бұл 

ауылда ібіліс бар. Атақонысты тастап алысқа 
көшеміз-ау, түге.

– Таң атқанша кірпік ілмей күзетіп-ақ шықтық 
қой. Жау қайдан келді?

Тұрғындар осылай дескенмен, жауабын табу 
қиынға айналды. Міне, он бесінші үйдің шөбі 
өртенді. Бұл не пәле?

Аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері-
нен тыныштық кетті. Жедел-іздестіру тобы әзірге 
қолға ілігерлік жіптің ұшын таба алмай әлек. Ауыл 
арасындағы қоғамдық тәртіпті бақылау үшін об-
лыстық Ішкі істер департаментінің басшылары 
жол-патрульдік полкінің арнайы взводын жіберген. 
Полицейлер Бейсен Ортаев атындағы және «Мон-
тайтас» жалпы орта мектептерінің спорт залдарын 
жатақханаға айналдырды. Ібіліс әлі ұстатқан жоқ. 
Монтайтас ауыл округінде түрлі алыпқашпа әң-
гімелер бірінен соң бірі қоздап жатты.

Сыбыс
Ауыл іргесіндегі жотада Қазығұрт ауданының 

балалары жусан шауып жүргенін мұндағылар 
көреді. Қиядағы қыр басында екі ауылдың балала-
ры ерегісіп қалған. Қожатоғайлықтар көптігін пай-
даланып, көрші ауданның балаларын сабап жіберсе 
керек. «Осыған ерегіскен балалар түнде келіп, өрт 
қойып жүр» деген де сыбыс шықты. Бірақ ауылға 
олар түн ішінде салақтап жаяу келмесе, автокөлік-
тің дауысы естілуі керек қой. Атпен келді дегеннің 
өзінде тұяқ дүбірі алысқа кетпес пе еді?

Қырқаға шығып, малдас құрып жағалай оты-
рып кеңес құратын ауыл ақсақалдары түрлі жора-
мал жасап көрген. Тап осы тұста Монтайтас ауыл 
округіне әкім сайлануы тиіс еді. Осындағы бір 
азаматтың кандидатурасын жақтап жұрт қол жи-
най бастаған болатын. Міне, осы қағазға ауылдың 
бір тұрғыны қолын қойғысы келмеген. Мұнымен 
де шектелмей, «мен тірі тұрғанда ол ауыл әкімі 
бола алмайды» деп сырттай сес те көрсеткен. 
Бәлкім, бұл соның ісі шығар. Алайда, дап-дардай 
адам бүкіл ауылды ұлардай шулатып, осындай 
оспадарсыз тірлікке барады ма?

– Әй, оның қолынан бұл іс келмейді,– дейді 
ақсақалдардың бірі.

– Келгенде қандай, ана жолы пәленшенің 
үстінен арыз жазып, соттатып тынған жоқ па еді,– 
дейді екіншісі.

Дау-дамай басылмайды. Қариялар қыратқа ба-
сынан шаршап-шалдығып түседі. Бірі белін ұстап, 

ЖЕМҚОРЛЫҚТЫ 
әшкерелеген 

11 адам 
сыйақы алады

Ақтөбе  облысында  сыбайлас  жемқорлық ту-
ралы мәлімет бергендердің еңбегі  ескерусіз қалған 
жоқ. Оларға 2  млн теңгеге  жуық сыйақы беріледі. 
Бұл жөнінде Ақтөбе облысы бойынша Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызмет департаментінің бас-
шысы Бауыржан Балғабеков айтты.  

Өткен жылы өңірде сыбайлас жемқорлыққа 
қатысты 53 қылмыс тіркелген. Оның басым бөлігі 
ауыр қылмыстар санатына жатады. 

– Тіркелген қылмыстың 28-і қаражатты жымқы-
ру, 5-еуі лауазымдық өкілеттіктерін теріс пайдала-
ну және 18-і парақорлық мақсатында жасалған. 8 
адам пара алғаны, ал 10 адам пара бергені үшін 
жауапқа тартылды. Былтыр мемлекеттік орган-
дардың бірінші басшылары арасында да сыбайлас 
жемқорлық жасағандар болды. Олардың арасында 
Ақтөбе қаласы әкімінің орынбасары, қалалық 
ТКШ бөлімінің басшысы, «Ақтөбе қаласын тиімді 
дамыту орталығы» КММ басшысы, сондай-ақ 
бірқатар аудандық деңгейдегі жергілікті атқа-
рушы органдардың басшылары болды. Облыстық 
деңгейдегі басшылар арасында да жемқорлықпен 
ұсталғандар бар. Жақында Ақтөбе облысының 
құрылыс басқармасының бұрынғы басшысы 7 
жылға бас бостандығынан айырылды, – деді 
Бауыр жан Балғабеков.

Оның сөзінше, мемлекеттік бағдарламаларды 
жүзеге асыру барысында да қылмыс  жиі тіркеледі. 

– Тіркелген  қылмыстың 6-ауы  «Нәтижелі жұ-
мыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамы-
ту», 5-еуі  «Өңірлерді дамыту», 4-еуі «Нұрлы жол», 
3-еуі «Білім мен ғылымды дамыту» және 2-еуі 
«Жұмыспен қамтудың жол картасы» бағдарлама-
сына тиесілі. Қылмыстық істерден мемлекетке 
240,8 млн теңге залал келді. Оның 201 млн теңгесі 
бүгінгі күні өтелген, – деді департамент басшысы. 

Сыбайлас жемқорлық қылмыстарын ашуға 
көмектескен тұрғындардың да еңбегі еленіп жа-
тыр. Олар қомақты қаржымен марапатталмақ. 
Биылғы жылы жалпы сомасы 2 млн теңге көлемін-
дегі біржолғы сыйақы 11 адамға тағайындалған. 
Пара алушылар мен оны берушілер турасында 
ақпарат бергендерге тиісті қаржы арнайы талап 
бойынша тағайындалады. Алдымен ақпараттың 
дұрыстығы анықталады. Соңынан қылмыс раста-
лып, заңды күшіне енген сот үкімі болған жағдай-
да оларға тиесілі қаржы аударылады. 

Бұған қоса департамент бюджет қаражатын 
мақсатсыз пайдалану фактілеріне мемлекеттік 
сатып алу мониторингін жүзеге асырып келеді. 
Өткен жылы 25 мемлекеттік орган мен квазимем-
лекеттік сектор субъектілерінде жалпы сомасы 
437,1 млн теңгені құрайтын тауарлар мен көр-
сетілетін қызметтердің бағаларын негізсіз көтеру 
фактілері анықталған. Осы орайда мақсатсыз 
ысырапқа жол берілмей, аталған сома бюджетке 
толығымен қайтарылды. Тексеру кезінде тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сатып алу баға-
ларын көбейткені, елімізде төтенше жағдайдың 
жариялануына байланысты тыйым салынғанына 
қарамастан, мәдени-бұқаралық іс-шаралар өткізу 
жоспарланғаны анықталған. 

Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА, 
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ

екіншісі шойнаңдап, үшіншісі таяғын ұстап келе 
жатқан аталарды көрген келіндер самаурынға 
жүгіреді.

Қожатоғайдағы қорқыныш
Арыс аудандық Ішкі істер бөлімінің бастығы, 

полиция полковнигі Нұрлан Исабеков шұғыл 
жиын өткізді.

– Қожатоғайдағы қорқыныш үдеп барады. 
Бүгін міне, он жетінші үйдің шөбі өртенді. Неше 
жерден сайтан болып кетсе де күдіктінің ұстала-
тын кезі болған жоқ па?! Не бітіріп жүрсіңдер?–
деп қарамағындағыларға қатулана қарады.

Осыдан екі-үш күн бұрын Қожатоғайға бас-

тық тың өзі де барып қайтқан. Ақсақалдармен, 
ауыл биімен, мектеп директорымен сөйлесті. Әр-
кім әртүрлі пікір айтты. Ауыл тып-тыныш. Әркім 
өз жұмысымен. Түнгі дүрбелең үшін бірін-бірі 
кінәлап, айтысып жатқан да адам аз. Сонда бұл 
қалай болғаны?

Арыс АІІБ бастығының тергеу ісі жөніндегі 
орынбасары Әуелбек Әбдірашев қызмет жөнін-
дегі орынбасары Нұрлан Мұратов, кадр жөніндегі 
орынбасары Алым Садықов, аға тергеуші Мұрат 
Алдияров, жедел уәкіл Нұржан Мырзабеков, 
әкімшілік полиция бөлімінің бастығы Сералы 
Бедебаев жауапкершілік жүгін айқын сезінді. Үш 
орынбасар кезектесіп Қожатоғайға күнде «қо-
наққа» баратын болды.

Түнгі күзет
…Ауыл жастары бүгін де түнгі күзетке шық ты. 

Қыркүйектің мақпал түні жылы еді. Ас пан дағы 
жұлдыздар «Бір қылмыскерді бәрің жабыл ып 
ұстай алмай жүрсіңдер ме?» деп жымыңдағандай.

Күзет көңілді болуы үшін жігіттер азырақ ащы 
судан да алдырған. Іш қызған соң олар қау-қауласып 
біраз отырды. Олардың арасында Абай да бар еді.

– Осы сенің шөбің неге өртенбейді? – деп қал-
ды жігіттердің бірі.

– Кезегі келмей жатқан шығар, – деп күмілжіді 
Абай.

Арада екі-үш күн өткенде Абайдың маясы да 
майқан болды.

– Япыр-ай, естіп қойған екен ғой, – деп жігіт-
тер жапатармағай күлген.

Облыстан талап күшейді. Бұл не қылған өшпей-
тін өрт? Елді тағы қанша дүрліктіруге болады?

Полиция полковнигі Нұрлан Исабеков баста-
ған жедел-іздестіру тобы жинақталған құжаттар-
ды тағы да сараптамадан өткізді. Жау алыстан 
келмеген сияқты. «Шайтан» деп шошынып 
жүр гендері ниеті арам ағайындардың бірі болып 
шықпасын?! Ой қорытып, мән-жайларды сал-
мақтай келгенде күдіктің бір ұшы ауыл тұрғыны 
Абай Жамашевқа тірелді.

Күдікті
…Абай көптен бері жұмыссыз жүрді. Бес бірдей 

баласын асырау қиынға айналған. Шешесі де күнде 
құлақ етін жеп бітті. Оған келіншегі қосылды.

– Масылсың.
– Жұрттың еркегі сияқты теңге таппайсың.
– Мына бес балаңнан ұялмайсың ба?
– Жұртқа қай бетіңмен қарайсың?
Үйде күнде осындай «өрт» шығып тұрды. Бір 

күні әйелі мен шешесі түсініспей қалды. Тұрмыс 
тауқыметінен шаршаған әйелі төркініне кетіп 
тынды. Бес бала ұлардай шулап қалды.

Абайдың ішін өкініш пен қызғаныш иті тырма-
лап жатты. Ол ішкі күйігін немен басарын білмеді. 
Күнде арақ іше бергенге қаржы құрғыр жоқ. Не 
істеу керек? Бірде ол түн ішінде далбасалап сыртқа 
шықты. Көршінің үйген шөбінің түбіне келіп те-
мекі тұтатты. Сіріңкені шөп жанына тастай салды. 
Өрт бұрқ етті. Ол үйіне кіріп, терезеден қарап тұр-
ды. Жұрт су іздеп әрі-бері жүгірді. Әлден соң өрт 
басылды. Адамдар үй-үйлеріне тарасты.

Ертесіне Абай тағы бір үйдің шөбіне өрт қой-
ды. Тағы да жұрт азан-қазан болды. «Мен ғана 

жан азабын тарта беремін бе? Олар да қиналып 
көрсін» деді ішкі бір сайтани сезімі. Ол осыдан 
рахат алды. Өзінің тағдырына, келіншегінің кетіп 
қалғанына ауылдастары кінәлідей көрінді. Ендеше 
олар да көрсін көретіндерін. Осы ой бойын иектеп 
алған Абай араға екі-үш күн салып бір үйдің шөбі-
не өрт қойып отырды. Ауылдастары абыр-сабыр 
болып жатқанда ішкі қайғысы басылып, жаны жай 
табатындай көрінді. Төркініне кеткен келіншегі 
не істеп жүр екен? Байынан ажырап қелген келін-
шекке біреулер көз сүзуі мүмкін ғой. Осы ой да 
Абайдың жүрегін жегідей жеді. Ол өшін өрт қою 
арқылы өш алуды әдетке айналдырды.

Жымысқы
Өрт жалыны түгел шарпымаған шөптерді 

есептемегенде ол 18 маяны күлге айналдырды. 
Көпшілікпен бірге түнгі күзетке шыға жүріп 
аяғын көрсетпейтін жылан сияқты жымысқы 
ойын жүзеге асырып отырды. Күзетшілер үйлері-
не тарап, ұйқыға кетті-ау деген мезгілде қалта-
сына оттығын алып, шөпке қарай бұқпаңтайлап 
кетіп бара жататын.

Абай көршісі Аршагүлдің 2 тіркеме шөбін, 15 
тіркеме тезегін сарайымен бірге өртеп жіберді. 
Сарайда 15 дана белдік ағаш та жанып кетті. Үй 
иесіне 1 миллион 200 мың теңге материалдық 
зиян келді. Ал, Абайдың қолымен өртенген 18 
шөп пен қораны қоссаңыз, ауылдастарына қанша-
ма залал келтіргенін іштей пайымдайсыз.

Істі аға тергеуші, полиция аға лейтенанты 
Мұрат Алдияров жүргізді. Кінәлінің жауабына 
тергеуші аң-таң қалды.

– Келіншегім кетіп қалды. Оны қатты қызғана-
тын едім. Әпкелерім алдынан өтті. Оралмады. Со-
сын күйікпен осы іске бардым, – деп қарап отыр.

Ақымаққа ақыл жүрмейді
Ақымаққа ақыл жүрмейді. Ауылды екі айға жуық 

үрей құшағында ұстаған ол мойыны салбырап отыр.
– Ә, бәсе! Қайдағы шайтан? Сайтанымыз өз 

арамызда жүр екен ғой,– деп шуласты Абайдың 
өз кінәсін мойындағанын естіген ауылдастары.

Үрей сейілді. Балалар ымырт үйірілгенше 
асыр салып ойнауын қайта бастады. Ауыл тұр-
ғындары қалыпты тіршілігіне қайта кірісті. Ал, 
Абай өлердей қызғанатын келіншегімен енді бес 
жылдан кейін қайта қауышатын болды. Ауылды 
алатайдай бүлдіріп, ұлардай шулатып, дүрбелеңге 
салған күйеуін әйелі сағына күтіп алар ма екен?

Сабырбек ОЛЖАБАЙ
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