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«ХАЛЫҚ ЗАҢГЕРІ» 
ЕЛГЕ ҚЫЗМЕТ ЕТУГЕ ДАЙЫН!

«ХАЛЫҚ ЗАҢГЕРІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ АКЦИЯСЫ АЛҒАШ 
РЕТ 2013 ЖЫЛЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА ҰЙЫМДАСТЫ-
РЫЛДЫ. МІНЕ, СОДАН БЕРІ ЕЛІМІЗДІҢ ТҮКПІР-ТҮКПІРІНДЕ 
МЫҢДАҒАН АДАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕСІН ШЕШУГЕ 
МҰРЫНДЫҚ БОЛҒАН АКЦИЯ ҚАЗАҚСТАН АЗАМАТТАРЫНА 
ТЕГІН ЗАҢГЕРЛІК КӨМЕК БЕРІП ҚАНА ҚОЙМАЙ, ОЛАРДЫҢ 
ҚҰҚЫҚТЫҚ САУАТЫН КӨТЕРУГЕ ДЕ ТӘП-ТӘУІР СЕПТІГІН 
ТИГІЗІП КЕЛЕДІ. 2016 ЖЫЛЫ ЗАҢГЕР ЖАНГЕЛДІ СҮЛЕЙМЕ-
НОВ АТАЛҒАН ШАРАҒА ӨЗ ӘРІПТЕСТЕРІНЕН БӨЛЕК, БАРЛЫҚ 
ҚҰҚЫҚТЫҚ САЛАЛАРДЫҢ МАМАНДАРЫ МЕН ЗАҢГЕР-
ЛЕРІН АТСАЛЫСУҒА ШАҚЫРЫП, УАҚЫТ ӨТЕ КЕЛЕ «ХАЛЫҚ 
ЗАҢГЕРІ» ӘЛЕУМЕТТІК АКЦИЯСЫНА ПРОКУРАТУРА МЕН 
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАЛАРЫ, ЖЕКЕ СОТ ОРЫНДАУШЫЛАР МЕН 
МЕДИАТОРЛАР, СОНДАЙ-АҚ, ӘКІМДІКТЕРДІҢ ӨКІЛДЕРІ ҚО-
СЫЛЫП, ХАЛЫҚҚА ҚҰҚЫҚТЫҚ ТҰРҒЫДА КЕҢЕС БЕРУГЕ 
ЖҰМЫЛА КІРІСІП ТЕ КЕТТІ. 

Айта кетерлік бір жәйт, аталған акция алдағы 
уақытта да жалғасын табады. Жоспар бойынша 
ол еліміздің 19 қаласында, 127 елді мекенде өтеді. 

Бұл дегеніміз, заңгерлер мен адвокаттардың ха-
лыққа тегін кеңес беру шарасы ірі қалаларда ғана 
емес, аудан орталықтарында да ұйымдастырыла-
ды деген сөз. Аталған игі шараның артықшылығы 
сол, оған қатысушы заңгерлер мен қорғаушылар 
арасында елге белгілі мықтылар жетерлік. Атап 
айтқанда,  Бақытжан Базарбек, Ренат Қадыров, 
Олег Чернов, Жанна Мұхамади, Рена Керимова, 
Елена Жигаленок, Азамат Байкенов, Роман Конев, 
Станислав Лопатин, Айтуар Кошмамбетов, Жәні-
бек Башанов, Ғалия Алдиярова, Дәурен Момбаев, 
Аманжол Мұхамедьяров, Әсел Токаева, Адель 
Адилова және басқа да өз ісінің білгірлері. 

Мемлекеттік қызметкерлер 
бізбен бірге

Жоғарыда атап өткеніміздей, аталған халықтық 
шараға мемлекеттік мекемелердің мамандары да 

қатыспақ. Яғни, бұл белгілі бір мемлекеттік орган-
нан жауап ала алмай жүрген, жазған өтініші немесе 
арызының қай сатыда қаралып жатқанын немесе 
не себепті кешіктірілгенін, қараусыз қалдырылға-
нын, тағы басқа сұрақтарына толық жауап алғысы 
келетін азаматтарға арналған. «Халық заңгері» 
акциясына Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агентігі мен оның басшылары және өңірлік депар-
таменттерінің қызметкерлері де қатысады. Демек, 
егер сіздің қолыңызда лауазымды тұлғаның сыбай-
лас жемқорлыққа қатысы барын растайтын қандай-
да бір құжат, айғақ материалдары болса оны осы 
саланың мамандарына ұсынып, заңбұзушылықты 
әшкерелей аласыз. Ең бастысы, заңгерлер мен 
адвокаттар сізге көрсеткен қызметі үшін бір тиын 
да ақы алмайды. Анығында, білікті мамандардың 
қызмет ақысы арзан тұрмайтынын ескерсек, бұл 
акция қарапайым халық үшін зор мүмкіндік, үлкен 
көмек болатыны даусыз.
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ҚЫЗ-КЕЛІНШЕКТЕР 
ҚОЛДАУҒА ЗӘРУ
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ТІЛ ҚОЛДАНЫСЫ
МӘЖБҮРЛІКПЕН ЕМЕС, 
ҚАЖЕТТІЛІКПЕН КЕҢЕЮІ 
ТИІС
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ӨСИЕТТІ ӨКІЛ АРҚЫЛЫ 
ЖАСАУҒА 
ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

КӨЛІКТЕ «СЕРГЕК» 
ОТЫРЫҢЫЗ!

КӨКЕЙКЕСТІ

(Соңы 8-бетте)

Дана қазақ бала тәрбиелеу-
дің теңдессіз нұсқасын 
жасап беріп еді. Ер баланы 
5-6 жастан бастап тәр-
биелеуге шындап кірісіп, 
өмірдің түрлі соқпақтарын 
тек адал жолмен жеңуге 
үйретсе, қыз баланы анасы 
мен әжелері қырық үйден 
тыю арқылы бойына ізет-
тілік пен инабаттылықты 
дарытып, телегей теңіз 
тәрбиені құлағына құ-
йып отырған. Ал қазір 
жұмысбасты ата-ана 
бұрынғының тәлімін 
жасөспірімнің санасына 
сіңіріп жүр ме? Елімізде-
гі кәмелетке толмаған 
жастардың қылмысқа 
баруына балаларына көңіл 
бөлмеген ата-ана айыпты 
ма, әлде...?
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БАҚЫЛАУ КАМЕРАЛАРЫНЫҢ КӨПТЕП ОРНАТЫЛУЫН ҚОЛДАЙСЫЗ БА?

Соңғы кез-
д е р і  қ а л а 
көше лерінде 

бақылау камера лары 
күрт көбейді. Алай да, 

көпшілік бақылау камера
лары адымын аштырмай, айып
пұлмен қадағалап отыруы на 

наразы. Неге? Мәселенің 
б а й ы б ы н а  т е р е ң і р е к 

үңіліп, маман дардың 
пікірін таразылап 

көрген едік.

(Соңы 2-бетте)

Ирак ЕЛЕКЕЕВ, заңгер:
Қоғамда бастысы тәртіп болуы керек. Қоғамдық орында 

тәртіп бұзса, жазасыз қалмайтынын көлік жүргізушілері 
түсінуі қажет. Біреуді қағып кетіп, бой тасалап қашып ке-
тетін кезден өттік. Оның үстіне дамыған ақпараттық тех-
нологияның игілігін пайдалану заман талабы. Алайда, айып
пұлдардың көлемін бірден жоғары қоймау қажет. Өйткені 
қоғамда түрлі санаттағы адамдар бар. 

Шыны керек, бізде жолпатрульдік полициясы қызметкер-
лері жолкөлік оқиғасының алдын алатын маманнан бұрын 
жазалаушы секілді әсер қалдырады. Себебі қоғамда сондай 
түсінік басым. Жол полициялары тоқтатса, сізге ескерту 
айту үшін, қандай да бір заңбұзушылықтың алдын алу үшін 
емес, айыппұл салып, жазалау үшін тоқтатып жатқандай 
әсер қалдырады.

Кәрібай ТАСШАБАЕВ, адвокат:   
Заңгер болғандықтан біз ең алдымен кез келген нәрсенің 

заңға қайшы келмеуін назарға аламыз. Осы тұрғыдан келген-
де қызметі сан салалы «Сергек» мамандардың оң бағасына 
ие. «Сергек» жылдамдықты арттыру, қызылға өту, жол 
белгілері мен жолақтарының талаптарын бұзу, рұқсат 
етілмеген жерде тоқтау мен тұру және автобус жолағымен 
жүру сияқты ереже бұзушылықтарды тіркеп, көлік иесіне 
айып пұл жазып бере алады. Демек, наразылық танытушы-
лар жоғарыда аталған ережелерді бұзуға пейілді болып отыр 
ғой. Ендеше неге біз олардың пікіріне құлақ түруіміз керек?! 

Мен еліміздегі айыппұлдарды да соншалықты жоғары 
деп айта алмас едім. Егер ереже бұзған соң айыппұлды 7 
тәулік ішінде төлесе, онда жазылған айыппұлдың 50 пайызын 
төлейді. 

Аслан ТҮКИЕВ, 
ҚР Жоғарғы Сотының жанын-
дағы Соттардың қызметін 
қамтамасыз ету департа-
менті бастығының орынбаса-
ры:
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БАСТАМА

(Соңы 3-бетте)

Жақында қоғам белсен-
дісі Мақсат Ілиясұлы 

өзінің әлеуметтік желі-
дегі парақшасында: 

«Сергек» қондырғылары 
Алматы, Атырау, Нұр-Сұл-

тан және тағы басқа 
ірі қалаларға жаппай 

орнатылуда. Бұл тонау-
шы құрылғы халықтың 

қалтасын қағып, жаппай 
наразылығын туғызып 

жатыр» деп жазғаны 
сол, аталмыш мәселе 

қоғамның үлкен талқы-
сына ұласып кетті. Неге? 

«Сергектің» қоғам үшін 
пайдасы көп пе, әлде 

зияны ма? Талай көлік 
жүргізушісінің қалтасын 

қағумен қатар, бейнеқон-
дырғы қоғамда, көшеде 

көлік жүргізушілердің 
арасында тәртіп орна-

тып  жатқаны да рас. 
Осы орайда қоғамдағы 
қауіпсіздік, адам өмірі 

мен қалта қаққан айып-
пұлды таразылап, «Сер-

гектің» пайда-зиянын 
таразылап көрсек. Нақты 

статистикаға сүйенсек, 
Нұр-Сұлтан қаласында 

6183 «Сергек» камерасы 
орнатылып, 2019 жыл-

дың 10 айында 1 млн 219 
мың жүргізушіге 6 млрд 
784 млн теңге айыппұл 

салынған. Қазір бұл сома-
ның 86 пайызы өтелген 

көрінеді..
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СОТТАЛҒАНДАРДЫ 
МӘЖБҮРЛЕП ЕМДЕУ МҮМКІН БЕ?

Қызылорда облысы Байқоңыр қалалық сотында Бай-
қоңыр қаласы әкімінің орынбасары, Қазақстан Республи-
касы мен Ресей Федерациясы сот органдары, прокуратура 
органдары, полиция органдары, қылмыстық-атқару жүйесі 
органдары мен медицина ұйымдары өкілдерінің қатысуымен 
сотталғандарды және басқа да тұлғаларды алкоголизмнен, 
нашақорлықтан және туберкулездің жұқпалы түрлерінен 
мәжбүрлеп емдеуге сот органдарына азаматтық тәртіпте 
ұсыным (өтініш) келтіру кезіндегі проблемалы сұрақтарды 
талқылау бойынша дөңгелек үстел өткізілді. Аталған дөңге-
лек үстелдің модераторы Байқоңыр қалалық сотының төраға-
сы Т. Жүсіпов болды.

Байқоңыр қалалық сотының судьясы Е.Шевцова өз сө-
зінде Қазақстан Республикасындағы мәжбүрлеп емдеу іс-құ-
жаттарын қарау бойынша заңнамаларды талқылап, сот ор-
гандарына ұсыным (өтініш) келтіру тәртібі мен жинақталуға 
жататын құжаттар туралы мәселелерді толық әрі жан-жақты 
түсіндіріп өтті.

Байқоңыр қалалық пробация қызметі бөлімінің бастығы 
А.Танбаев ҚПК-нің 51-бөлімінің нормаларына сәйкес, 
сотталғандарға қатысты мәжбүрлі емдеуді тағайындауға ұсы-
нымды (өтінішті) сот органдарына келтіре алмайтындарын, 
алайда құзырлы органдарға сот органдарына ұсыным (өтініш) 
келтіру туралы хат жолдай алатынын айтты.

Содан соң, дөңгелек үстелге қатысушылар аталған проб-
лемалы сұрақты жан-жақты талқылап, тәжірибе алмасып, екі 
мемлекеттің денсаулық сақтау ұйымдарына тиісті ұсыныстар 
мен тапсырмалар беріп, Қызылорда облысының Денсаулық 

сақтау басқармасына ұсыныс хат жолдап, аталған хаттың 
жауабына сәйкес 2020 жылдың І тоқсанында қайта кездесуге 
келісті.

Сөз соңында аталған мәселе оң шешімін тапса, сотталған-
дарды алкоголизмнен, нашақорлықтан және туберкулездің 
жұқпалы түрлерінен мәжбүрлеп емдеуге сот органдарына 
ұсыным (өтініш) келтіру мүмкіндігі пайда болып, сотталған-
дардың денсаулығын қалпына келтіріп, жаңадан қылмыс 
жасауының алдын алады деген үміт бар. Нәтижесінде, сот-
талғандар салауатты өмір салтын ұстанып, отбасына көңіл 
бөліп, түзу жолға түсуіне жол ашылады.

А.ТАНБАЕВ,
Байқоңыр қалалық пробация

қызметі бөлімінің бастығы
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

БАСТАМА

Ақтөбеге «Не молчи» қоғам-
дық қоры мен «Ұран» қоғамдық 
бірлестігінің өкілдері келді. 9 
жастағы оқушыға жасалған 
зорлық-зомбылыққа бей-жай 
қарай алмаған қоғам белсен-
ділері мектептерде ата-ана-
лармен, ұстаздармен кездесу 
өткізді.

– Оқушы қыздың жеке басы 
мен ата-анасына қатысты жеке 
мәлімет әлеуметтік желіге та-
рап кетті. Бұл жәбірленуші үшін 
үлкен соққы болды. Қазір оның 
ата-анасымен және өзімен 
Алматыдан арнайы келген 
психолог сөйлесіп жатыр. Қыз 
бала ауруханада. Оған болған 
жағдайды есіне түсірмеу үшін 
жан-жақты көмек керек. Қала 
әкімдігі бұл жағдайды бақыла-
уда ұстайтынын айтты. Отба-

сыға уақытша баспана беруге 
уәде етіп отыр. Әрі оны оңалту 
үшін үйде оқыту жағын қара-
стыру қажет, – деді «Не молчи» 
қоғамдық қорының жетекшісі 
Дина Смаилова.

Оның сөзінше, бүгінгі күні 
«Не молчи» қоғамдық қоры на 
Ақтөбе облысынан 5 өтініш келіп 
түскен. Зорлық-зом бы лықтан 
зардап шеккен жә бір ленушілер 
қоғам белсен дісінен заңдық 
және психологиялық тұр ғыда 
көмек көрсетуін сұра ған.

– Біздің қорға жәбір көрген-
дер мен ата-аналардан кө-
мек сұраған хаттар келіп түс ті. 
Сотта қаралып жатқан іс тердің 
екеуі балаларға қатыс ты бол-
са, қалған үшеуі әйелдерге 
қатысты. Көп жағдайда зор-
лық-зомбылық көргендер ұя-

«ХАЛЫҚ 
ЗАҢГЕРІ» 
ЕЛГЕ ҚЫЗМЕТ 
ЕТУГЕ ДАЙЫН!

бойынша кеңес береді. 
 Ал акцияның өту мерзіміне келсек, ұйымдасты-

рушылар оны тәуліктің ең қолайлы уақытына қойып 
отыр. Нақтырақ айтқанда, шара барлық аймақтарда 
сағат 17:00-де басталып, түнге дейін жалғасатын бола-
ды. Акцияны ұйымдастырушы Zakon.kz, порталы мен 
ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
және «ПАРАГРАФ» ақпараттық жүйелері адвокат, заң-
герлермен кеңесе келе, жоғарыда көрсетілген уақыт 
республика халқы үшін ыңғайлы деп шешкен. 

ЖАСТАРҒА ҮЛГІ 
Осылайша, іс жүзінде қазақстандықтар «Халық 

заңгері» акциясы аясында бір емес, бірнеше заңгерге 
жүгініп, әртүрлі сұрақтар бойынша тиісті мамандардың 
ақысыз қызметін пайдалана алады.

Бұл жоба сотқа жүгінушілер үшін де тиімді. Яғни, 
шұғыл арада заңгердің немесе адвокаттың көмегі 
керек болды делік, олай болса заңгерді алыстан ізде-
мей-ақ, «Халық заңгерлері» арасынан таң дау ыңызға 
да болады.  

Сол сияқты, «Халық заңгері» акциясы жас заңгер-
лер мен адвокаттарға тәжірибелерін шыңдап, білікті 
әріптестерінен үйренулеріне берілген үлкен мүмкіндік. 
Бір сөзбен айтқанда, бұл шара халыққа ғана емес, өз 
кезегінде білікті мамандардың елге пайдалы іс атқа-
рып, әлеуметтік жауапкершілікті сезіндіретін маңызды 
жоба.

Ақмола облыстық заңгерлер кеңесі палатасының 
төрағасы, Қазбек Шаймердиновтің айтуынша білікті 
әрі сапалы заң көмегі қашанда үлкен сұранысқа ие. 
Алайда, екінің бірінің қалтасы көтере бермейтін мұн-
дай құқықтық көмек халыққа қолжетімді болуы тиіс. 
Осы орайда, әр аймақта «Халық заңгері» акциясының 
ұйымдас тырылуы елімізді құқықтық мемлекет ретінде 
дамытудың, халықтың құқықтық мәдениетін қалып-
тастырудың алғышарттарының бірі деп есептеймін. 
Мәселен, өткен жылдың қараша айында Көкшетау 
қаласында өткен шараға Ақмола облыстық заңгерлер 
кеңесі палатасынан 37 заңгер кеңесші қатысып, ха-
лыққа тегін қызмет көрсеткен болатын. Бұл акцияның 
мақсаты халыққа тегін әрі сапалы заңдық кеңес беріп, 
олардың құқықтық сауатын арттыру, жол сілтеу болып 
табылады. ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі, Zakon.kz, «Параграф» ақпараттық жүйелері 
ұйымдастырған «Халық заңгері» акциясынан халық 
та хабардар. Сондай-ақ, аталған акцияға мемлекеттік 
орган мамандарының да қатысуы бұл шараның маңыз-
дылығы мен пәрменін арттыруда. Яғни, халық адво-
каттармен ғана емес, прокурорлар, тергеушілер, сот 
орындаушылары және әділет органдарының қызмет-
керлерімен көзбе-көз жүздесіп, өздерін толғандырып 
жүрген сұрақтарына жауап алды. Сол сияқты, акцияға 
облыс әкімі Ермек Маржықпаев та қатысып, азаматтар-
дың сұрақтарына сай кеңес берді. 

Жалпы, бұл жолы тұрғындардың көпшілігінің са-
уалдары түрлі әлеуметтік көмектер мен төлемдер 
жайында болды. Акцияда сот актілерінің орындалуы, 
әлеуметтік қорғау, салықтық төлемдер мен жер даула-
рына байланысты сұрақтар жиі қо йылды. Нәтижесінде, 
тұрғындар сапалы заңгерлік қызметке қол жеткізсе, өз 
кезегінде қызмет көрсеткен мамандар халықтың ыстық 
ықыласына бөленді. 

Камила 
ЫСҚАҚОВА,
«Заң газеті»

ЖАУАПСЫЗ СҰРАҚ 
БОЛМАЙДЫ
Акция аясында берілетін кеңестер 

барлық құқықтық саланы қамтиды. 
Атап айтқанда, кеңесшілер халыққа 
қылмыстық, қылмыстық процесуалдық, 
азаматтық, азаматтық процесуалдық, 
әкімшілік құқықтар, жер, салықтық 
және экологиялық сала бойынша 
сұрақтарға, сондай-ақ, келісімшарт, но-
тариаттық, тіпті халықаралық құқықтар 

ШАРА

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ЖЫЛ 
БАСТАЛЫСЫМЕН БІРНЕШЕ 

ЗАҢ ЖОБАСЫНА ҚОЛ ҚОЙДЫ. ОЛАР-
ДЫҢ ІШІНДЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБ
ЛИКАСЫНЫҢ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ 
БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ КОДЕКСІ ДЕ 
БАР. ҚОЛДАНЫСҚА ЕНІП ОТЫРҒАН 
БҰЛ ЖАҢА  ҚҰЖАТТА  ҚҰҚЫҚ ҚОЛ-
ДАНУ ТӘЖІРИБЕСІ НЕГІЗІНДЕ ҚОҒАМ 
ТАРАПЫНАН ЖИІ НАРАЗЫЛЫҚ ТУ-
ДЫРЫП ЖҮРГЕН ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ
БҰЗУШЫЛЫҚ ӘРЕКЕТТЕРІНЕ ҚОЛДА-
НЫЛАТЫН ЖАЗАЛАРДЫ  ІЗГІЛЕНДІРУ, 
ОЛАРДЫҢ ӘСІРЕ ҚАТАҢДЫҒЫН 
ТӨМЕНДЕТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ШЕШІМІН 
ТАПТЫ ДЕУГЕ БОЛАДЫ.  

Әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы 
заңнаманы ізгілендіру реттеуші органдар-
дың ұстанымына сәйкес әкiмшiлiк құқық 
бұзушылықтардың кейбір құрамдарын 
азаматтық немесе тәртiптiк iс жүргiзу 
арқылы жүзеге асыруды көздеп отыр. Бұл 
мемлекеттiк органдардың бақылау-қа-
дағалау функцияларын оңтайландыруға 
және оларды автоматтандыруға мүмкіндік 
береді. Осыған орай, мемлекеттік орган-
дардың және үкіметтік емес ұйымдардың 
ұсыныстары негізінде және статистикалық 
деректерді ескере отырып, заңдағы 38 
құрам бойынша ізгілендіру тетігі бекітілді. 

Атап айтқанда, 30 құрам мүлде алып та-
сталып, 1 құрам бойынша айыппұл мөл-
шері азайтылды, 6 құрам бойынша әсіре 
қатаңдықты төмендету және де 1 құрам 
бойынша ескерту енгізілді.

Екіншіден рұқсаттан айыру немесе 
оның қолданылуын тоқтату, қызметті 
тоқтату немесе тыйым салуды көздейтін 
жекелеген әкімшілік құқықбұзушылық 
істерді қарау уәкілетті органдардың құ-
зыретіне берілді. Бұл шараның қабылда-
нуында конституциялық реформа аясын-
да атқарушы мемлекеттік органдардың 
және олардың басшыларының жауапкер-
шілігі артқаны ескерілді. Осылайша, заң 
тек сот қолданатын әкімшілік жазаларды 
қайта қарау,  уәкілетті органдардың өз 
бетінше қолдана алатын әкімшілік жаза-
ларды олардың құзыретіне беру талабын 
бекітті. Атап айтқанда, әкімшілік құқық 
бұзушылықтардың 37 құрамы соттардан 
алынып, уәкілетті мемлекеттік органдар-
дың құзыретіне берілді. Бұл шара жеке 
және заңды тұлғалардың сот органдары-
на даусыз істер бойынша жүгіну қажет-
тілігін алып тастаумен қатар, мемлекеттік 
органдардың жауапкершілігін арттырады 
деген үміт бар. Сонымен бірге азаматтар-
дың істі сотта қарауды таңдауға құқығы 
сақталатын болады. Яғни, бұл істер бой-
ынша сот бақылауы жалғасады.

Үшіншіден, осы құжат аясында  

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодекс ке енгізілетін түзетулердің жиілігін 
шектеу көзделді. Жаңа кодекс қабыл-
данған сәттен бастап (2014 жылдан 
бастап) оған 106 әртүрлі заңнамалық 
актілермен өзгеріс тер мен толықтырулар 
енгізіліпті. Қабылданған құжат бойынша 
кодекске енгізілген түзетулер бойынша 
ендігі жасалатын өзгерістер мен толықты-
рулар құқықтық реттеу мәні әкімшілік 
жазалау мәселелері болып табылатын 
жеке заң негізінде қабылданатын бола-
ды. Осы тетік арқылы әртүрлі ілеспе заң 
жобалары шеңберінде кодекске түзетулер 
енгізу тәжірибесі жойылып, ережелер 
тұрақтылығын қалыптастыру көзделді.

Төртіншіден, әкімшілік құқық бұзу-
шылық туралы істерді жүргізу электрондық 
форматқа ауыстырылатын болып отыр. 
Бұл  мемлекеттік басқаруды цифрландыру 
саласындағы атқарылып жатқан жүйелі 
жұмыстың жалғасы. Осы шараның арқа-
сында мемлекеттік органдардың және 
екінші деңгейдегі банктердің ақпараттық 
жүйелерімен интеграцияланатын әкімшілік 
процесі бар электрондық істі қалыптас-
тыруға мүмкіндік тудырмақ. Ең бастысы 
азаматтар үшін бұл түсінікті, ашық және 
ыңғайлы болады деген үміт бар.

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

ҚЫЗКЕЛІНШЕКТЕР 
ҚОЛДАУҒА ЗӘРУ

АҚТӨБЕДЕ ӨЗ ҮЙІНДЕ ЗОРЛЫҚ КӨРГЕН МЕКТЕП 
ОҚУШЫСЫНА ЖАНЖАҚТЫ КӨМЕК КЕРЕК. ҚАЗІР 

ЖАПА ШЕККЕН БАЛАМЕН ЖӘНЕ ОНЫҢ АТААНАСЫМЕН 
АЛМАТЫДАН АРНАЙЫ КЕЛГЕН ПСИХОЛОГ ЖҰМЫС ЖАСАП 
ЖАТЫР. АЛ КЕЛЕР ЖЫЛДАН БАСТАП АҚТӨБЕДЕ ӘЙЕЛДЕРДІ 
ЗОРЛЫҚЗОМБЫЛЫҚТАН САҚТАУ ҮШІН ӨЗІНӨЗІ ҚОРҒАУ 
БОЙЫНША ТЕГІН ШЕБЕРЛІК СЫНЫПТАРЫ ӨТКІЗІЛЕДІ.

лып, жағдайды жасырып қала-
ды. Алайда қылмыс жасалса, 
үнсіз қалмау керек. Жәбірле-
нушінің сөзіне сенімсіздік біл-
діретіндер де бар. Егер әйел 
дене жарақатын алмаса, оны 
«алаяқ» деп қаралайды. Тал-
дау көрсеткендей, әйелдердің 
70 пайызы зорлық-зомбылық 
кезінде қарсылық танытпайды. 
Өйткені өз өмірі үшін қорқа-
ды. Осының салдарынан көп 
іс жабылып қалады. Өткен 
жылы елімізде жапа шеккен 
әйелдерден полицияға 1332 
шағым түскен. Оның тек 454-і 
ғана сотқа жеткен. Бірақ бұл  
істердің тек 30 пайызы бойын-
ша ғана сот үкімі шықты. Биыл 
Қазақстанда 680 жасөспірім 
зорлық-зомбылық көрген. Зор-
лық-зомбылық көрген балаға 
болған жағдайды ұмыту үшін 
көп уақыт керек. Тіпті бүкіл 
өмірі кетеді десе болады, – 
дейді Дина Смаилова.

«Ұран» қоғамдық бірлес-
тігінің төрағасы Файзулла Ка-
меновтің сөзінше, қазір Қа зақ-
станның бірнеше қаласында 

әйелдерге өзін-өзі қорғау ды 
үйрету үшін тегін шеберлік 
сы ныптары өткізілді. Мұндай 
бастама жақында Ақтөбе қала-
сында да жүзеге асырылмақ.

– Ақтөбеде 9 жастағы қыз-
ға қатысты болған оқиға елді 
дүрліктірді. Бұл масқара ғой! 
Статистика бойынша, зор-
лық-зомбылықтың 80 пайы-
зын жасайтын біздің өзіміздің 
қаракөздер екен. Зорлықшы-
ларды да біреу тәрбиелейді 
ғой. Оған ата-ана да, мектеп 
те жауапты. Қазір мектептер-
де ер адамдардың тәрбиесі 
жетіспейді. Ер балаларға қыз-
дарды «ол – сенің анаң, бо-
лашақ жарың мен қызың» 
деп үйрету керек. Сол себепті 
«Ұран» қоғамдық бірлестігі 
Ақтөбеде келесі жылдан бас-
тап қыз-келіншектерді өзін-өзі 
қорғауға үйретеді. Үйірме ақпан 
айында ашылады. Қазір Ішкі 
саясат басқармасымен келіс-
сөздер жүріп жатыр, – дейді 
Файзулла Каменов.

Естеріңізге сала кетелік, 
Ақтөбеде 9 жастағы оқушыны 
өз үйінде зорлап кеткен күдік-
ті ұсталған болатын. Ақтөбе 
облыстық соты баспасөз қыз-
метінің хабарлауынша, сот 
21 жастағы жігітке «күзетпен 
ұстау» түріндегі бұлтартпау 
шарасына санкция берді. Ол 
тергеу аяқталғанша екі ай қа-
мауда болады.

– Ақтөбе қаласының маман-
дандырылған тергеу сотының 
2019 жылдың 19 желтоқсанын-
дағы қаулысымен ҚР Қылмыс-
тық кодексінің 120-бабының 
4-бөлігі, 121-бабының 4-бөлі-
гімен көзделген (зорлау, сексу-
алдық сипаттағы зорлық-зом-
былық әрекеттері) қылмысты 
жасағаны үшін күдікті деп та-
нылған С.Құрмановқа күзет-
пен ұстау түріндегі бұлтартпау 
шарасына санкция берілді. 
Ол 2020 жылдың 18 ақпанына 
дейін қамауда болады, – деп 
хабарлады соттың баспасөз 
қызметі.

Сот қаулысы заңды күшіне 
енген жоқ.

Жансая ЕСМАҒАНБЕТОВА, 
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ

ЗАҢНАМА

ІЗГІЛЕНДІРУ ЖҰМЫСТАРЫ  ЖАЛҒАСАДЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)
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Бейнебақылау камералары көлік жүргізушілерінің жылдамдықты шамадан 
тыс асыруы, жеке көліктердің автобустарға арналған арнайы Bus lane жолақта-
рына шығып кетуі, сол сияқты стоп сызықшаларынан асып кетуі секілді ереже 
бұзушылықтарды қадағалап, тіркейді. Айыппұл туралы мәліметтің ұялы теле-
фон арқылы смс-пен хабарлануы немесе оны сайт арқылы да қосымша бақылап 
отыру мүмкіндігі көлік жүргізушілеріне ыңғайлы болып отырғанын да айта кету 
керек. 

Аталған қондырғының басты ерекшелігі сол – тек суретке түсіріп қана қой-
май, бейнежазбаға да жазып алады. Картинаны 25 есеге дейін үлкейтіп көрсету 
мүмкіндігіне ие ақылды құрал жылдамдықты асыру сынды жол  ережесін бұзу 
әрекетін 30-80 метр қашықтықтан-ақ тіркеуге қауқарлы. Жолдың бірнеше жо-
лағын қатар қамтып, бір мезетте бірнеше жол тәртібін бұзу жағдайын таспаға 
түсіретін ақылды камера бір автокөлік тәулік ішінде бірнеше мәрте жол ережесін 
бұзса, оны жол полициясы қызметінің кезекші бөліміндегі маманның планшетіне 
түсіріп, көліктің қайда бағыт алғанынан бастап толыққанды ақпарат жеткізеді. 
Яғни, аталмыш қондырғы алдағы уақытта қылмысты дер кезінде ашуға да өз 
септігін тигізетіні байқалады. Қондырғының бұдан басқа да мүмкіндіктері мол. 
Осы тұрғыдан алғанда «Сергектің» қоғам қауіпсіздігін сақтауда үлесі мол екенін 
мойындауға тура келеді.

Биылдан бастап Алматы қаласында да 400-дей «Сергек» камералары іске 
қосылды. Әлеуметтік желідегі көлігі барлардың сәт сайын «Сергектің» жыпыр-
лаған суреттерін салып, наразылық танытуына қарасақ, «тұсауланғанына» аса 

«2020–2022 жылдарға арналған республикалық бюд-
жет туралы» заңға сәйкес 1 қаңтардан бастап зейнетақы, 
жәрдемақы және әлеуметтік төлемдер көлемі өзгерді. 
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 
мәліметіне қарағанда ең төменгі жалақы мөлшері өзгеріс-
сіз қалып, 42 500 теңге болды. Ең төменгі күнкөріс деңгейі 
29 683-тен 31 183 теңгеге ұлғайды. Ынтымақты зейнетақы 
7 пайызға, мемлекеттік базалық зейнетақы 5 пайызға 
көбейіп, ынтымақты зейнетақының ең төменгі мөлшері 
38 636 теңгені, мемлекеттік базалық зейнетақының  ең 
төменгі мөлшері 16 839 теңгені құрады. Бұл өсім 2 мил-
лионнан астам зейнеткерге әсер етеді.   

Ең төменгі күнкөріс деңгейінің өзгеруіне байланысты 
мүгедектігі мен асыраушысынан айырылу жағдайы бо-
йынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың мөл-
шері 5 пайызға артты. Соның нәтижесінде жалпы аурудан 
мүгедектік бойынша берілетін мемлекеттік жәрдемақы 
мөлшері бірінші топта – 59 872 теңге, екінші топта – 47 710 
теңге, үшінші топта – 32 431 теңге деп белгіленді. Асырау-
шысынан айырылғандарға берілетін жәрдемақы асыра-
уындағы адамдар санына байланысты 26 818 – 65 797 
теңге аралығында болмақ. Әрбір жетім балаға берілетін 
мемлекеттік жәрдемақы мөлшері 36 796 теңгені құрады. 
Бұл өсім мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алатын 680 
мыңдай  адамды қамтиды деп жоспарлануда. 

Айлық есептік көрсеткіш шамасының өзгеруіне бай-
ланысты 1 қаңтардан бастап № 1 және № 2 тізімдер бо-
йынша мемлекеттік арнайы жәрдемақылардың мөлшері 
де 5 пайызға артты. Яғни № 1 тізім бойынша мемлекеттік 
арнайы жәрдемақылардың мөлшері 24 973 теңгені, № 2 
тізім бойынша 22 216 теңгені құрады.

Бала тууға байланысты біржолғы жәрдемақы да бірін-
ші, екінші және үшінші балаға – 100 776 теңгеге дейін (38 
АЕК), төртіншісі үшін – 167 076 теңгеге дейін (63 АЕК) 
көбейді. Жұмыс істемейтін әйелдер үшін бір жасқа дейінгі 
баланы күтуге ай сайынғы жеңілдіктер бірінші балаға – 15 
276 теңге (5,76 АЕК), екінші балаға – 18 061 теңге (6,81 
АЕК), үшінші балаға – 20 819 теңге (7,85 АЕК), төртінші 
және одан кейінгі балаларға – 23 603 теңге (8,9 АЕК) бо-
лып бекітілді. «Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен 
марапатталған немесе бұрын «Батыр ана» атағын алған, I 
және II дәрежелі «Ана даңқы» ордендерімен наградталған 
көпбалалы аналарға ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы 
табысына қарамастан төленеді және оның мөлшері 16 
973 теңге. Мүгедек баланы кәмелеттік жасқа дейін тәрбие-
леп отырған анасына немесе әкесіне, асырап алушысы-
на, қамқоршысына (қорғаншысына) тағайындалған және 
төленетін жәрдемақы мөлшері 43 657 теңгені құрайды. 
Осындай мөлшерде бала кезінен бірінші топтағы мүгедек 
баланы күту бойынша жәрдемақы төленеді.

177,6 МЛРД ТЕҢГЕ
Төрт және одан көп бірге тұратын кәмелетке толмаған 

балалары бар көпбалалы отбасыларға мемлекеттік жәр-
демақы төлеуге 2020 жылғы қаңтарда 17,7 млрд теңге 
қарастырылған.  Зейнетақы мен жәрдемақыларды қаржы-
ландыруды екінші деңгейлі банктерде біркелкі бөлу үшін 
ақша қаражатын аудару кезең-кезеңімен жүзеге асырыла-
ды. 5 қаңтарда ҚР  Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігі «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» КЕАҚ-ға 12,5 млрд теңге аударып, оны 
5-8 қаңтар аралығында «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ кестеге сәйкес ақшаны 
алушылардың шоттарына аударады. Қалған 5,2 млрд 
теңге «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпо-
рациясы» КЕАҚ-ға таяу күндері жіберіледі. 

1 қаңтардан бастап 4 және одан да көп кәмелетке 
толмаған балалары бар немесе 23 жасқа дейінгі күндізгі 
оқу бөлімінде оқитын студенттері бар отбасыларға жаңа 
мемлекеттік жәрдемақы енгізілді. Аталған мемлекеттік 
жәрдемақы отбасының табысына қарамастан сараланған 
мөлшерде: 4 балаға – 42 496 теңге, 5 балаға – 53 127 
теңге, 6 балаға – 63 757 теңге, 7 және одан да көп балаға 
– 74 388 теңгеден төленеді. Жалпы алғанда, 2020 жылы 
көпбалалы отбасыларға мемлекеттік жәрдемақы төлеуге 
177,6 млрд теңге көзделген. Бұл жәрдемақыны 346,8 мың 
отбасы алады.

111-ДІҢ ОРНЫНА ЕНДІ 1411
Азаматтарға әлеуметтік-еңбек саласының қызмет-

тері бойынша консультация беру үшін 2011 жылдан 
бері жұмыс істеп келген «111 жедел қызмет» байланыс 
орталығын қаңтардан бастап 1411 бірыңғай байланыс 
орталығы алмастырды.  Онда енді жұмыспен қамту және 
жұмысқа орналасу, зейнетақы және әлеуметтік қамсыз-
дандыру, әлеуметтік сақтандыру, еңбек қатынастары, 
атаулы әлеуметтік көмек көрсету, әлеуметтік қызметтер 
порталының жұмысы және басқалары бойынша консуль-
тациялар беріледі. Яғни, отандастарымыз енді ҚР Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің құзыретіне 
кіретін барлық мәселелер бойынша консультация алу 
үшін 1411 нөміріне қоңырау шалуына болады. 

«ШӨЛМЕК МЫҢ КҮНДЕ ЕМЕС, 
БІР КҮНДЕ СЫНАДЫ»

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министр-
лігінің 1991–2020 жылдар аралығында 17 рет басшысы 
ауысқан екен. Олардың ішінде бұл қызметті ең ұзақ 
атқарған Гүлжан Қарағұсова (2001 жылдың қарашасы – 
2007 жылдың тамызы) болса, ең қысқа уақыт атқарған 
Бердібек Сапарбаев ( 2019 жылдың 25 ақпанынан 20 
тамызына дейін) болды. 

«Шөлмек мың күнде емес, бір күнде сынады» деген-
дей, елдегі әлеуметтік жағдай 2019 жылы шарықтау ше-
гіне жетіп, жер-жерде наразылық күшейген еді. Бұл жыл 
басында Үкіметтің отставкаға кетуінің де басты себебі 
болғаны бүгінде ешкімге жасырын емес. Ол кейін Мемле-
кет басшысының өз қызметінен бас тартуы мен кезектен 
тыс Президент сайлауын мемлекеттің әлеуметтік саяса-
тында үлкен өзгерістердің жүзеге асуына түрткі болды. 
Мәселен, 2019 жылы 20 тамызда ҚР Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрі болып тағайындалған Біржан 
Нұрымбетов 4 айдың ішінде жеке мәселелері бойынша 
жүгінген 150-ден астам қазақстандықты қабылдаған. Со-
нымен қатар, қоғамдық қабылдауларда және «Нұр Отан» 
партиясының облыстық филиалдарында да бірнеше 
қабылдау өткізді. 

Әрине бұл біреулер үшін қалыпты жағдай сияқты 
болып көрінуі мүмкін. Сондықтан қоғамдағы азамат-
тық белсенділіктің артуына байланысты биыл мұндай 
кездесулердің көбеймесе азаймайтыны анық. Бұл ҚР 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ұлттық қоғамдық 
сенім кеңесінің ІІ отырысындағы: «Мен «халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын жария еттім. 
Мұны жақсы білесіздер. Біз өз қызметімізде ең алдымен 
қарапайым азаматтардың сұранысы мен мұң-мұқтажын 
басшылыққа алуымыз керек» деген сөзінен де айқын 
аңғарылған болатын. 

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігінің материалдары бойынша әзірлеген  

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»
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БАҚЫЛАУ КАМЕРАЛАРЫНЫҢ КӨПТЕП ОРНАТЫЛУЫН ҚОЛДАЙСЫЗ БА?

Ирак ЕЛЕКЕЕВ, заңгер:
Бақылау камераларына да сондай түсінік қалыптасқан. Айыппұлдар 

басында қалта көтерерліктей болып, уақыт өте көлік жүргізушілері 
бірнеше рет заң бұзған жағдайда айыппұлды еселейтіндей жолдарын 
қарастыру керек. Яғни, абайсыздан заң бұзған тәртіпті көлік жүргізушісі 
мен жылдамдықты қасақана арттырып, айыппұлды шыбын шаққан құр-
лы көрмейтін байдың ерке баласына жаза екі түрлі болғаны дұрыс. Тіпті 
бірнеше рет қайталаса көлік жүргізу құқығынан айыратындай болса, бәрі 
әділ болар еді. Кеше ғана Нұр-Сұлтан қаласы мен Бурабайдың арасында 
өз бақшасының өнімін сатып тұрған екі әйелді көлік қағып өткен. Төрт 

Кәрібай ТАСШАБАЕВ, адвокат:   
Ал, 7 күннен кейін төлесе, онда жазылған айыппұлды толық өтеуге тура келеді. 

Яғни, қалтасына салмақ салса 7 күннің ішінде төлесін, содан соң екінші қайталамасын. 
Өз басым көлік жүргізушілерін тәртіпке салуда жобаның маңызы зор деп санаймын. Ал, 
30 күн ішінде төлемеген жағдайда аймақтық жеке сот орындаушыларының палата-
сына өтеді. Ары қарай есепшоттарды бұғаттау, жылжымайтын мүліктерді арестке 
қою сынды өтеп алу әрекеттеріне ұласып кетеді. 

Жалпы, жүйе тиімді ойластырылған. Аталмыш камералар 20 метрден 100 метрге 
дейінгі қашықтықты алыстан түсіре алады. Яғни бұзақылық, қылмыстық әрекет-
терді де дер кезінде әшкерелеуге мүмкіндік бар. Қазір камераларды «біреудің бизнесі», 
«мемлекетті байыту үшін» деген секілді пікір айтқыштар көбейді. Мәселе бұл жерде 

Сауалнаманы әзірлеген Қалдыбай ДҮЙСЕМБАЕВ

жолақты кең жол, көлік те көп емес, бірақ жылдамдықты арттырудың салдарынан рөлдегі жап-
жас жігіттер осындай жағдайға себеп болып отыр. Жаздай өз ауласының өнімін шай-пұлы үшін 
жинап, сатуға шығарған, күнкөріспен жүрген қарапайым адамдардың қаны жазықсыз төгіліп 
жатыр. Сондықтан тәртіп болуы үшін бейнебақылау камералары керек. Бірақ одан жаппай көлік 
жүргізушілері емес, ереже бұзғыш көлік жүргізушілері ғана зардап шегуі керек деп санаймын.

айыппұлдар кімнің қалтасына түсетінінде емес, көлік жүргізушілерін тәртіпке шақыру мақсатында екенін 
түсінуіміз керек. Бірақ көлік жүргізушілеріне мұндай талап қойғаннан кейін, олардың да талабын ескеруіміз 
керек. Көшелердегі тығын, жол сапасы мәселесінің айтылып келе жатқанына бірнеше жыл болды. Сондықтан 
айыппұлдардан түскен қаржыға есеп беріліп, бір бөлігі нақты осы олқылықтарды оңалтуға жұмсалып отырса 
деген тілек бар. 

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ

КӨЛІКТЕ «СЕРГЕК» 
ОТЫРЫҢЫЗ!

ТӨЛЕМ АРТҚАННАН 
ЖАҒДАЙ ОҢАЛА МА?!

Мырзабек БЕКБЕРДІ, заңгер:
– Адам өмірі мен айыппұлды таразыласақ, адам өмірі 

жоғары тұратыны анық. Сол себепті тәртіпті жүргізушіге 
еш қорқыныш жоқ. Тәртіп бұзсаң, өзіңе өкпеле. Қаланың 
қауіпсіздік деңгейін көтеруді, қоғамдық орындар мен кө-
шедегі құқық бұзушылықтың алдын алуды көздейтін бұл 
жобаны өзім қолдаймын. Бұл жерде көбісінің қарсылығы 
«айқайға аттан қосу» секілді. Өзім құқық саласының мама-
ны болғандықтан, әрқашан тәртіп пен адам құқығы жағын-
дамын. Осы тұрғыдан келгенде заңгер ретінде соншалықты 
бір адам құқығы бұзылып жатқан нәрсені байқап отырға-
ным жоқ. Жүргізушілер «Сергек» туралы жолда алдын ала 
ескерту тақтайшаларының ілінбегеніне наразы. Негізі, заң 
бойынша бейнебақылау каме ра лары орнатылғанын ескер-
те ме, жоқ па – оны жергілікті әкімдік өзі шешеді. Өйткені 
заңда нақ ты ереже 
жоқ. Сондықтан көлік жүргізушілеріне «ақырын жүріп, 
анық басатын» кез жеткен секілді.

(Соңы. Басы 1-бетте)

риза емес екені байқалады. «Барлық жерде жылдамдықты сағатына 40 шақы-
рым жасап, бұл не масқара!? Жолдың түрі – мынау, пробка – анау!» деген хабар-
ламалар көптеп таралуда. Тіпті қазан айында Өскемен қа ла сының 28 жастағы 
тұрғыны бағанға өр мелеп шығып, камера ны қызыл скотчпен орап таста ған. 
Оның кейін ұсталып, әкімшілік жауап қа тар тылғаны белгілі болды. 

Мамандар «жол-көлік оқиғаларын азайтып, жүргізушілерді тәртіпке шақыру-
да таптырмас құрал» атап отырған қондырғылар неге халыққа ұнамай отыр?! 
Пікірлерді сараптап қарап шықтық. Жағымды да пікір бар екен. Инстаграм әлеу-
меттік желісінде журналист Есей Жеңісұлы: «Бүгін бір таныс кісі көлікке отыра 
салып, «Сергекті» жамандады. Қосыла шауып, «қисынын тауып», шер тарқатып 
алуға болар еді. Бірақ жақсы жағын айттым.

Мысалы, өткен бейсенбіде менің алдымды бір есерсоқ кесіп өтті. Сол жақтан 
болса бір сәрі, оң жақтан. Тежеуішті баспасам, алдымдағы мәшинемен екі 
ортада туралып түсер еді. Көлікте отбасымыз түгел отырдық, беті аулақ, бізге 
де зияны тиюі мүмкін-ді. Қуып жеттім, айылын жияр емес, балағаттап барады. 
Осындай «шумахерлер» ертең үйіне ай сайын бірнеше жүз мың айыппұл келіп 
тұрса, ренжімесін. Ішкі тәртібі, мәдениеті жоқ адамдарды осындай қатал қажет-
тілік сәл де болса баяулатар, бәлкім...

Өзім қаладағы бақылау камераларына үш рет түстім. Бәрінде де өз кінәм 
бар. Мемлекетті, полицейлерді, камераны, «Сергекті» кінәлаудан жеңіл ештеңе 
жоқ. Өзің ше? 60 км/сағ талап етілген жерде 80-мен жүрсең, камера түсірмеген-
де қайтеді?! Ал ол – отбасылық бюджетіңе салмақ. Өмір де солай. Асқан жыл-
дамдық ақырыңа жақындатады. Күллі адамзат ақырына асығып барады. Айға, 
Марсқа көзді ашып-жұмғанша жеткісі келеді. Артында тындырмаған қаншама 
игі іс қалып жатыр десеңізші...» деп, жаңа қондырғы туралы ойын түйіндепті. 
Бір қызығы «Сергекті» жақтаушылардан гөрі даттаушылардың қарасы басым. 

Осы уақытқа дейін елордада жұмыс істеп, нәтижесін көрсеткен «Сергектің» 
арқасында жолдағы өлім-жітім екі есе азайған көрінеді. Статистиканы сөйлетсек, 
2017 жылы Нұр-Сұл тан қаласында жол апатынан 60 адам көз жұмса, 2018 жылы 
34 адам ажал құшқан. Ал, қоғам дық орындарда ауыр қылмыс саны 39 пайызға 
және аса ауыр қылмыс саны 18 пайызға төмен деген көрінеді. 

Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда қоғамдық орындардағы 
қылмыс 21,1 пайызға, қала көшелерінде 32,7, жол-көлік апаттарының саны 20 
пайызға азайған. Демек қала көшелері үшін камера бәрібір пайдалы.

ЦИФРЛАНДЫРУДЫҢ БІР ИГІЛІГІ САНАЛЫП ОТЫРҒАН «СЕРГЕК» 
ҚОҒАМДАҒЫ ТӘРТІПТІҢ ОРНАУЫНА ЫҚПАЛ ЕТСЕ МАҚСАТТЫҢ ОРЫН-
ДАЛҒАНЫ. «СЕРГЕКТІҢ» АЙЫППҰЛЫ МЕН АДАМ ӨМІРІНІҢ ҚЫМБАТ-
ТЫҒЫН ТАРАЗЫҒА САЛҒАНДА, АДАМ ӨМІРІНІҢ ЖОҒАРЫ ЕКЕНІ АЙТ-
ПАСА ДА ТҮСІНІКТІ. СОНДЫҚТАН, «СЕРГЕК» ҚАУІПСІЗ ҚОҒАМ ҚҰРЫП, 
КӨПШІЛІКТІ ТӘРТІПКЕ САЛЫП ЖАТСА, ТЕК ҚУАНАМЫЗ!

Қалдыбай ДҮЙСЕМБАЕВ
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ТІЛ ҚОЛДАНЫСЫ  
МӘЖБҮРЛІКПЕН ЕМЕС, 

ҚАЖЕТТІЛІКПЕН 
КЕҢЕЮІ ТИІС

ПАЙЫМ

Қазақ тілінің мәртебесін көтеру, оның қолдану аясын кеңейту еліміздің 
Тәуелсіздік алған күнінен бастап қолға алынып келеді. Қазіргі уақытта рес
публикамызда мемлекеттік тіл қолданысының дамуын табысты іске асыру
дың құқықтық негіздері қалыптасып, оның дамуына бағытталған біршама 
заңдар мен қаулылар қабылданғаны белгілі. 

Заң аясында мемлекеттік бағдарламалар әзірленіп, олар кезеңке
зеңімен орындала бастады. Осындай мақсатты жұмыстардың арқасында 
мемлекеттік тілді талап етуде өсу үрдісі байқалады.  

Қазақстан Республикасы Конституциясының 77бабы 3тармағына сәй
кес, сотта әркім өз сөзін тыңдатуға құқылы. Сот ісін жүргізу тілі қағидатын 
қолдану сот процесіне қатысушы адамдардың құқықтары мен бостандықта
рын қамтамасыз етудің құқықтық кепілі болып табылады. Азаматтардың 
сотта өз құқығын тиімді пайдалануына және қорғалуына халықаралық 
нормалармен және ұлттық заңнамамен кепілдік беріледі.

Мемлекеттік тілдің сот ісінде қолдану аясын кеңейтудің бірденбір ша
расы ретінде облысымыздың мекемелері мен ұйымдарына жіберілетін сот 
сұраныстары, ісқағаздары тек мемлекеттік тілде жазылады.

ҚР Азаматтық процестік кодексінің 14бабында азаматтық істер бойын
ша сот ісі қазақ тілінде жүргізіледі. Сондайақ, сот ісін жүргізуде қазақ 
тілімен қатар ресми түрде орыс тілі, ал заңда белгіленген жағдайларда 
басқа тілдер де қолданылады. Сот ісін жүргізу тілі сотқа талап қою арызы 
берілген тілге байланысты сот ұйғарымымен белгіленеді. Азаматтық істер 
бойынша іс жүргізу өндірісі бастапқы белгіленген сот ісін жүргізу тілінде 
жүзеге асырылады.

Мемлекеттік органдар мен мекемелер, басқа ұйымдар мен кәсіпорын
дар сотқа жүгінгенде, талап арыздар мемлекеттік тілде емес, яғни даула
сушы тараптардың басым бөлігі сотқа талап арыздарды орыс тілінде беріп 
жатады. Мемлекеттік органдардың, адвокаттардың, заңгерлердің басым 
көпшілігі талап арыздар мен басқа да ресми құжаттарды жазуда түрлі сыл
таулармен қазақ тілін айналып өтуге тырысады. 

Сонымен қатар, мемлекеттік органдар сотқа талап арыздарын бұрынғы 
әдетпен орыс тілінде  беруін тоқтатпаса, пәрменді құрал ретінде осы орган
дарға қатысты жекеше қаулы шығару қажет деп есептеймін.

Бірақ аталған жол – ол мәжбүрлеу жолы. Ал біз жүретін жол мәжбүрлеу 
емес, ана тіліміздің қолданыс аясын кеңейту қажеттілігін туындататын жол 
болуы қажет. Сондықтан, қазақ тілінің қолданысын арттыру үшін бірқатар 
ұсыныстарымды ортаға салғым келеді. 

Құқық қорғау және мемлекеттік органдар, яғни прокурорлар, тергеу
шілер, сотқа дейінгі тергептексеру кезінде қылмыстық процесті жүргі
зетін органдар ҚР Конституциясының 7бабына,  «Тіл туралы» заңның 
4бабына, Қылмыстықпроцестік кодекстің талаптарына сәйкес, күдіктіге, 
айыпталушыға оның сот ісін мемлекеттік тілде жүргізу туралы құқықтарын 
жанжақты түсіндіруі керек.

Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодекстің 738бабы талаптарына 
сәйкес, уәкілетті мемлекеттік органдар әкімшілік жауапкершілікке тартыла
тын адамдарға қатысты хаттамаларды жасауда олардың мемлекеттік тіл 
туралы құқықтарын түсіндіріп, мүдделерін қорғауды осы заңда белгіленген 
тәртіп бойынша қамтамасыз етуі керек. Мемлекеттік органдар мен меке
мелер сотқа талапарыздар мен сот ісінің құжаттарын мемлекеттік тілде 
дайындауы тиіс.

Қылмыстық істер бойынша сотталушылар ұлты қазақ тұлғалар болған 
жағдайда, істі қабылдап, сотқа дейінгі іс жүргізу барысында алдын ала 
тыңдауды тағайындап, іс жүргізу тілінің дұрыс таңдалғанын тексеруі қажет. 
Сотталушының істің одан әрі қарай мемлекеттік тілде жүргізілуін қалайты
ны анықталып, осыған құқықтық баға беруі керек.

ЕЛБАСЫ Н.НАЗАРБАЕВ АЙТҚАНДАЙ: «МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ БІЛМЕ
ЙІНШЕ, МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДА, ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫНДА 
НЕМЕСЕ СОТ САЛАСЫНДА ЖҰМЫС ІСТЕУ МҮМКІН БОЛМАЙДЫ». ОСЫ 
СӨЗ БҮГІНГІ КҮННІҢ ЖӘНЕ КЕЛЕШЕКТІҢ НАҚТЫ ҰСТАНЫМЫ ЕКЕНІ 
СӨЗСІЗ. АЛ МҰНДАЙ ДӘРЕЖЕГЕ ЖЕТУ ҮШІН БӘРІМІЗ ЖҰМЫЛА ЖҰ
МЫС ЖҮРГІЗУІМІЗ КЕРЕКТІГІ ЖОЛДАУДА НАҚТЫ КӨРСЕТІЛГЕН.

Бүгінде елімізде тараптар арасын
да туындаған дауды өзара шешуге 
барлық мүмкіндік жасалған. Мысалы, 
ҚР Азаматтық процестік кодексінде 
соттарда қаралатын даулардың санын 
қысқарту, дауларды шешудің балама
лы тәсілдерін енгізу қарастырылған. 
Яғни дауларды соттан тыс және сотқа 
дейінгі реттеу тәртіптеріне, сотта та
раптарды татуластыру рәсімдеріне 
ерекше көңіл аударылған. Себебі 
жыл сайын соттарда қаралып жатқан 
азаматтық істердің саны көбеюде. 
Соттарда қаралатын азаматтық істер
де екі тарап болатынын ескерсек, 
арызданушы азаматтар мен заңды 
тұлғалар алтын уақыттарын соттар
да өткізеді. Қазір өзінің туысымен, 
әріптесімен немесе қандай да басқа 
танысымен дауласып, соттасу бәсең
демей отыр. 

Аталмыш кодексте татуластыру 
рәсімдері мен медиация институтын 
дамыту сияқты маңызды мәселелер 
өз шешімін тауып отыр, дауларды рет
теудің соттан тыс және сотқа дейінгі 
тәртібі, сот отырысы кезіндегі татуласу 
рәсімдері туралы қағидалар тиімді 
қолданылған. Жаңа процестік заң та
раптарға дауларды сотқа дейін реттеу
ге, осы дауды қысқа мерзім ішінде аз 
материалдық және моральдық шығын
дармен шешуге мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, кодексте медиа
цияны қолдану мүмкіндігі кеңейтілген. 
Енді ол тек кәсіби медиатормен ғана 
жүргізілмейді, сонымен қатар тарап

К
ез
де
су

Қауіптің алдын алу 
басты назарда 

Байқоңырдағы №277 орта мектепте Ресей Федерация-
сының «Байқоңыр» ғарыш айлағындағы Ішкі істер басқар-
масы және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министр-
лігінің Байқоңыр қаласы Өкілдігі арасындағы бірлескен 
жоспарына сәйкес, қаладағы барлық оқушының сабақта 
және сабақтан бос уақыттардағы қауіпсіздігін қамта-
масыз ету мақсатында оқу орындарының басшыларымен 
және оқушылармен жиналыс өткізілді.

Жиын ҚР ІІМ Байқоңыр қаласындағы Өкілдігі бастығының 
міндетін атқарушы полиция полковнигі Алтынбек Ахме-
товтің бастамасымен ұйымдастырылып, оған Байқоңыр 
қаласының прокуроры әділет кеңесшісі Нұржан Рахметов, 
Ресей Федерациясының «Байқоңыр» ғарыш айлағындағы Ішкі 
істер басқармасының бастығы полиция полковнигі Алексей 
Кузьмин және Қармақшы аудандық Білім бөлімінің Байқоңыр 
қаласындағы сектор меңгерушісі Самат Күнқожаев, Байқоңыр 
қаласындағы №5 мектептің 8-11 сынып оқушылары мен мек-
теп директорлары және тәрбие жөніндегі орынбасарлары 
қатысты.

девиантты мінез-құлықты жасөспірімдерді бақылау мәселелерін 
бірлесіп шешу мақсатында ұйымдастырылған кездесуде ҚР ІІМ 
Байқоңыр қаласындағы өкілдігі бастығының міндетін атқарушы, 
полиция полковнигі Алтынбек Меңлібайұлы сөз сөйледі. Ол мек-
теп оқушыларының мектептен тыс және қысқы демалыс кезінде 
түнгі уақытта заңды өкілдерімен жүру, жасөспірімдер арасында  
топтасып төбелесу қылмыстарын болдырмау, сондай-ақ мектеп 
директорларына оқушыларға бақылауды және ата-аналар кеңесінің 
рөлін күшейтуді сұрады.    

Одан кейін өкілдіктің Әкімшілік полиция бөлімі бастығының 
орынбасары, полиция подполковнигі Қайрат Елденбаев баяндама 
жасап, балалар мен жасөспірімдердің жеке қауіпсіздік шараларына, 
қоғамдық орындарда және көшелерде жүріс-тұрыс ережелеріне ерек-
ше назар аудару қажеттігін атап өтті. 

Кездесу қорытындысы бойынша бірқатар шешімдер қабылдан-
ды.

 
Қызылорда облысы 

Полиция департаментінің баспасөз қызметі

Қазіргі уақытта құқық қолдану прак
тикасы теориялық білімдердің қажетті 
деңгейін меңгерген, сондайақ заңгер 
мансабында одан әрі табысты кәсіби 
өсу үшін университеттегі практикалық 
дағдыларды оқыту кезінде игеруге 
құлшынған білікті заңгерлерге мұқтаж. 

Бұл мақсатта студенттер үшін заң
тану саласындағы практикмамандар
ды шақыру дәстүрге айналған. Мәсе
лен, әлФараби атындағы ҚазҰУ заң 
факультетінде «Медиация ны дамыту 
орталығы» РҚБ сарапшымедиаторы 
Кайрат Түлекеев пен оқытушылар, 
студенттер және магистрант тар үшін 
семинартренинг өткізілді. Онда сотқа 
дейінгі медиация саласындағы са
рапшы болып табылатын тренерме
диатор медиация арқылы татуластыру 
рәсімдерінің артықшылықтары мен 
ерекшеліктері туралы айтылды. 

Еліміздің көптеген өңірлерінде, 
оның ішінде Алматы қаласында қыз
меттердің бірыңғай орталықтары ашы
ла бастады. Осы орталықтарда кәсіби 
медиаторлар өз қызметтерін жүзеге 
асырып, тараптарды татуластыру ин
ститутын жандандыруда. Дауласушы 
тараптарды сан алуан татуластыру 
рәсімдері арқылы бітімге келтіруге 
ынталандыруға бағытталған тетіктерді 
іздеу соңғы бірнеше он жылдықта 
заңнаманы, құқық қолдану практикасы 
мен ғылыми ойды дамыту үрдістерінің 
бірі болып табылады.

20102020 жылдар аралығындағы 
ҚР Құқықтық саясатының тұжырымда
масында азаматтық іс жүргізу заңна
масын жетілдірудің негізгі шаралары 
ретінде сот және соттан тыс тәртіппен 
даулар, келіспеушіліктер бойынша 
жекеқұқықтық тараптар арасында 
келісімге қол жеткізудің әртүрлі жол
дары мен әдістері оның ішінде сот 
талқысына істерді даярлау кезінде 
татуластыру рәсімдерін пайдалану
ды талқылау, сондайақ азаматтар 
құқықтарын қорғаудың соттан тыс ны
сандарын дамыту мүмкіндігін орнықты
ру сияқты аспектілері көрсетілген. 

Замира 
СМАҒҰЛОВА,

Ақмола 
облыстық 
сотының 
судьясы

БЫЛТЫРҒЫ 2 ҚЫРКҮЙЕКТЕГІ ЖОЛДАУЫНДА ҚР ПРЕЗИДЕНТІ ҚАСЫМ-ЖО-
МАРТ ТОҚАЕВ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ РЕТІНДЕГІ РӨЛІН КҮШЕЙТУ 
МӘСЕЛЕСІНЕ ТОҚТАЛА КЕЛЕ, ОЛ ҰЛТАРАЛЫҚ ҚАТЫНАС ТІЛІНЕ АЙНАЛАТЫН 
КЕЗЕҢІ КЕЛГЕНІН АЙТЫП ӨТКЕН БОЛАТЫН.Б

талап қоюдың мәнін және негіздемесін 
бір мезгілде өзгертуге рұқсат етіледі. 
Басқа татуластыру рәсімдері кезінде 
талап қоюдың мәнін және негізде
месін өзгертуге жол берілмейтіндік
тен, сот медиациясын қолданудың 
артықшылығы – талаптың мәнін және 
негіздемесін өзгерту үшін жаңадан 
талап арыз берместен, туындаған дау
дың төңірегінде осы дауға байланысы 
бар бірнеше мәселелерді түпкілікті 
шешуге мүмкіндік береді.

Сот тараптардың татуласуы үшін 
шаралар қолданады және дауды қа
рау барысында процестің барлық са
тыларында реттеуде оларға жәрдем
деседі. Тараптар татуласу келісімін, 
дауды медиация тәртібімен реттеу 

сот кеңесу бөлмесіне кеткенге дейінгі 
сот талқылауының кез келген саты
сында, сондайақ сот актісінің орында
луы кезінде жасалуы мүмкін. Алайда 
татуласу келісімі басқа тұлғалардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін 
бұзбауы және заңға қайшы келмеуі 
тиіс. Заңның осы талабына сәйкес 
келгенде ғана татуласу келісімін, 
дауды медиация тәртібімен реттеу 
туралы келісімді немесе дауды парти
сипативтік рәсімдер тәртібімен реттеу 
туралы келісімді сот бекітеді.

Жанаргүл ҚОЛҒАНАТ, 
Қарақия аудандық сотының 

кеңсе меңгерушісі
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

БІТІМГЕРШІЛІК

ОҢ ҚАДАМ

БІРТҰТАС ЖҮЙЕ ӘЗІРЛЕУГЕ 
ҚАЖЕТТІ ӘЛЕУЕТ БАР

Татуластыру рәсімдерінің қазіргі 
дамуы бұрынғы Азаматтық іс жүргізу 
кодексінде қолданылған бітімгершілік 
келісімді ескере отырып, «Медиация 
туралы» заңды қабылдау арқылы Қа
зақстанда 2011 жылы басталды. Заң 
соттардың жұмыс жүктемесін және сот 
шығындарын қысқарту мақсатында қа
былданды. Аталмыш заң Қазақстанда 
медиацияны ұйымдастыруға құқықтық 
негіздеме болып табылады және 
медиация қағидаттарын айқындап, 
рәсімдерін реттейді, сондайақ меди
ация жүргізуді қамтамасыз ететін ме
диаторлар мен ұйымдардың құқықтық 
жағдайын ашады.

2015 жылы 31 қазанда қабылда
нып, 2016 жылғы 1 қаңтарда күшіне 
енген ҚР Азаматтық процестік ко
дексінде де түрлі татуластыру рәсім
дері көзделген. Олардың қатарында 
партисипативтік рәсім мен медиация 
бар. Татуластыру рәсімдері ҚР АПК 
17бөлімімен реттеледі. Кодекстің 
174бабына сәйкес, татуластыру 
рәсім деріне бітімгершілік келісім, 
медиа ция тәртібімен дауды (жан
жалды) реттеу туралы келісім және 
партисипа тивтік тәртіппен дауларды 
реттеу туралы келісім жасасу жатады.

Дауларды соттан тыс шешудің 
жаңа әдістері азаматтық сот өндірісінің 

құқықтық алаңын тиімді құралдармен 
кеңейтеді. Практика көрсетіп отырған
дай, олар тұрмыстық, кәсіптік, еңбек, 
шарттық, отбасылық және басқа са
лалардағы дауларды шешу кезінде 
қолданылады. Баршамызға белгілі, 
бұрын азаматтық істерді қарау көп 
уақыт алып, біршама материалдық 
шығындарға алып келетін.

Қазақстанда дауларды шешудің 
кешенді және біртұтас жүйесін әзірлеу 
үшін қажетті орасан зор әлеует бар. 
Алдағы уақытта дауларды шешуде та
раптардың ықтимал таңдауы болуы үшін 
соттық татуластырудың қолданыс тағы 
бағдарламаларына белгілі бір түзетулер 
мен өзгертулердің жасалуы немесе жаңа 
бағдарламалар қабылдануы мүмкін.

Серікқали ТЫНЫБЕКОВ,
әлФараби атындағы ҚазҰУ заң 
факультетінің азаматтық құқық 

және азаматтық іс жүргізу, еңбек 
құқығы кафедрасының 

меңгерушісі, з.ғ.д., профессор.

Саида АСАНОВА,
әлФараби атындағы ҚазҰУ заң 
факультетінің азаматтық құқық 

және азаматтық іс жүргізу, еңбек 
құқығы кафедрасының 

аға оқытушысы

МЕДИАЦИЯНЫ  
ТАРАПТАР ТАҢДАЙДЫ

тардың өтініші бойынша судьялармен 
де жүргізіледі. Әрине медиацияны 
жүргізуді кәсіби медиаторға немесе 
судьяға тапсыру құқығын тараптар 
өздері шешеді.

Сот медиациясының бір артық
шылығы – азаматтық іс шеңберінде 
талап арыздың көлемінен тыс сол дау
ға байланысты көптеген мәселелерді 
шешуге болады. Медиация кезінде 

туралы келісімді немесе дауды пар
тисипативтік рәсімдер тәртібімен 
реттеу туралы келісімді жасап не осы 
кодексте белгіленген тәртіппен өзге де 
тәсілдерді пайдалана отырып, дауды 
өзара талаптардың толық көлемінде 
не бір бөлігінде реттей алады.

Кодекстің 175бабына сәйкес, та
туласу келісімі бірінші, апелляциялық, 
кассациялық сатылардағы соттарда 

ТАРАЗЫ

Жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу, мек-
теп пен полиция органдарында профилактикалық есепте тұрған 
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ЖЕКЕ БАСҚА ҚАТЫСТЫ 
ҚЫЛМЫСҚА 

ЖАУАПТЫЛЫҚ ҚАНДАЙ?

Жеке адамға қарсы қылмыстар 
туралы нормалар жеке адамның 
игіліктерін, атап айтқанда, өмірін, ден-
саулығын, жеке адамның ар-намысын, 
еркіндігін және т.б. қорғауды мақсат 
тұтады. Қылмыстық кодекстің маңыз-
ды міндеттерінің бірі ретінде адам-
ның құқықтары мен бостандықтарын 
қылмыстық қолсұғушылықтан қорғау 
танылған.

Жеке адамға қарсы құқықбұзушы-
лықтар – қылмыстық заңмен қарасты-
рылған  қоғам үшін қауіпті әрекеттер. 
Осы тектес қылмыстардың орын алуы 
нәтижесінде адамның бостандығы 
мен заңды құқықтарына, денсаулығы-
на, өміріне айтарлықтай қауіп төн-
діретін залал келтіріледі. 

Жеке адамға қарсы қылмыстар 
Қылмыстық кодекстің 99-бабынан 
басталып, Ерекше бөліктің 131-ба-
бымен аяқталады. Барлық тікелей 
объектіні ескере отырып, барлық 
же ке адамға қарсы қылмыстық құқық-
бұзушылықтар келесі топтарға жік-
теледі. Олар: адамның өміріне қол 
сұғушылықпен байланысты қылмыс-
тар (ҚК-нің 99-105 баптар); адамның 
денсаулығына қол сұғушылықпен 
байланысты қылмыстар (ҚК-нің 106-
114 баптар); адамның өмірі мен ден-
саулығына қауіп төндіретін қылмыстар 
(ҚК-нің 115-119 баптар); адамның 
жыныстық дербестігі мен жыныстық 
қолсұғылушылыққа қарсы қылмыстар 
(ҚК-нің 120-124 баптар); адамның 
ар-намысы мен бостандығына қарсы 
қылмыстар (ҚК-нің 125-131 баптар). 

КІСІ ӨЛТІРУ – 
АУЫР ҚЫЛМЫС

Адам өміріне қарсы қылмыстардың 
ішінде кісі өлтіру ерекше ауыр қылмыс 
деп есептеледі. Адам өлтірудің ауыр-
лық дәрежесі мән-жайларға тәуелді 
болады. Қоғамға қауіптілік дәрежесіне 
қарай сегіз жылға бас бостандығынан 
айырудан бастап, өлім жазасына дейін 
белгіленеді. 

2012 жылдың желтоқсанында БҰҰ 
Бас Ассамблеясы өлім жазасына жал-
пы әлемдік мораторий жариялауды та-
лап етті. Дауыс берудің қорытындысы 
бойынша өлім жазасын ресми түрде 
тоқтата тұрумен алдағы уақытта мүл-
дем қолданыстан алып тастау туралы 
резолюция қабылданды. Қазақстанда 
өлім жазасы соңғы рет 2003 жылдың 
12 мамырында қолданылды. Ол кезде 
12 сотталған адам жазаланған бола-
тын.

Жеке адамға қарсы қылмыстардың 
барлығын біріктіретін белгі ретінде 
жеке тұлғаға физикалық немесе пси-
хикалық зорлық-зомбылық жасауды 
тануға болады. Барлық қылмыстық 
құқықбұзушылық орын алған жағдай-
да қылмыстық әрекеттің механизмі 
адамның өмірі мен денсаулығына 
деген агрессиялық қарым-қатынаста 
көрініс табады. Адам өлтіру күш көр-
сету арқылы қауіп төндірудің аса ауыр 
санатына жатады. Бүгінде көптеген 
зорлық-зомбылықпен байланысты 
қылмыстар төмен тұрмыстық хал- 
ахуалмен байланысты. Жеке адамға 
қарсы қылмыстар  кек қайтару, ұрыс-
керіс, орын алған басқа қылмыстың 
іздерін жасыру негізінде жасалады. 
Сондай-ақ жеке адамға қатысты аса 

қатыгездікпен жасалған қылмыстар-
дың да саны аз емес. Бұл көріністің 
барлығынан дерлік отбасы-тұрмыстық 
ұрыс-керістен басталып, экономика-
лық, саяси және өзге де мәселелерді 
шешу жолында жасалған қылмыстар-
да зорлық-зомбылықтың басты әмбе-
бап құралы  екенін байқауға болады.

ТҰРМЫСТЫҚ ДАУЛАР 
НАШАҚОРЛЫҚ, 
АЛКОГОЛИЗММЕН 
БАЙЛАНЫСТЫ

Криминалдық агрессия әрекетке 
қабілетті, есі түзу адамда да, психика-
лық ауытқуы бар адамдарда да кезде-
седі. Осы орайда жасалған қылмыстар 
құрамына қарай саналы түрде жоспар-
ланған, әрі  өзінің жеке басына байла-
нысты мәселелерге қатысты болып 
бөлінеді. Тұрмыстық даулар салда-
рынан жасалатын қылмыстар көбіне 
нашақорлық, алкоголизммен тікелей 
байланысты. Осындай қылмыстық 
әрекетке жол берудің өзі халықтың 
тұрмыстық деңгейінің төмендігінде, әрі 
қоғамда моральдық қасиеттің болма-
уында десек қателеспейміз.

Кінәлі жауаптылық қағидатымен ті-
келей байланыста – жеке кінәлі жауап-
тылық қағидаты. Бұл қағидатқа сәйкес 
адам өзiнiң жеке iстеген немесе қыл-
мыстық құқықбұзушылыққа басқалар-
мен бiрлесiп қатысуы арқылы iстеген 
қылмыстық құқықбұзушылығы үшiн 
де өз іс әрекетінің қауіптілігіне қарай 
жазаға тартылады. Жеке жауаптылық 
қағидатына байланысты қылмыстық 
жауаптылықтың субъектiсi болып, есi 
дұрыс, қылмыстық заңда белгіленген 
жасқа толған жеке тұлға танылады. 
Заңды тұлғалар қылмыс субъектiсi 
бо лып саналмайды.

Ата Заңымызға сай барлық адам 
заң мен сот алдында тең, ешкім де 
заңды күшіне енген сот үкiмi болмай 
қылмыс жасауда кiнәлі деп танылмай-
ды және қылмыстық жазаға тартыла 
алмайды деген ережелерін негізге ала 
отырып, жасалған қылмыстық құқық 
бұзушылықтың сипаты мен ауырлығы-
на, сотталушының қызметтегi және 
қоғамдағы дәрежесіне қарамастан, 
әрбiр қылмыстық істі заңға сәйкес 
бұлжытпай шешу қажет екендігіне на-
зар аудару керек. 

Қылмыстық жаза тағайындаған 
кезде соттар Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық кодексінің 52-бабында 
көрсетілген жаза тағайындаудың жал-
пы қағидаларын бұлжытпай сақтап, 
қылмыстық құқықбұзушылықтың 
ауырлығы бойынша қай санатқа 
жататындығын, қылмыстың қайта-
лануын және оның түрлерiн, қыл-
мыстық құқықбұзушылықты жасау 
кезеңін, сотталушының қылмыстық 
құқық бұзушылықты жасау кезіндегі 
қатысу дәрежесін, қылмыстық құқық 
бұзушылықтың мақсатына жету үшiн 
оның әрекеттерінің маңызын және 
келтiрiлген немесе келтiрiлуi мүмкiн 
зиянның сипаты мен мөлшеріне ықпа-
лын, қылмыстық құқық бұзушылықтар 
жиынтығының болуын, жауаптылық 
пен жазаны жеңiлдететiн немесе 
ауыр лататын мән-жайлардың болуын, 
сол қылмыстық құқықбұзушылық үшiн 
көзделген жазаға қарағанда неғұрлым 

жеңiл жаза тағайындау негiздерiн 
ескереді. 

ЖАЗА ҚОРЛАУДЫ 
МАҚСАТ ЕТПЕЙДІ

Қылмыстық жазаның мақсаты 
әлеу меттiк әдiлеттiлiктi қалпына кел-
тiру, сондай-ақ, сотталған адамды 
түзеу және сотталған адамның да, 
бас қа адамдардың да жаңа қылмыс-
тық құқық бұзушылықтар жасауының 
алдын алу. Жаза тән азабын шектiрудi 
немесе адамның қадiр-қасиетiн қор-
лауды мақсат етпейдi.

Қылмыстық жауаптылық мәселе-
сінің үлкен теориялық және тәжіри-
белік мәні бар. Өйткені бұл құқық 
қорғау қызметіндегі заңдылықтың 
сақталуымен, қоғамдық қатынастар-
дың реттелуімен, адамның құқықтары 
мен бостандықтарының қорғалуымен, 
сот әділдігінің жүзеге асуымен тығыз 
байланысты. 

Адамның қоғамға қауіпті іс-әрекеті 
заңмен қарастырылған мән-жайларға 
байланысты қауіпті деп танылып, қыл-
мыс құрамының белгілері анықталса, 
сотпен кінәлі деп табылып қылмыстық 
құқықтық шара қолданылады. Бiр 
жасаған қылмыстық құқықбұзушылық 
үшiн ешкiмді де қылмыстық жауап-
тылыққа қайтадан тартуға болмайды. 
Қылмыстық заңды ұқсастығы бойын-
ша қолдануға жол берiлмейдi.

Қылмыстық жауаптылықтан босату 
– қылмыстық заңға және қылмыстық 
процесс заңына сәйкес қылмыс жа-
саған адамға мемлекет органының 
қылмыстық-құқықтық шараларды қол-
данудан бас тартуы болып табылады. 
Қылмыстық жауаптылықтан босату 
инс титутында сонымен қатар әділет-
тілік, ізгілік, азаматтардың заң алдын-
дағы теңдігі қағидаттары міндетті түр-
де бірге жүзеге асырылып отырады.

ҚҰҚЫҚҚА ҚҰРМЕТПЕН 
ҚАРАУ ПАРЫЗ

Қылмыстық теріс қылық жасаған 
не алғаш рет қылмыс жасаған адам, 
айыбын мойындап, қылмыстық құқық 
бұзушылықты ашуға, тергеп-тексе-
руге ықпал етсе, қылмыстық құқық 
бұзушылықпен келтiрген зиянды қал-
пына келтірсе қылмыстық жауап-
тылықтан босатылуы мүмкiн. Қыл-
мыстық кодекстің Ерекше бөлігінің 
тиісті баптарында арнайы көзделген 
жағдайларды қоспағанда, террорис тік 
қылмыс, экстремистік қылмыс, қыл-
мыс тық топтың құрамында жасалған 
қылмыс, жас балаларға жыныстық 
тиіспеушілікке қарсы қылмыс, жеке 
адамға қарсы ауыр немесе аса ауыр 
қылмыс жасаған адамдарға қолданыл-
майды. Қылмыстық құқықбұзушылық 
жасаған адамдың әрекеті iс сотта 
қаралған уақытта жағдайдың өзгеруi 
салдарынан қоғамға қауiптi емес деп 
танылса, соттың қылмыстық жауап-
тылықтан босатуына болады.

Қылмыстық әрекеттердің алдын- 
алуға бағытталған шаралардың іске 
асырылуы, заң жүзіндегі жауапкер-
шілік пен құқықтық  тәртіптерді дәріп-
теу, азаматтарды құқықты құрметтеу 
рухында тәрбиелеу барлық мемлекет-
тік мекемелер, құқық қорғау органда-
рының жұмыла күш жұмсауын талап 
етеді. Заңға және құқыққа құрметпен 
қарау әрбір адамның парызы.

Қанат ТОБАҒАЛИҰЛЫ,
Нұр-Сұлтан қаласы 

Есіл аудандық
 №2 сотының судьясы
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ЕКІ МИЛЛИАРДТЫҚ ДАУ ОРТАҚ 
КЕЛІСІММЕН АЯҚТАЛДЫ

Даулардың келісіммен аяқталғаны екі тарапқа да 
тиімді. Соның бір дәлелі жақында Атырау облысының 
мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында 
2 млрд. теңгеге қатысты дау бітімгершілікпен бітті. Сотқа 
талапкер кәсіпорын компаниядан 2 млрд. теңгеден астам 
берешекті және шамамен 310 млн. теңге айыппұл санк-
циясын өндіріп алу туралы талап қою арызымен жүгінген 
болатын.

Тараптар арасында жасалған келісімге сәйкес, талап-
кер төлеуге, ал жауапкер өз кезегінде тапсырыс берушінің 
барлық персоналы мен оның барлық қосалқы мердігер-
лерін тұрғын жаймен қамтамасыз етуге міндеттелген. Дау 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫНЫҢ 1-БАБЫНДА 
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨЗІН ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ, ЗАЙЫР ЛЫ, 

ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК МЕМЛЕКЕТ РЕТІНДЕ ОРНЫҚТЫРАДЫ, 
ОНЫҢ ЕҢ ҚЫМБАТ ҚАЗЫНАСЫ – АДАМ ЖӘНЕ ОНЫҢ ӨМІРІ, ҚҰҚЫҚТАРЫ 
МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫ» – ДЕП АЙҚЫН КӨРСЕТІЛГЕН.

Мемлекеттік қызметтер тізіліміне сәйкес, «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы» ұлттық акционерлік қоғамы 723 қызмет көрсетеді 
екен. Оның 648-і мемлекеттік корпорация арқылы көрсетілсе, 580-і электрон-
дық үкімет порталы, 75-і тек жұмыс беруші арқылы жүргізіледі. Әлеуметтік 
желілердің интернеттегі әлеуетін пайдалана отырып, мемлекеттік қызмет-
терді алу үшін қосымша ыңғайлы қызметтер құрылуда. Бүгінгі таңда Telegram-
бот арқылы сіз 20 мемлекеттік қызметті ала аласыз, ал ВКонтакте чат-боты 
арқылы 19, Facebookте 15 қызмет қолжетімді болып отыр.

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» ұлттық акци-
онерлік қоғамы Ақмола облысы бойынша филиалының директоры Бауыржан 
Ерімбетовтің айтуынша, халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерлерінің 
белсенді жұмысының арқасында мемлекеттік қызмет көрсететін Telegram 
Bot пайдаланушыларының саны 54108-ге жеткен. Бұл бағыттағы жұмыс күн 
сайын жүйелі түрде жүргізіледі. Мемлекеттік қызметтер департаментінің 
қызметкерлері электрондық үкімет порталында және Telegram Bot, ФБ, VK, 
Е-Gov мобильді мессенджерлері арқылы алынған қызметтерді кеңінен тарату 
бағытында тұрақты жұмыстар жүргізуде.

Ақмола облысының ұйымдары мен мекемелерінде, жоғары оқу орындары 
мен мектептерінде электронды қызметті пайдалану курстары жүргізіледі. Оқу 
нәтижелері бойынша электронды сертификаттар беріледі. Осылайша 2019 
жылдың басынан бері осындай курстарды  66918 адам оқып, сертификат 
алған.

Ағымдағы жылдың қазан айында Е-Gov мобильді электрондық үкіметтің 
мобильді қосымшасының жаңа нұсқасы іске қосылды. Жаңа мобильді қо-
сымшада пайдаланушылардың ұялы құрылғыларында ЭСҚ қолдану процесі 
айтарлықтай жеңілдеді. Е-Gov мобильді электрондық үкіметтің жаңа нұсқасы 
сізге сандық қолтаңбаны 4 санды PIN-кодпен және құрылғыдағы биометрия-
мен байланыстыруға мүмкіндік береді. E-Gov мобильді қосымшасында мо-
бильді қосымшаның өзінен ЭСҚ-ны беру немесе қайта шығару функциясы 
бар. Қолданыстағы сертификаттарды пайдаланушының пошта жәшігіндегі 
хаттан жүктеуіне болады. Мұны істеу үшін хатты электрондық поштаны 
электрондық цифрлық қолтаңба файлдары арқылы ашыңыз, сосын файл-
дарды мобильді қосымшаларда жүйелі түрде сақтаңыз. Жарамдылық мерзімі 
аяқталғаннан кейін сіз мобильді қосымшадан ЭСҚ-ны қайта бере аласыз. 
Қазіргі уақытта Е-Gov мобильді қосымшасына 26 қызмет енгізілген. Өткен 
жылдан бастап «Электрондық үкімет» порталында жүргізуші куәлігін алуға 
және көлік құралын онлайн режимінде тіркеуге мүмкіндік туды. Сондай-ақ, сіз 
тұрғылықты жеріңіз бойынша онлайн режимде тіркеуге тұра аласыз. SMS-ха-
барлама арқылы баланың туылуын тіркеуге, жәрдемақы алуға өтініш беруге, 
тіпті, баланы проактивті қызметтің көмегімен балабақшаға орналастыруға 
да болады. Ақпараттық жүйе бала туғаны туралы медициналық мекемеден 
хабарлама алғаннан кейін, бір күн ішінде сізге қызметтерді көрсетуге қажет-
ті ақпаратқа кезең-кезеңімен сұрау салғаныңызға байланысты құттықтау 
SMS-хабарлама жібереді. Қызметті ұсынуға қажетті ақпарат әртүрлі мемле-
кеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен алынады.

Зейнетақы алуға өтініш беру үшін құрама қызмет жұмыс істейді. Бұл қыз-
мет осы уақытқа дейін тек мемлекеттік корпорация қызметкерлеріне ғана 
қолжетімді болып келген еді. Бұрын бұл үшін халыққа қызмет көрсету орта-
лығына үш рет барып, төрт өтініш жазу керек болатын. Ендігі жерде бірнеше 
түрлі мемлекеттік қызметтерді бір ғана өтінішпен алуға болады. Электрондық 
үкімет порталындағы түрлі қызметтер тізімнен мемлекеттік органға өтініш 
жазуға және жіберуге мүмкіндік бар. Сонымен бірге, сіз өтінішті жеткізудің 
кепілдемесін аласыз, шағымды қадағалап, порталда оған жауап беріледі.

Мемлекеттік корпорация мемлекеттік қызметтерді көрсетудегі жаңа тех-
нологиялармен қарыштап дамып келеді. Қазіргі күні Нұр-Сұлтан қаласында 
биометриялық мәліметтер, яғни, саусақ іздерін қолдана отырып, мемле-
кеттік қыз меттерді ұсынатын жоба іске қосылды. Бұл жағдайда мәліметтер 
алдын-ала мәліметтер базасына енгізіледі. Кейін сәйкестендірудің бұл түрі 
бүкіл елде іске қосылмақшы, яғни қызмет алушылардың ЭСҚ мен бір реттік 
кілтсөздерді пайдаланбай, тек саусақ таңбасы арқылы қалаған қызметін 
алуына болады.

Қалкөз ЖҮСІП,
«Заң газеті»

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ 

ЦИФРЛЫ ҚАЗАҚСТАН

«Ц ИФРЛЫ ҚАЗАҚСТАН» МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫН 
ІСКЕ АСЫРУ АЯСЫНДА МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯ АЛ-

ДЫҢҒЫ ҚАТАРЛЫ ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНА ОТЫ-
РЫП, МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҰСЫНУДЫҢ ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІ МЕН 
ТИІМДІЛІГІН ҮНЕМІ АРТТЫРЫП КЕЛЕДІ. ҚАЗІРГІ ТАҢДА 60-ҚА ЖУЫҚ 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІ БІР ЖОЛҒЫ КІЛТСӨЗ АРҚЫЛЫ ЭЛЕКТРОНДЫ 
САНДЫҚ ҚОЛТАҢБАНЫ (ЭСҚ) ҚОЛДАНБАЙ-АҚ АЛУҒА БОЛАДЫ.

ЭЛЕКТРОНДЫ ҚЫЗМЕТТІ 
АЛУ ЖЕҢІЛ

жауапкердің шарт талаптарын орындамауына байланысты 
туындаған.

Алдын ала сот отырысында татуластырушы-судья дауды 
бітімгерлік жолымен шешу мақсатында әңгімелесу өткізді. 

Нәтижесінде тараптар 
бітімгершілік келісімге 
келді. Жауапкер негіз-
гі қарызды және өсім-
пұлды төледі. Талапкер 
төлемді растады және  
талап қоюдан бас тарт-
ты.

Сот ұйғарымымен 
азаматтық іс бойынша 
іс жүргізу тараптардың 
татуласуына байланыс-

ты тоқтатылды. Соның нәтижесінде талапкерге 93 млн. сома-
сында мемлекеттік баж салығы қайтарылды.

 
Атырау облыстық сотының баспасөз қызметі
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Тіл әрбір азаматқа ана сүтімен беріліп, қалыптасады. 
Туған тілге деген құрмет пен сүйіспеншілік бала кезден 
басталуы керек. Айнала адамдарға, өскен ортаңа, Отанға 
деген ерекше сезім мен көзқарас та ана тіліңді білуден 
басталады. 

Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
тілі. Әлемдегі ең бай тілдердің бірі болып саналған ана 
тіліміз – халқымыздың рухани байлығы, атадан балаға, 
ұрпақтан ұрпаққа мирас болып отырған баға жетпес асыл 
мұрасы. Оның қасиеті туралы қанша айтсақ та таусылмай-
ды. Азаматтың қолындағы барлық асыл заттары тозады, 
жоғалады, ал, тіл – тозбайтын ең қымбат мұралардың бірі. 
Қазақтың біртуар ақыны М.Жұмабаев «Ұлтқа тілінен қым-
бат нәрсе болмақ емес, бір ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, 

тарихы, тұрмыс тіршілігі, мінезі айқын көрініп тұрады» де-
ген. Ендеше әр азамат өзінің ана тілін көзінің қарашығын-
дай сақтап, ана тілінің шұбарлануына қарсы тұруы тиіс.

Біз қазақ деген ұлы халықпыз, тіліміз де, дініміз де баға 
жетпес қазынамыз. Еліміздің іргесін шайқалтпай, босаға-
сын берік ұстап тұрған – тіліміз бен ұлттық салт-дәстүріміз. 
Меніңше, әрбір адам елі, жері, тілі, ұлты үшін тер төксе, 
адал болып, құрметтесе, елдігіміз баянды болмақ. Әр ха-
лықтың, ұлттың құрмет тұтар өз ана тілі бар. Сондықтан 
әрбір адам өз тілінде сөйлеуі тиіс. 

Бүгінде кейбіреулердің қазақ тілін білмеуі, білсе де сөй-
лемеуі – қазақ тілін жақсартып, биік белестерге көтерме-
уіміздің қатерлі дерті. Елінің болашағын ойлаған әр азамат 
ана тілінің келешегі үшін де қолынан келген көмегін ая-

мауы тиіс. Өкінішке қарай, соңғы кезде көптеген қазақ 
жастары өз ана тілін бұрмалап сөйлеуді әдетке айналды-
рған. Өзі қазақ бола тұра қазақ тілінде сөйлеуге намыста-
нады, оған қоса тілімізді шұбарлайды. Ал, бұл қазақтыққа 
жат нәрсе. Сонау қиын-қыстау кезеңде ата-бабаларымыз 
осы тілімізді сақтап қалу үшін өз жандарын құрбан еткен. 
Қазір бәріміз бейбіт, тыныш заманда өмір сүріп жатыр-
мыз. Бірақ қолда бар асылымызды бағалай алмаудамыз. 
Айрандай ұйыған береке-бірлігімізді сақтап, тәуелсіз Ота-
нымыздың болашағын жарқын ету үшін, тілімізді қадірлеп, 
құрметтеу парызымыз. 

М.ЕСБАЕВ, 
Қармақшы аудандық сотының бас маманы, 

сот отырысының хатшысы
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

ҚОЛДА БАРДЫҢ ҚАДІРІН БІЛЕЙІК!

Атап айтқанда, 2013 жылғы 15 
сәуірдегі ҚР «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» заңындағы мемле-
кеттік көрсетілетін қызмет стандарты 
мен регламенті ұғымдары – мемле-
кеттік қызметтер көрсету тәртібін ай-
қындайтын заңға тәуелді нормативтік 
құқықтық акті болып ауыстырылды. 
Сонымен бірге, орталық мемлекет-
тік органдардың мемлекеттік көр-
сетілетін қызметтер регламенттерін 
әзірлеу және бекіту құзыреті алынып, 
бірыңғай мемлекеттік қызметтер көр-
сету тәртібін айқындайтын заңға тә
уелді нормативтік құқықтық актілерді 
әзірлеу және бекіту құзыреті айқын-
далды. Мемлекеттік қызметтер көрсе-
ту тәртібін айқындайтын заңға тәуелді 
нормативтік құқықтық актінің әзірлеу 
және бекіту мерзімі мемлекеттік көр-
сетілетін қызметтер тізілімі бекітілген 
немесе оған толықтырулар енгізілген 
күннен бастап 3 айдан 2 ай мерзімге 
қысқартылды. Заңның ескі редакция-
сында сипатталған мемлекеттік көр-
сетілетін қызмет регламентін әзірлеу 
және бекіту құзыреті толығымен алып 
тасталды.

Жоғарыда көрсетілген заңмен 
«Неке (ерлізайыптылық) және отбасы 
туралы» кодексінің де нормаларына 
өзгеріс енгізілді. Алдағы уақытта қа-
зақстандықтар заңды мекенжайына 
қарамастан, азаматтық хал актілерінің 
барлық түрін Қазақстанның кез келген 
аумағында мемлекеттік корпорация 
немесе АХАТ органдары арқылы тір-
кей алады. Аталған өзгерістер бала-
ның тууын тіркеу, неке қию және неке 
бұзу, сонымен қатар тегін, атын және 
әкесінің атын өзгерту және қайтыс 
болуды тіркеу бойынша қызметтерге 
қатысты болмақ. Бұл қысқа мерзімде 
мемлекеттік қызметтердің нәтижесін 
алуға үлес қосып, сыбайлас жемқор-
лыққа жол бермейді. Сонымен қатар, 
жаңа бір үлкен  өзгеріс – енді тіркеу 
органдарында неке бұзу туралы заңды 
күшіне енген сот шешімін тіркеу қажет 
емес. Ондай сот шешімі заңды күшіне 
енген соң ерлізайыптылар жаңа неке-
ге тұра алады.  

Жалпы, қолданыстағы заңнамаға 
енгізілетін өзгерістердің 70 пайызы  

мемлекеттік қызметтерді автомат-
тандыру мен оңтайландыруға қатыс
ты. Өйткені, электрондық форматқа 
көшу – көрсетілетін қызметтердің 
мер зім дерін және құжаттардың тізімін 
қыс қартып, әкімшілік кедергілерді 
жояды және қызмет алу процесін 
жеңілдетеді.    

«Жылжымайтын мүлікке құқықтар-
ды мемлекеттік тіркеу туралы» заң-
ның 6бабына көзделген түзетулер 
мемлекеттік органдардың шешімі 
бо йынша жылжымайтын мүліктің 
сәйкестендіру сипаттамаларының 
өзге рістерін мемлекеттік тіркеу кезінде 
елді мекендердің атауы, көше атаула-
ры, сондайақ, ғимараттар мен өзге 
де құрылыстардың (мекенжайлардың) 
реттік нөмірі өзгерген кезде мемле-
кеттік ақпараттық жүйелерді бірік-
тіру арқылы жүргізіледі. Сондайақ, 
мемлекеттік органдардың шешімі 
бойынша орын алған техникалық си-
паттамалары, көшелердің атаулары 
мен реттік нөмірі, құқық иеленушінің 
мәліметтері өзгерген кезде мемлекет-
тік органдардың ақпараттық жүйелері 
арқылы автоматты түрде жүзеге асы-
рылады. Демек, енді азаматтарға аты
жөні ауысқан, жылжымайтын мүліктің 
мекенжайы мен реттік нөмірі өзгерген 
кезде мәліметтерге өзгерістер енгізу 
үшін мемлекеттік корпорацияға жүгіну 
қажет болмайды. Бұл түзетулерді қа-
былдау азаматтарға жылжымайтын 
мүлікке құқықтарды ресімдеу кезінде 
уақытты, шығындарды және рәсімді 
қысқартуға мүмкіндік береді.

Қорыта келгенде, мемлекеттік қыз-
меттер көрсету процестерін жетілдіру-
ге бағытталған өзгерістер бұл сала 
бойынша сапаның жоғары стандартта-
рын белгілеуді, көрсетілетін қызметті 
беруші мен оны алушы арасындағы 
қарымқатынастың жаңа форматын 
құруды көздейді. Осы арқылы азамат-
тардың сенімінен шығып, көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтерді оңтайланды-
ру мақсат етіліп отыр.

 Б.КОЛУМБАЕВ,
Ақтөбе облысы 

Әділет департаментінің 
басшысы 

Мұрагерлік – қайтыс болған аза-
маттың мүлкі басқа адамға, яғни заң 
тілімен айтқанда мұра қалдырушы-
дан мұрагерге ауысуы. Мұрагерлік 
өсиет немесе заң бойынша жүзеге 
асырылады. Ендігі ретте мұрагерлік 
қандай тәсілдермен жүзеге асыры-
латынына тоқтала кетейік.

Өсиет – азаматтың ол қайтыс 
болған жағдайда өзіне тиесілі мүлік-
ке билік ету жөнінде өз ықтиярын 
білдіруі. Азамат өзінің барлық мүлкін 
немесе оның бір бөлігін заң бойын-
ша мұрагерлер тобына кіретін де, 
кірмейтін де бір немесе бірнеше 
адамға, сондайақ, заңды тұлғаларға 
және мемлекетке өсиет етіп қал-
дыра алады. Өсиетті толық әрекет 
қабілеттілігі бар азамат жасайды. 
Оны қалдырушы өсиетті өзі жасауға 
тиіс, өкіл арқылы өсиет жасауға жол 
берілмейді. 

Заң бойынша мұрагер болу құ
қығын бірінші кезекте мұра қалды-
рушының балалары, оның ішінде 
ол қайтыс болғаннан кейін тірі туған 
балалары, мұра қалдырушының 
жұбайы мен атаанасы тең үлес
пен алады. Егер бірінші кезектегі 
мұрагерлер болмаған жағдайда, заң 
бойынша мұрагерлер ретінде көр-
сетілген мұрагерлер шақырылады. 
Мұрагер мұраны алу үшін оны қа-
былдауға тиіс. Мұрагердің мұраның 
бір бөлігін қабылдағаны өзіне тиесілі 
барлық мұраны қабылдағанын біл-
діреді. Айта кетерлігі, мұраны шарт-
пен немесе ескертпелермен қабыл-
дауға жол берілмейді. Мұраны бір 
немесе бірнеше мұрагердің қабыл-
дағаны оны қалған мұрагерлердің 
қабылдағанын білдірмейді.

Қабылданған мұра, оны iс жүзiн-
де қабылдаған уақытқа қарамастан, 
сондайақ, мұрагердiң мұраға қал-
дырған мүлiкке құқығы мемлекеттiк 
тiркелуге тиiстi болғанда, мұндай 
құқықтың мемлекеттiк тiркелген кезi-
не қарамастан, мұраның ашылған 
күнiнен бастап мұрагерге тиесiлi деп 
танылады. Мұраны қабылдау мұра 
ашылған жердегi нотариусқа немесе 
заңға сәйкес, мұра алу құқығы тура-
лы куәлiктi беруге уәкiлеттi лауазым-
ды адамға мұрагердiң мұраны қабыл-
дау туралы өтiнiшiн не мұрагердiң 
мұраға құқық туралы куәлiк беру 
туралы өтiнiшiн беру арқылы 
жүзеге асырылады.

Мұра  ашылған  күн -
нен бастап алты ай ішін-
де қабылдануы мүмкін. 
Егер мұрагер мұраны 
қабылдау үшін белгілен-
ген мерзімді дәлелді 
себептер бойынша өт-
кізіп алса және мұра-
н ы  қ а б ы л д а у  ү ш і н 
белгіленген мерзімді 
өткізіп алған мұрагер 
бұл мерзімді өткізіп алу 
себептері жойылған-
нан кейін алты айдың 
ішінде сотқа жүгінген 
жағдайда осы мерзімді 
өткізіп алған мұрагердің 
өтініші бойынша сот бұл 
мерзімді қалпына кел-
тіре алады және мұра-
гер мұраны қабылдады 
деп тани алады.

САРАП
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КӨРСЕТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІ-
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ТҰЛҒАЛАРДЫ, НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІ, АЗАМАТТЫҚ ХАЛ 
АКТІЛЕРДІ ЖӘНЕ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК 
ТІРКЕУ САЛАСЫН ҚАМТИДЫ.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТУ 

ОҢТАЙЛАНДЫРЫЛДЫ

КӨЗҚАРАС

ӨСИЕТТІ ӨКІЛ АРҚЫЛЫ 
ЖАСАУҒА ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ

Тәжірибеде мұрагерлердің 
мұраны қабылдау мерзімін 
өткізіп алғаннан кейін заңда 
көрсетілген алты ай ішінде 
емес, бірнеше жылдан соң 
да нотариусқа немесе заңға 
сәйкес мұра алу құқығы ту-
ралы куәлiктi беруге уәкiлеттi 
лауазымды адамға мұраны 
қабылдау туралы өтiнiшiмен 
барып жататыны кездеседі. 
Оған әр түрлі себептер бола-
ды. Мысалы, мұра ашылғанын 
білмеу, шет мемлекетте тұру, 
мұра қалдырушыдан қалған 
мұраға басқа мұрагерлердің 
болмауына байланысты өзінің 
мұрагер ретінде шақырылғанын біл-
меу сияқты және басқа себептер.

Мұрагер қандай себептермен 
болса да мұраны қабылдау мерзімін 
өткізіп алып нотариусқа мұраға құқық 
туралы куәлікті беру туралы арызбен 
жүгінгенде, нотариус нотариалдық іс 
әрекеттер жасаудан бас тарту туралы 
қаулы шығарады. Аталған қаулыны 
алғаннан кейін мұраны қабылдау 
мерзімін қалпына келтіру туралы 
арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

Мұрагер мұраны қабылдады деп 
танылған кезде сот барлық мұра-
гердiң мұрагерлiк мүлiктегi үлес
терiн анықтайды және қажет болған 
жағдайда жаңа мұрагердiң мұрадан 
өзiне тиесiлi үлесiн алу құқығын 
қорғау жөнiнде шаралар белгiлейдi. 
Бұған дейiн берiлген мұраға құқық 
туралы куәлiктердi сот жарамсыз деп 
таниды.

Мұрагерлiкке құқық туралы куәлiк 
мұра ашылған күннен бастап алты 
ай өткеннен кейiн берiледi. Өсиет 
бойынша да, заң бойынша да мұра-
герлiк кезiнде, егер нотариуста куәлiк 
берiлуiн сұраған адамдардан басқа 
тиiстi мүлiкке не бүкiл мұраға қатыс
ты басқа мұрагерлер туралы анық 
деректер болмаса, куәлiк аталған 
мерзiм өткенге дейiн де берiлуi мүм-
кiн.

Мұраға құқық туралы куәлiкті беру 
бойға біткен, бiрақ әлi туылмаған 
мұрагер болған кезде, ол туылғанға 

«ӨМІР БАР ЖЕРДЕ ӨЛІМ БАР» ЕКЕНІН АТАМ ҚАЗАҚ ӘЛ-
ДЕҚАШАН АЙТЫП КЕТКЕН. ЖАҚЫН АДАМНЫҢ ҚАЙ-

ТЫС БОЛУЫ ӘР ЖАНҰЯНЫҢ БАСЫНАН ӨТЕТІН ЖАҒДАЙ. БАСЫНА 
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С.НАХИПОВ,
Орал қаласының 

№2 сотының судьясы

дейін тоқтатыла тұрады. Сонымен 
қатар, мұрагер мұра ашылған күннен 
бастап алты айдың ішінде мұрадан 
бас тартуға құқылы. Дәлелдi себеп-
тер болған жағдайда бұл мерзімді сот 
ұзартуы мүмкін, алайда бұл екі айдан 
аспауға тиіс.

Мұрадан бас тарту мұрагердiң 
мұраның ашылған жерi бойынша 
нотариусқа арыз беруiмен жаса-
лады. Мұрадан бас тартуды кейiн-
нен күшiн жоюға немесе қайтарып 
алуға болмайды. Мұрагер өзiне сол 
үшiн берiлген мерзiм өткеннен кейiн 
мұрадан бас тарту құқығын жоғал-
тады. Егер ол мұраға қалдырған 
мүлiктi iс жүзiнде иеленуге кiрiссе 
не оған билiк етсе, не оның осы 
мүлiкке құқықтарын куәландыратын 
құжаттарды алуға өтiнiш жасаса, ол 
бұл құқықты аталған мерзiм өткенге 
дейiн де жоғалтады. Мұрагер мұра-
дан бас тартқан кезде өзiнiң өсиет 
бойынша немесе кез келген кезектегi 
заң бойынша мұрагердiң қатарын-
дағы басқа адамдардың пайдасына, 
оның iшiнде ұсыну құқығы бойынша 
мұра алуға шақырылған адамдар-
дың пайдасына бас тартатынын 
көрсетуге құқылы.

Мұраны қабылдау мерзiмін қал-
пына келтіру туралы арызды, сот 
мұрагерлердің осы мерзiмдi өткiзiп 
алу себептерiн дәлелдi деп тапса 
ғана мерзімді қалпына келтіріп, мұра-
ны қабылдады деп тануы мүмкiн. 



7
№1 (3225) 

7 қаңтар 2020
zangazet@mail.ru

Алматы қаласы 
Ұялы тел.: 8(747)428-26-10
Тел.: 8(727) 292-29-27, 
292-40-89

E-mail: 
zanreklama@mail.ru

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

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

ТОО Арлан-консалтинг, 
Семей қ.,  К.Мұхаметханов көшесі, 23 «А». 
Тел.: 8 (705) 798-58-18

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

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

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

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

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

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

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

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

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

Ершова Людмила ЖК, Шымкент қ., Жел-
тоқсан көшесі, 20 б.

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА), ди-
ректоры Кривилова Татьяна Ивановна. Шым-
кент қ., Г.Иляев көшесі, 47 (Шаймер денов к. 

бұрышы) RBK банктің жанында, Тел.: 8 (7252) 
53-40-48. WhatsApp : +7-705-705-31-31. 
E-maіl: nazar.reklama@gmaіl.com

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

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

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

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

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

«Жас Отау» ЖК Қыдырбаева Н.Н. Қызыл-
орда қ., Әйтеке би көшесі, 27. Тел.: 26-45-89,  

ұялы тел: 8 (777)402-28-28; 8 (700) 332-
24-78

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

ИП Новоселова, Петропавл қаласы, Қа-
зақстан Конституциясы көшесі, 28-үй, 1-қа-
бат. Тел.: (87152) 46-74-77.

«Версаль Бизнес», Атырау қаласы, Сы-
рым Датов көшесі, 35-үй, «Сырым Тобе» БО, 
102-бөлме. Тел.: 32-14-29, 30-65-24, ұялы 
тел.: 8701 920 45 38.

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

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

ӘРТҮРЛІ

ТАРАТУ
3. «Аманат Махамбет»  ЖШС, БСН: 090140015265, өзінің тара-

тылатындығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар  осы  хабарлан-
дыру жарияланған күннен бастап  2  (екі) ай мерзім  ішінде мына  
мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы, Атырау қаласы, 
Сырым Датов  көшесі, 141-үй.

4. Ақмола облысы мамандандырылған ауданаралық экономика-
лық сотының 26.12.2019 жылғы ұйғарымымен, Көкшетау қаласы 
әкімдігінің жанындағы «Көкшетау Жылу» ШЖҚ-дағы МКК-на (БСН 
981240000031) қатысты оңалту туралы азаматтық іс қозғалды. 

9. «Жалтыр-Тас» ЖШС сенімді тұлғасы кепілдік мүлікті сату бойынша қайталама сау-
да-саттық өткізу туралы хабарлайды, жалғыз лот: - тұрғын үй, жалпы ауданы 529,5 ш.м., оның 
ішінде тұрғын ауданы 152,5 ш.м., кадастрлық №21:318:129:215:59a/A,Al, тұрғын жапсарлас 
құрылыс, жалпы ауданы 208,9 ш.м., оның ішінде тұрғын ауданы 137,7 ш.м., кадастрлық 
№21:318:129:215:59а/А2, орналасқан бөлінбейтін жер телімінің ауданы 0,15 га, кадастрлық 
№21:318:129:215, жер телімінің мақсатты тағайындалуы: Нұр-Сұлтан қ., Алматы ауд., Ин-
тернациональный тұрғын алабы, Жағажай көш., 59А үй мекенжайында орналасқан тұрғын 
үйді пайдалану; – сауна, жалпы ауданы 236 ш.м., кадастрлық №21:318:129:596:59Б/Б,Б1, 
орналасқан  бөлінбейтін жер телімінің ауданы 0,1619 га, жер телімінің кадастрлық 
№21:318:129:596, орналасқан мекенжайы: Нұр-Сұлтан қ., Алматы ауд.,  Интернациональный 
тұрғын алабы, Жағажай көш., 59Б үй.

Бастапқы бағасы – 500 000 000 теңге, кепілді жарна – бастапқы бағадан 5%, төмендету 
қадамы – бастапқы бағадан 3%. Сауда-саттық голландтық әдісі бойынша. Ең төменгі құны 
бастапқы бағаның 50% құрайды. Сауда-саттыққа қатысу үшін БСК HSBKKZKX «Қазақстан 
Халық Банкі» АҚ ЖСК  KZ136010111000094385 есеп банк шотына көрсетілген мөлшердегі 
кепілді жарналарды енгізу қажет.

Сауда-саттық 2020 жылғы 21 қаңтарда Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша сағат 11:00 бел-
гіленеді және келесі мекенжай бойынша өткізіледі: Нұр-Сұлтан қ., Алматы ауд., Тәуелсіздік 
даңғ., 13-үй, 3-қабат. Сатып алу бағасын төлеу сауда-саттық жеңімпазымен сауда-саттық қо-
рытындыларын жасау күнінен бастап үш жұмыс күнінің ішінде жүргізіледі банк шотына ИИК  
KZ136010111000094385 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX.

Қосымша ақпаратты «Жалтыр-Тас» ЖШС сенімді тұлғасынан алуға болады: Ә.Б.Балтабаев, 
мекен-жайы: Нұр-Сұлтан қ., Алматы ауд., Тәуелсіздік даңғ., 13-үй, 3-қабат, тел.: +7 7711011246, 
+7 7172366980.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің заң фа-
культеті ұжымы мемлекет және құқық теориясы мен тарихы, 
конституциялық және әкімшілік құқық кафедрасы з.ғ.к., доцент 
Турсынкулова Динара Аханқызына

АНАСЫНЫҢ

мезгілсіз өмірден озуына байланысты көңіл айтады.

Баспасөз — 2020

Құрметті оқырман!
«Заң газеті» және «Юридическая газета», «Заң», 
«Фемида» басылым дарына жазылу жалғасып жатқанын 
естеріңізге салғымыз келеді. 

Төл басылым да рыңыздан қол үзіп 
қалмаңыздар!

жеке тұлғалар үшін – 65921
заңды тұлғалар үшін – 15921

жеке тұлғалар үшін – 65928
заңды тұлғалар үшін – 15928

«Заң газеті» 

«Заң» журналы – 75849
«Фемида» – 75858

«Юридическая газета»

Жазылу индекстері:

Біздің басылымдарға
«Қазпошта» АҚ бө лім ше лері, «Қазпресс» ЖШС 
дүң гір шек тері және Алматы қаласын дағы «Дауыс» жүйесі 
ар қы лы жазы лу ла ры ңызға болады.

zanreklama@maіl.ru

8. «Логос Грейн» ЖШС сенімді тұлғасы кепілдік мүлікті сату бойынша сауда-саттық өткізу 
туралы хабарлайды, жалғыз лот: тұрғын үй, жалпы ауданы 1193,4 ш.м., (1+ цокольды қабат) 
оның ішінде тұрғын ауданы 384,2 ш.м., кадастрлық №21:320:069:975:1/А; – гараж, жалпы 
ауданы 142,5 ш.м., кадастрлық №21:320:069:975:1/Г1: – жазғы ас үй, жалпы ауданы 67,1 ш.м., 
кадастрлық №21:320:069:975:1/Г2; – трансформаторлық қосалқы станция, жалпы ауданы 25,9 
ш.м., кадастрлық №21:320:069:975:1/Г3; – жалпы ауданы 0,3259 га жер учаскесі, кадастрлық 
№21:320:069:975, орналасқан мекенжайы: Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауд., ж.м. Шұбар, Балауса 
көшесі, 1-үй.

Бастапқы бағасы – 800 000 000 теңге, кепілді жарна – бастапқы бағадан 5%, жоғарылату 
қадамы – бастапқы бағадан 3%. Сауда-саттық әдісі – ағылшын. Сауда-саттыққа қатысу үшін 
БCК HSBKKZKX «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЖСК ИИК KZ066010111000165418 есеп банк 
шотына көрсетілген мөлшердегі кепілді жарналарды енгізу қажет.

Сауда-саттық 2020 жылғы 21 қаңтарда Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша сағат 12:00 бел-
гіленеді және келесі мекенжай бойынша өткізіледі: Нұр-Сұлтан қ., Алматы ауд., Тәуелсіздік 
даңғ., 13-үй, 3-қабат. Сатып алу бағасын төлеу сауда-саттық жеңімпазымен сауда-саттық қо-
рытындыларын жасау күнінен бастап үш жұмыс күнінің ішінде жүргізіледі банк шотына ИИК 
KZ066010111000165418 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК  НSBKKZKX.

Қосымша ақпаратты «Логос Грейн» ЖШС сенімді тұлғасынан алуға болады: Ә.Б.Балтабаев, 
мекенжайы: Нұр-Сұлтан қ., Алматы ауд., Тәуелсіздік даңғ., 13-үй, 3-қабат, тел.: +7 7711011246, 
+7 7172366980.

6. «Логос Грейн» ЖШС сенімді тұлғасы кепілдік мүлікті сату бойынша сауда-сат-
тық өткізу туралы хабарлайды, жалғыз лот: тұрғын емес үй-жайлар кадастры № 
23:318:027:856:4/3:вп-14, жалпы ауданы 637,5 ш.м., жер учаскесінің кадастрлық № 
21:318:027:856 орналасқан, ауданы 1,2588 га, оның ішінде үлесі – 0,0186 га, қабаттар 
саны 1,2 (9), орналасқан мекенжайы: Нұр- Сұлтан қ., Байқоңыр ауданы, Отырар көшесі, 
4/3, тұрғын емес үй-жайлар 14.

Бастапқы бағасы – 250 000 000 теңге, кепілді жарна – бастапқы бағадан 5%, жоғарылату 
қадамы – бастапқы бағадан 3%. Сауда-саттық әдісі – ағылшын. Сауда-саттыққа қатысу 
үшін БСК HSBKKZKX «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЖСК ИИК KZ066010111000165418 
есеп банк шотына көрсетілген мөлшердегі кепілді жарналарды енгізу қажет.

Сауда-саттық 2020 жылғы 21 қаңтарда Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша сағат 14:00 
белгіленеді және келесі мекенжай бойынша өткізіледі: Нұр-Сұлтан қ., Алматы ауд., 
Тәуелсіздік даңғ., 13-үй, 3-қабат. Сатып алу бағасын  төлеу сауда-саттық жеңімпазымен 
сауда-саттық қорытындыларын жасау күнінен бастап үш жұмыс күнінің ішінде жүр-
гізіледі банк шотына ИИК KZ066010111000165418 в АО «Народный Банк Казахстана» 
БИК HSBKKZKX.

Қосымша ақпаратты «Логос Грейн» ЖШС сенімді тұлғасынан алуға болады:  
Ә.Б.Балтабаев, мекенжайы: Нұр-Сұлтан қ., Алматы ауд., Тәуелсіздік даңғ., 13-үй, 3-қабат,  
тел.: +7 7711011246, +7 7172366980.

7. «Логос Грейн» ЖШС сенімді тұлғасы кепілдік мүлікті сату бойынша қайталама сауда-саттық 
өткізу туралы хабарлайды: – тұрғын емес жай, кадастрлық №21:318:027:856:4/3:ВП4, жалпы ауданы 
611,0 ш.м., орналасқан жер телімі: кадастрлық №21:318:027:856, ауданы 1,2588 га, оның ішінде үлес – 
0,0178 га, орналасу мекенжайы: Нұр-Сұлтан қ., Байқоңыр ауд., Отырар көш., 4/3 үй, 4 тұрғын емес жай. 

Бастапқы бағасы – 250 000 000 теңге, кепілді жарна – бастапқы бағадан 5%, төмендету қадамы – 
бастапқы бағадан 3%. Сауда-саттық голландтық әдісі бойынша. Ең төменгі құны бастапқы бағаның 
50% құрайды. Сауда-саттыққа қатысу үшін БСК HSBKKZKX «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ЖСК 
KZ066010111000165418 есеп банк шотына көрсетілген мөлшердегі кепілді жарналарды енгізу қажет.

Сауда-саттық 2020 жылғы 21 қаңтарда Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша сағат 10:00 белгіленеді және 
келесі мекенжай бойынша өткізіледі: Нұр-Сұлтан қ., Алматы ауд., Тәуелсіздік даңғ., 13-үй, 3-қабат.

Сатып алу бағасын төлеу сауда-саттық жеңімпазымен сауда-саттық қорытындыларын жасау күнінен 
бастап үш жұмыс күнінің ішінде жүргізіледі банк шотына ИИК KZ066010111000165418, АО «Народ-
ный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX.

Қосымша ақпаратты «Логос Грейн» ЖШС сенімді тұлғасынан алуға болады: Ә.Б.Балтабаев, 
мекенжайы: Нұр-Сұлтан қ., Алматы ауд., Тәуелсіздік даңғ., 13-үй, 3-қабат, тел.: +7 7711011246, +7 
7172366980.

5. «Сақтандыру компаниясы «JysanGarant» акционерлік қоғамы, 
өз сақтанушыларына, сондай-ақ, барлық мүдделі тұлғаларға өзінің 
Ақтөбе облысы бойынша «СК «JysanGarant» АҚ филиалының орна-
ласқан мекенжайының өзгергендігі туралы хабарлайды: Қазақстан 
Республикасы, индекс 030000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, 
Есет-Батыр к., 83-үй. (филиалдың құрылтай құжаттарына сәйкес).

алкогольді ішімдіктер ішуге немесе масаң күйде қоғамдық 
орындарда тәртіп бұзуға, жол-көлік оқиғаларына,  ішкі істер 
органдарының қорғаныс ескертулерін бұзуға, көлікті басқаруға 
байланысты құқық бұзушылықтарға, жүргізушінің ЖКО-ға бай-
ланысты міндеттемелерді, соттың шешімін немесе басқа да сот 
актісін және атқару құжатын орындамауына қатысты.

2019 жылдың 19 сәуіріне дейін сот жоба аясында 20 іс 
қарады. Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарау 
кезінде сот медиацияны кеңінен қолданып келеді. Мәселен, 
отбасылық-тұрмыстық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін 
51 әкімшілік іс татуласу туралы келісімге келумен аяқталды, 
осыған байланысты олар бойынша іс жүргізу тоқтатылды.

Әкімшілік істерді азаматтар үшін қолайлы уақытта қа-
рау оқиғаның салдарын өте қысқа мерзімде жоюға және 
зақымдалған автокөлік үшін сақтандыру төлемін алуға мүмкіндік 
береді.

Расында өркениетті ел барлық жерде 
тәртіп пен реттілік орнатудан, жайлы 
подъезден, жинақы ауладан, таза кө-
шеден және жарқын жүзді адамдар-

дан басталады. Сонымен бірге біз 
жасөспірімдер тарапынан орын ала-
тын ең ұсақ құқық бұзушылықпен, бұ-
зақылықпен, мәдениетсіздікпен күресті 

ИГІ ІС БІЛГЕН ЖӨН

«ТҮНГІ СОТТА» 
575 ӘКІМШІЛІК ІС 

ҚАРАЛДЫ
БАТЫС ҚА-
ЗАҚСТАН ОБ-
ЛЫСЫНЫҢ 
ОРАЛ ҚАЛАЛЫҚ 
МАМАНДАН-
ДЫРЫЛҒАН 
ӘКІМШІЛІК СОТЫ 
«ТҮНГІ СОТ» ЖО-
БАСЫ АЯСЫН-
ДА АҒЫМДАҒЫ 
ЖЫЛДЫҢ 12 АЙ-
ЫНДА ӘКІМШІЛІК 
ҚҰҚЫҚ 
БҰЗУШЫЛЫҚ 
ТУРАЛЫ 575 ІСТІ 
ҚАРАДЫ. 

О л а р д ы ң  1 2 7 -
сі – отбасылық-тұр-
мыстық қатынастар 
саласындағы құқық 
бұзушылықтар бой-
ынша және 278-і  – 
ұсақ бұзақылыққа қа-
тысты. Қалғандары 

Нұргүл ҚАНАТБАЕВА,
Батыс Қазақстан облыстық 

сотының баспасөз қызметінің 
басшысы

БЕТІМЕН КЕТКЕН БАЛА 
АТА-АНАНЫҢ СОРЫ

бір сәт те тоқтатпауымыз керек, өйткені, 
осының өзі қоғам тыныштығын бұзады, 
өмірдің сапасына селкеу түсіреді. Кәме-
летке толмаған адамдардың тәртіпсіздік 
пен бетімен кетуі елеулі қылмыстарға 
жол ашады.  Ұсақ құқық бұзушылыққа 
төзбеу мақсатында – қоғамдық тәртіпті 
нығайтуға, қылмыспен күреске бастай-
тын маңызды қадам ретінде біз құқықтық  
нигилизмді жеңіп, қоғамдық тәртіпті 
қорғау ісіне жасөспірімдерді барынша 
тартуымыз қажет. Мұның бәрі қоғамдық 
өмірдің нормасы болуға тиіс.

Кәмелеттік жасқа толмағандар құқық-
бұзушылығы үшін әкімшілік жауапкер-
шілікті ата-аналары өтейді. Жазаның не-
гізгі түрлері әкімшілік немесе тәрбиелеу 
сипатындағы мәжбүрлеу шаралары.

Кәмелеттік жасқа толмағанға әкім-
шілік жаза тағайындау кезінде оның 
өмір сүру мен тәрбие жағдайы, психи-
калық даму деңгейі, жеке тұлғаның өзге 
ерекшеліктері және ересек адамдар-
дың әсері ескеріледі. Кәмелеттік жасқа 
толмау жазаны жеңілдететін жағдай 
ретінде ескеріледі. Егер кәмелеттік 
жасқа толмаған тұлға әкімшілік құқық-
бұзушылықты алғаш рет жасаса, онда 
уәкілді орган (лауазымды тұлға) оны 
әкімшілік жауапкершіліктен босатып, 
оған тәрбиелік ықпал жасайтын шара-
ларды қолданады.

Тәрбиелік ықпал ету шаралары заңды 
түсіндіру; ата-аналардың немесе олар-
дың орнындағы адамдардың немесе 
мамандандырылған мемлекеттік орган-
ның қадағалауына беру; келтірілген зи-
янды өтеу міндетін жүктеу; бос уақытын 
шектеу және оның мінез-құлқына ерекше 
талаптар қою бағытында жүргізіледі. Бұл 
тізім нақты емес. Бұдан өзге де тәрби-
елік ықпал ету шаралары қолданылуы 
мүмкін.

Н.БИРМАНОВА,
Мұғалжар аудандық №2

сотының бас маманы
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ Н.НАЗАРБАЕВ-
ТЫҢ «ҚАЗАҚСТАН–2050» СТРАТЕГИЯСЫ ҚАЛЫПТАСҚАН МЕМЛЕКЕТ-

ТІҢ ЖАҢА САЯСИ БАҒЫТЫ» АТТЫ ЖОЛДАУЫНДА ТӘРТІПСІЗДІККЕ МҮЛДЕМ 
ТӨЗБЕУШІЛІК ПРИНЦИПІН ҰСТАНУ – ДАМЫҒАН ҚОҒАМНЫҢ КЕПІЛІ РЕТІНДЕ 
БЕЛГІЛЕНГЕН. 
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Кәмелетке толмағандардың барлық іс-әре-
кеті, қазіргі танымы мен тынысы үнемі қоғам наза-
рында. Десек те, олардың қатысуымен орын алған 
құқықбұзушылық пен қылмыс тыйылмай тұр. 
Балалардың 9-10 жастан кәмелетке дейінгі өмірі 
өтпелі кезең екені белгілі. Осы тұста олар дербес 
өмірге, еркіндікке бой алдырып, мінез-құлықта-
рында өзгешелік байқала бастайды. Кәмелет 
жасқа толмаған кейбір жасөспірімдер санасын-
дағы бұндай өзгерістер, тіпті, олардың қылмысқа 
барып, қылмыскер атануына әкеліп соғады. Ал 
қылмыскер қоғам үшін қай кезде де қауіпті. 

Психолог Қарлығаш Сайлинованың айтуын-
ша жасөспірімдердің қылмысқа бару себептері 
әртүрлі. Әсер ететін факторларды биологи-
ялық, психологиялық, әлеуметтік деп қарасты-
руға болады. Балалардың бойындағы анатомия
лық, физиологиялық даму психикалық және 
психологиялық ерекшеліктерін қалыптастыра-
ды. Күнделікті өмірде болып жатқан өзгерістер 
баланың дүниеге деген көзқарасына әсер етпей 
қоймайды. Жасөспірімдік кезеңде мінезқұлқы 
мен әрекеттері саналы әрі жігерлі түрде жүзе-
ге асып, осыған орай оларға неғұрлым жоғары 
талаптар қойылады. Организмдегі биологи-
ялық өзгерістер психикалық дамуға да әсер 
етеді. Жеткіншекте әр нәрсеге қызығушылық 
немесе көңілі толмаушылық, айналасындағы-
ларға сыни көзбен қарау пайда болады. Мінезін-
де түрлі ерекшеліктер байқалып, қылықтары 
өзгереді. Бала тәрбиесіне ықпал ететін – от-
басы, мектеп және әлеуметтік орта. Отба-
сындағы негізгі тәрбие атаананың міндеті, 
мектепте – мұғалім, ал әлеуметтік ортада до-
стары және араласатын адамдардың ықпалы 
зор. Соның ішінде жасөспірімдер тәрбиесіне үл-
кен жауапкершілікпен қарау қажет. Жасөспірім 
осы кезеңде «беделді» тұлғаларға көп еліктейді. 
Солардың әрекетін қайталап, ізімен жүргенді 
мақтаныш тұтады. Сыныпта, көшеде өзінөзі 

ЖАСӨСПІРІМДЕР ҚЫЛМЫСЫНА  
АЙЫПТЫ КІМ?

КӨКЕЙКЕСТІ

ИНТЕРНЕТКЕ 
ҚОЛЫ ЖЕТПЕЙ 

ЖҮРГЕНДЕР КӨП
STEM ПӘНДЕРІНЕ (ЖАРАТЫЛЫСТАНУ 

ҒЫЛЫМДАРЫ, ТЕХНОЛОГИЯ, ИНЖЕНЕРЛІК 
ӨНЕР, МАТЕМАТИКА) ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТЫ  
АРТТЫРУ МАҚСАТЫНДАҒЫ ЖЫЛ САЙЫНҒЫ 
«КОД САҒАТЫ» ЖАҺАНДЫҚ НАУҚАНЫ ӨТТІ. 
ЕЛІМІЗДЕ БЫЛТЫР БЕСІНШІ МӘРТЕ ҰЙ-
ЫМДАСТЫРЫЛҒАН БҰЛ ШАРАНЫ ҚР БІЛІМ 
ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ МЕН MICROSOFT 
ҚАЗАҚСТАН  БАСТАМАСЫМЕН ҚР ТҰҢҒЫШ 
ПРЕЗИДЕНТІ ҚОРЫ, ALEM БОЛАШАҚ МЕК-
ТЕБІ ЖӘНЕ METHOD DIGITAL EDUCATION МЕН 
LOVE TO CODE БАҒДАРЛАМАЛАУ МЕКТЕПТЕРІ 
ҰЙЫМ ДАСТЫРДЫ. 

«Код сағаты» – бұл әрбір оқушыға бағдар-
ламалауды үйреніп қана қоймай, сыни тұрғыда 
ойлауға және IT саласында базалық білімдерді 
игеруге мүмкіндік беретін науқан. Өз кезегінде 
мұғалімдер сабақтарда интерактивтік техноло-
гияларды қолданып, оқушылардың өз пәніне 
қызығушылығын арттыра алады. Жыл сайынғы 
«Код сағатын» әлемдегі 180-нен аса ел қолдауда. 

Бастамашылардың мәліметіне қарағанда, 
бұл науқан аясында бүкіл Қазақстан бойынша 
жалпы білім беру мектептері мен сауда ойын-са-
уық орталықтарында  360 мыңнан аса оқушы 
информатика пәніне арналған бір сағаттық са-
баққа қатысты. Ал бұл еліміздегі әрбір оныншы 
оқушы және науқан аясында көзделген жастағы 
әрбір төртінші оқушы қатысты деген сөз. «Код 
сағатының» мақсаты – бағдарламалауға қатыс-
ты жаңсақ пікірлерді сейілтіп, бағдарламалауды 
әрбір адам үйрене алады деген ойды оқушы-
ларға түсіндіру. Қазіргі заманғы цифрлік әлемде 
оқушылар ертең қандай саланы таңдамасын, 
олардың табысы компьютерлік технологиялар-
дың негіздерін түсінуге, олардың креативтілі-
гіне және сыни тұрғыда ойлай білуіне тәуелді 
болмақ. 

Microsoft Қазақстан білім беру секторымен 
жұмыс жүргізу жөніндегі басшысы Нұрлан 
Жәнібек: «Уақыт өте келе біз қарапайым код 
жазу дан бастап, күрделірек тапсырмаларды 
шешу ге дейін өтіп жатқанымызды атап өтуіміз 
қажет. Биылдың өзінде оқушылардың бір бөлігі 
машинаны оқыту (ML) және жасанды интеллект 
(AI) сынды салаларға қатысты тапсырмалардан 
өтті, олардың бірқатарын Microsoft компаниясы 
дайындап, тегін ұсынды», – дейді. 

Қазақстандағы «Код сағатының» ұйымдас-
тырушысы Алена Ткаченконың айтуынша, 
«Код сағаты» – бұл жай ғана науқан емес, ол 
әр түрлі тілде (ағылшын, қазақ, орыс) оқып 
жат қан оқушылардың STEM пәндеріне қызығу-
шылығын арттыру үшін нағыз мүмкіндік. Биыл 
науқанға қатысқан қыздардың үлесі өткен жыл-
мен (47%) салыстырғанда 50%-ға дейін артқа-
нын байқап отырмыз, ал бұл өте жақсы беталыс 
деуге болады. «Код сағатын» қазақ тілінде өтіп 
жатқан оқушылардың үлесі 54%-ға дейін (өткен 
жылдағы 52%-бен салыстырғанда) артты. Біздің 
2020 жылдағы міндетіміз – бұл өлшемдерді 
тұрақты түрде өткізуге және басқа да бірқатар 
өлшемдерді, мәселен, компьютерлік сыныптар-
мен жабдықталу көрсеткішін өлшеуге мүмкіндік 
беретін талдамалық платформаны құру. Өкініш-
ке қарай, кейбір мектептер «интернетпен» 
қамтамасыз етілген деп қарастырылғанымен, іс 
жүзінде ондай мектептерде ғаламторға тек қана 
директордың компьютерінен шығуға мүмкіндік 
бар, ал балалар болса, оффлайн оқиды. Біздің 
командамыз «өлшеуге болатын нәрсені жақсар-
туға болады» деген идеяға сенеді».  

Microsoft Қазақстан баспасөз 
қызметінің материалы бойынша 
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АЙНА

түрінде қолданылады. Соңғысы он жылдан ас-
пайтын, ал адам өлтіру немесе терроризм секілді 
ауыр қылмыстар үшін он екі жылдан аспайтын 
мерзімге тағайындалуы мүмкін делінген. Яғни, 
заң бойынша, кәмелетке толма ғандарға тағайын-
далатын ең ауыр жаза – 12 жылға дейін бас бос-
тандығынан айыру. Бұл дегеніңіз оң-солын енді 
біліп келе жатқан бала үшін едәуір ұзақ мерзім. 
Заңда «жасы кәмелетке толмағандар ауырлығы 
орташа қылмыс жасаса, оған бас бос тандығынан 
айыру жазасы берілмейді» делінген. Яғни, оны 
бас бостандығынан айырмай-ақ басқа балама 
жаза беріп, тәрбиелік жұмыстар да қарастыры-
лады. Қылмыс тық кодекстің 82-бабында қылмыс-
тық жазадан босату мәселелері де көрсетілген. 
Ресми деректерге сүйенер болсақ, соттың 
қарауы на түсетін балалар қылмысының басым 
бөлігін ұрлық пен тонау құрайды екен. Басқаның 
мүлкін жасырын жымқыру әрекетіне баратындар-
дың көпшілігі толық емес отбасынан шыққандар 
немесе ата-ананың қарауынсыз қалған балалар.

Гүлжанат СЕМБАЕВА

ерекше ұстауға тырысу, басқалардың алдында 
өзін «жоғары» қоюға талпыну маңызды болып 
көрінеді. Жасөспірімнің өзіне деген шектен 
тыс сенімділігі жауапкершілікті азайтып, 
құқық бұзушылыққа баруына әсер етіп жата-
ды. Бала үшін сыртқы және ішкі психикалық 
күйлердің тепетеңдікте болмауы эмоциялық 
күйі мен сезімін өзгертіп, өзін қалыптасты-
руына кері әсерін тигізеді. Егер осы бір кезеңде 
ұстаздар белсенділік танытып, баланың қы-
зығушылығын байқап, дұрыс жолға бағыттай 
алса, айналасындағы топ қиыс әрекеттерден 
қорғап, пайдалы істерді үйренуге ықпал етсе, 
жасөспірімдер өзін жоғалтпайды. Ең бастысы 
атаана қолдау танытса, жасөспірімдер  өт-
пелі кезеңдегі келеңсіздіктен қиындықсыз өтеді.

Әлеуметтік теңсіздік пен отбасындағы түрлі 
жағдайлар бала тағдырына әсер етіп, осылайша, 
бұл кезең ол үшін сын сағатына айналады. Дүние 
мен байлық, ақшаның дәуірі жүріп тұрған заман-
да баланың ойсыз әрекеті қылмысқа ұласуы әб-
ден мүмкін. Ұлы мен қызының күнделікті қадамын 
бақылап, кіммен араласатынын, неге қызығаты-
нын назарынан тыс қалдыр маған ата-ана ғана 
ұрпағын жаман істерден сақтай алады. Өкінішке 
қарай, жұмысбас ты ата-ана бала тәрбиесін «кө-
шеге» сеніп тап сырғаны шындық. 

Жастайынан қылмыскер болып, өмірдің ең 
керемет кезі саналатын балалық шағын тар 
қапастың ар жағында өткізу оңай емес. Қоғамға 
өкпелі, ортасына наразы жандардың қалыпта-
суы да осыдан. Өкініштісі сол, жасөспірімдер 
кінәні көбінесе өзінен іздемейді. Қылмысқа 
баруына қадағалау жасамаған әке-шешесін, 
мектебін, ортасын, тіпті қатал заңды да кінәлап 
жатады.

Қылмыстық кодекстің 81-бабында кәмелетке 
толмағандарға тағайындалатын жаза түрлері 
анық көрсетілген. Олар: белгілі бір қызметпен 
айналысу құқығынан айыру, айыппұл, түзеу 
жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, бас 
бостандығын шектеу, бас бостандығынан айыру 

Соңғы кездері мемлекет тарапынан 
жасөспірімдердің қылмысын азай-
туға арналған шаралар қолға аз 

алынып жатқан жоқ. Алайда, осы шаралардың 
барлығы бірдей оң нәтиже берді деп айта 
алмаймыз. Бұның себебі балаларға арналған 
қоғамдық жұмыстардың дұрыс ұйымдасты-
рылмауына байланысты. Яғни, бос уақыты көп, 
не істерін білмеген бала қылмысқа барады. 

Десе де, балаға басты тәрбиені мектеп те, 
түзеу мекемелері де бере алмайды. Атаана 
бала тәрбиесін тал бесіктен бастап қолға 
алатын болса жасөспірімдер қылмысқа жола-
майды. Осыдан бірнеше күн бұрын маған көмек 
сұрап бір атаана келген. Кәмелетке толмаған 
бірнеше бала бірігіп көшедегі көздеріне көрін-
ген машинаның құлпын бұзып айдап, қалаған 
жерлеріне тастап кетеді екен. Көлікке шығын 
келтірген кездері де бар. Атаанасы болса 
баласын жауапқа тартудың орнына «көлік-
теріне айтарлықтай шығын келтірмеген. 
Бала ғой енді, қызыққан шығар. Рұқсатсыз 
айдап кеткені болмаса көліктер өз иелеріне 
қайтарылған. Жапжас баламды жауапқа тар-
татындай не жасап қойды» деп өз перзентінің 
кінәсін жуыпшаюға тырысып, қылмыстан 
ақтап алмақшы болды. Менің ойымша, бұл 
үлкен қателік. Мұндай істе жасөспірімдерге 
тағылған айып 200бап бойынша автомобильді 
немесе өзге де көлік құралын жымқыру мақса-
тынсыз құқыққа тыйымсыз иеленіп алу, яғни 
айдап кету бабына сүйеніп тағылады. Иесінің 
рұқсатынсыз көлікті айдап кеткен кәмелетке 
толмаған балаларға осы баптың төрт бөлігі 
бойынша жаза беріледі. 

Балалардың осындай қылмыс жасауына 
түрткі болатын тағы бір жағдай әлеумет-
тік теңсіздіктің әсері деуге болады. Қорыта 
айтқанда, мемлекет тарапынан ел азамат-
тарының әлеуетін жақсартатын жұмыстар 
жасалып, бала өміріне бейжай қарамаса деймін.


