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ДӘРІГЕРЛЕР САНЫН КӨБЕЙТУДІҢ ЖОЛДАРЫ ҚАНДАЙ?
Статис
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елі мізде вирусқа 
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са ны күн санап ар
тып барады. Маман 
тапшылығы вирус
пен күреске әсер 
ете ме? Дәрігер 
жетіспеушілігі 
мәселесін қа
лай шешуге 
болады? (Соңы 3-бетте)
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Белгібай ШАХМЕТОВ, медицина ғылымының докторы, профессор:
– Пандемиялық жағдай басталғанға дейін елімізде дәрігер 

тапшылығы мәселесі талай рет айтылып келе жатқан еді. Жылы-
на мыңдаған дәрігер дайындап жатқанымызбен еліміздегі маман 
тапшылығын жоя алмай отырмыз. Өйткені елімізде дәрігер маман-
дардың жалақысы төмен, жұмысы ауыр болғандықтан көп жағдайда 
шекара асып кетіп жатады. Өйткені шетелде ең ауқатты тұратын 
мамандар дәрігерлер. Ал бізде кеше қиын жағдайда айлап үй бетін 
көрмей, науқастардың өмірі үшін жанталасқан дәрігерлердің өзін 
алалап, сыйақыларын кешіктіріп, у-шу қылып жүріп әзер төледі. Мұн-
дай қарым-қатынастан соң кімде болсын жан тыныштығын басқа 
жақтан іздейді.

Енді елімізде жұмыс кезінде коронавирус жұқтырған дәрігерлерге 
өтемақы төленбейтіні айтылуда. Тек қауіпті аймақта жүретіні 
ескеріледі. Яғни дәрігерлер қауіпті аймақта жүргені үшін ғана өтем-
ақы ала алады. Бұл бір жағынан дұрыс болғанымен, ауыра қалған 
жағдайда қоғамның қамқорлығын сезіне алмаған соң, олар басын қа-
терге тіге қоя ма? Мәселе осында. 

Жанұзақ ӘКІМ, экономист:
– Елімізде кадрлардың тұрақтамауының негізгі себептерінің бірі 

– сыртқы көші-қон. Яғни, медициналық кадрлардың елімізден көптеп 
кетуі. Бүгінгі таңда Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан және 
Қарағанды облыстарында медицина кадрларының шетел асуы көптеп 
байқалады. Демек осы өңірлерге дәрігерлермен дұрыс қарым-қатынас, 
дұрыс әлеуметтік жағдай, қоғам сұранысын сездірте алатындай жұ-
мыстар жүргізілуі керек.

Дәрігер жетіспеушілігі бар жерде ұлттың өмір сүру жасын ұзар-
тамыз, ұлт саулығын жақсартамыз деп айта алмаймыз. Мәселен 
қазір жергілікті емханаң бойынша медициналық тегін көмек алайын 
десең маман кезегін бір ай күтесің. Ал ол уақыт аралығында ауру күтіп 
тұрмай, асқынып кетеді ғой. Мұндай жағдайда ұлт саулығын жақсар-
тып жатырмыз, орташа өмір сүру жасын ұзартып жатырмыз деген 
құрғақ статистикадан не пайда? Дәрігерлер қазір мемлекеттік емха-
нада бір мезгіл ғана отырады. Еңбек өтілі үшін немесе мемлекеттік 
мекемеде жұмыс істейді деген аты үшін ғана. Ал қалған уақытында 
жекеменшік емханаларда қызмет етеді. 

БАЗЫНА

ДОҒАРЫСТАҒЫ СУДЬЯЛАР 
ЗЕЙНЕТАҚЫЛАРЫНЫҢ ТАҒАЙЫНДАЛУ 

МӘСЕЛЕЛЕРІНЕ НАРАЗЫ
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БІРІЗГЕ ТҮСІРЕ АЛМАЙ 
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МЕДИЦИНА САУАТТЫ 
МАМАНДАРҒА ЗӘРУ

Дәл қазіргі таңда елімізде төрт мыңнан астам дәрігер жетіспейді екен. Еуропа елдерінде де осы 
мәселе алға шығыпты. Дәрігер мамандығының әлемде қат мамандық екенін коронавирус індеті 
қатты байқатты. Бұл осы салаға мамандандыратын жоғары оқу орындарының алдына жаңа мақ-
сат қойғандай.  Ендеше, біздің мемлекет бұл проблемаға қаншалықты көңіл бөліп, жаңа кадрлар 
даярлау ісінде қандай қарекеттерге барып отыр? Елде дәрігерлер жетіспесе жаңа салынған ауру-
ханалардан,  қойма толы дәрі-дәрмектен қайран бар ма?! 

кезінде ғана емес, осы лауазымда доғарысқа 
шыққаннан кейін де материалдық тұрғыда 
қамтамасыз ету. Доғарысқа шыққан судьяларға 
зейнетақы тағайындау 109 айлық есептік көрсет-
кішпен шектелді. Бұл шектеудің, əсіресе, Жоғарғы 
Соттың доғарыстағы судьяларына зардабы зор 
болды. Жұмыс істеп жүрген судьялардың жалақы-
сымен арадағы айырмашылық 80 пайызға жуық. Ал 
кезінде Кеңес Одағының құрамында болған басқа 
елдердегі судьялар судья жалақысының 80-90 
пайызы көлемінде зейнетақы алып отыр. Аудандық 
жəне қалалық судьялардың жалақысы 109 айлық 
есептік көрсеткіштен сəл ғана жоғары деңгейде. 

СЕБЕПСІЗ НӘРСЕ 
   БОЛМАЙДЫ

«ЖАҚСЫНЫҢ 
АТЫ ӨЛМЕЙДІ»

СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

«Біздің 
қордың ел 

экономикасына 
тигізер пайдасы 

зор»

Бәзбіреулер бұл мекемені 
«Проблемалық несиелер қоры» 
деп атауын қате айтса, енді 
бірі «атышулы» коллекторлық 
ұйымдармен шатастырып жа-
тады. Ал, шын мәнінде Про-
блемалық кредиттер қоры АҚ 
қандай мекеме, оны құру бары-
сында көзделген негізгі мақса-
ты мен алғышарттары қандай, 
– деген сияқты санамызда 
жүрген көкейкесті сауалдарға 
жауап іздемекке аталмыш Қор-
дың басқарма төрағасымен 
сұхбаттасқан едік. 

(Соңы 5-бетте)

Ержан ЕЛШІБАЕВ,
«Проблемалық кредиттер қоры» 
АҚ басқарма төрағасы:

2020 ЖЫЛДЫҢ ҚАЗАН АЙЫНЫҢ АЯҒЫНДА ОНЛАЙН РЕЖИМІНДЕ ҚАЗАҚСТАН РЕС
ПУБЛИКАСЫ СУДЬЯЛАРЫНЫҢ VІІІ СЪЕЗІ ӨТТІ. ОНДА ТАЛҚЫЛАНҒАН ЕҢ НЕГІЗГІ 

МӘСЕЛЕ АЗАМАТТАРДЫҢ СОТ ЖҮЙЕСІНЕ ДЕГЕН СЕНІМІН АРТТЫРУ БОЛДЫ. СЪЕЗД ҚАР
САҢЫНДА «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА» БАСЫЛЫМЫНДА «ЖОҒАРҒЫ СОТТЫҢ ДОҒАРЫСТАҒЫ 
СУДЬЯЛАРЫ» ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІГІНІҢ ТӨРАҒАСЫ О.ҚОЖАБАЕВТЫҢ СОТ ЖҮЙЕСІНЕ 
ДЕГЕН СЕНІМСІЗДІКТІҢ СЕБЕПТЕРІ, СУДЬЯ ЛАУАЗЫМЫНА КАДР ІРІКТЕУ БАРЫСЫНДА ЖІ
БЕРІЛГЕН КЕМШІЛІКТЕР, СОТ ТӨРЕЛІГІН ЖҮРГІЗУ БАРЫСЫНДА ӘДІЛДІК ПЕН ЗАҢДЫЛЫҚТЫ 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ТУРАЛЫ «ЗАҢДЫЛЫҚ ПЕН ӘДІЛДІКТІҢ ЖОЛЫ БІР» АТТЫ МАҚАЛАСЫ 
ЖАРЫҚ КӨРГЕН ЕДІ. 

2020 жылдың 31 қазанында О. Қожабаев 
республикалық «Литер» газетінің тілшісі Нұрғали 
Əбілдаевқа берген көлемді сұхбатында да 
тұтастай сот жүйесі үшін өзекті болып табылатын 

судьялардың түбегейлі тəуелсіздігін қамтамасыз 
ету жолдары туралы мəселені қозғапты. Расында 
да, судьялардың тəуелсіздігін қамтамасыз етудің 
басты факторы – судьяларды жұмыс істеп жүрген (Соңы 2-бетте)
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БАЗЫНА ДОҒАРЫСТАҒЫ СУДЬЯЛАР 
ЗЕЙНЕТАҚЫЛАРЫНЫҢ

ТАҒАЙЫНДАЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІНЕ 
НАРАЗЫ

ОРТАҚ МҮЛІКТІ 
БӨЛУ ОҢАЙ ЕМЕС

ЕГЕМЕН ЕЛ БОЛҒАНЫМЫЗҒА 30 ЖЫЛ БОЛДЫ. ОСЫ ЖЫЛДАР 
ІШІНДЕ, АҢҒАЛ-САҢҒАЛЫ ШЫҚҚАН ЕКІ БӨЛМЕЛІ БАЛШЫҚТАН 

ТҰРҒЫЗҒАН ШАҒЫН ҮЙДЕ «ШЫҚПА, ЖАНЫМ, ШЫҚПАМЕН» ҚЫ-
СЫЛЫСЫП-ҚЫМТЫРЫЛЫП 5 ЖАН ТҰРЫП КЕЛЕМІЗ. ҚАЛА ІШІ-
НЕН ПӘТЕР АЛУҒА НЕМЕСЕ ЖАЛДАУҒА ЖАҒДАЙЫМЫЗ КЕЛМЕЙДІ. 
КҮЙЕУІМ ЕКЕУМІЗ, БАЛАЛАРЫМЫЗДЫ АСЫРАУ ҮШІН УАҚЫТПЕН 
САНАСПАЙ КЕЗ КЕЛГЕН АУЫР ЖҰМЫСТЫ ІСТЕУГЕ БАРМЫЗ ЖӘНЕ 
НӘПАҚА ТАБУ ҮШІН КЕЙБІРЕУЛЕРГЕ АРЗАН ЕҢБЕК ЕТУШІ ДЕ БОЛЫП 
КЕЛЕМІЗ. БІР ЖАҒЫНАН ҚАЛА ІШІНЕН ЖҰМЫС ІСТЕУГЕ САБАЛАҚ 
САЯ-ЖАЙЫ ШАЛҒАЙ, ШЕТ АЙМАҚ БОЛЫП САНАЛАДЫ. БАЛАЛАРЫМ-
НЫҢ САБАҚҚА ҚАТЫНАУЫ ДА ҚИЫН.

сот актілерін шығару фактілері 
туралы айтылған. Съезд ма-
териалдарында судьялардың 
кəсіби деңгейін тұрақты көтеріп 
тұрудың қажеттігін нақты көр-
сеткен. Зейнетақымен қамтуды 
арттыру мəселесі оң шешілсе, 
тəжірибелі судьялар, əсіресе, 
Жоғарғы Соттың судьялары, 
жұмыс істеп жүрген судьяларға, 
соның ішінде бұл лауазымға 
жаңадан тағайындалған жас 
судьяларға білген-түйгенін үй-
ретуге дайын жəне бұл өзінің оң 
нəтижесін берері сөзсіз. Алыс 
жəне таяу шетелдің тəжірибесі 
бұл жұмысқа доғарыстағы су-
дьялардың көптеп тартылып 
жүргенін көрсетеді. Ал Қазақ-
стан қолда бар əлеуетті пайда-
лана алмай отыр, сондықтан 

да бұқаралық ақпарат құралда-
рында да, наразы электораттың 
арасында да сот жүйесіне деген 
сенімсіздік жиі бой көрсетеді. 
Зейнет ақы мəселесі шешіл-
се, доға рыстағы судьялар сот 
төрелігі үшін аса маңызды са-
налатын бұл жұмысқа белсенді 
түрде қатысуға дайын. Бұл үшін 
бюджеттен ешқандай шығын 
шықпайды, тек зейнетақымен 
қамтамасыз етсе жетіп жатыр. 

Егер мемлекеттің атынан 
күн сайын сот төре лігін жүргізіп 
отырған судья оның мүддесінің 
мемлекет тарапынан сенімді 
түрде қорғалатынына, оның 
қиыншылығы мол қызметі үшін 
материалдық ынталандыру тек 
жұмыс істеп жүрген кезінде ғана 
емес, доғарысқа шыққаннан 

кейін де өзінің жоғары мəрте-
бесіне лайықты болатынына 
сенімді болса, əрбір судья сот 
төрелігін жүргізу барысында 
заң бұзып, теріс жолға түскен 
жағдайда нені жоғалтып, неден 
айырылатынын саналы түрде 
сезінетін болады. 

Арзан сот төрелігі мемлекет 
үшін қымбатқа түседі, өйткені 
сот актісі мемлекеттің атынан 
шығарылады жəне сауаттан-
дырылған адамзат тарихында 
биліктің сот тармағының мем-
лекеттің ар-ұяты болуы жəне 
елдегі заңдылықты бекітуі кез-
дейсоқтық емес.

Р. МАМЫРБАЕВ,
Жоғарғы Соттың 

доғарыстағы судьясы 

ОҚЫРМАН ХАТЫ

АНА МЕН БАЛА ЖАҒДАЙЫ 
ҚАШАН ЖӨНДЕЛЕДІ?

Біздің саяжайда түрып жатқан ха-
лықтың негізгі бөлігі кедей-кепшіктер, 
жұмыс істейін десе жұмыс жоқ, есік 
алдындағы 6 сотық жерді өңдеп, содан 
азды көпті күз мезгілінде бірдеңе алып 
бала шағаға талғау жасап беріп жата-
тын кезіміз де, қыста жағатын отын таба 
алмай қалтырап, дірілдеп тоңып өткен 
кездеріміз де жиі болуда. 

Қалаға қосылған елді мекен болсақ 
та біздің жағдайымыз, ауыл тұрғында-
рының жағдайынан əлдеқайда төмен. 
Жолымыз тар, тас төгілмеген, жауын 
жауса балшықтан жүре алмайсың, ал 
құрғақшылықта жел тұрса немесе ма-
шина жүріп өтсе бұрқыраған шаңның 
астында қаламыз. 

Электр энергиясы бірде болса, бірде 

жоқ, сымдары тозған. Отын-су, жем-
шөп проблема, ауыз су, газ дегендер 
атымен жоқ. Отын-су түсіруге қаржы 
жоқ. Үй жылыту қиын, жақын жердегі 
жыңғылдарды отап əкеп үйімізді жылы-
тып отырмыз. Көмірдің бағасы аспан-
дап, біздің қолымыз жетпейтін жағдайға 
жетті. Қазір, қымбатшылық өршіп тұр, 
күнделікті балаларға қажетті ішіп-жей-
тін азық-түлік алу да мұң болып қалды. 
Үкіметтің əлеуметтік деңгейі өте төмен 
жан-ұяларға беріп жатқан азық-түліктері 
біздерге жетпейді. Кедей отбасыларына 
жəрдемақы төлеуде біздердің осындай 
əлеуметтік жағдайымыз ескерілмейді.

Осындай жағдайларды айтып қала 
əкіміне, Нұр-Отан партиясына, облыс 
əкіміне бірнеше рет шағымдандым. Қа-

(Соңы. Басы 1-бетте)

НЕКЕ БҰЗУ ОҚИҒАЛАРЫ АЗАЙМАЙ ОТЫР. СТАТИСТИКАЛЫҚ ДЕ-
РЕКТЕРГЕ СҮЙЕНСЕК, ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӘРБІР ҮШІНШІ НЕКЕ 

АЖЫРАСУМЕН АЯҚТАЛАДЫ ЕКЕН. БҮГІНГІДЕЙ БЕЙБІТ ЗАМАНДА 
ЖҰБАЙЛАРДЫҢ ЖАРАСЫМДЫ ӨМІР СҮРМЕЙ, ЕКІ ЖАҚҚА КЕТУГЕ 
АСЫҒУЫ СҮЙІНШІЛЕЙТІН ЖАҢАЛЫҚ ЕМЕС. ҚАЛАЙ АЙТСАҚ ТА, 
НЕКЕ БҰЗУ ДЕРЕКТЕРІНЕ БЕЙЖАЙ, ҮСТІРТ ҚАРАУҒА БОЛМАЙДЫ. 
ӨЙТКЕНІ АЖЫРАСУДЫҢ САЛДАРЫ АУЫР. 

ТҮЙТКІЛ

Бейбіт заманда саяжайдағы жалғыз баспанасынан айырылып 
қалғалы отырған Ирмадиевтердің ендігі бар үміті – ҚР Жоғарғы 
Сотында. Өйткені бұған дейін осынау даулы істі қараған Қарасай 
аудандық, Алматы облыстық соттарының шешімдері дауласушы 
қарсы тараптың пайдасына шығыпты. Саяжайдағы құрқылтайдың 
ұясындай үйдің дауы туралы мақала газетіміздің 2020 жылдың 28 
қаңтарындағы №7 санында жарияланған болатын. Көп ұзамай 
елімізде коронавирус пандемиясына байланысты төтенше 
жағдай жарияланып, жүріп-тұруға шектеулер қойылғандығы 
мəлім. Үйіндегі аурушаң жұбайының (ІІ топтың мүгедегі) күтімімен 
жəне карантин талаптарына сай үйінен шыға алмаған Рысалды 
Райханқызы кассациялық сатыға арыз беру уақытын да өткізіп 
алған. 

Мəселенің мəн-жайына қысқаша тоқталар болсақ, шағым-
данушы Ирмадиева Рысалды Райханқызы отбасымен 2006 
жылы «Ардагер-Қаламгер» бау-бақша серіктестігіне көшіп келген. 
Жұбайы Ирмадиев Нұрсəлім Сəкенұлы 2007 жылы серіктестікке 
электр маманы болып жұмысқа кіріп, осы кезден бастап жер 
телімін алуға кезекке тұрған. Серіктестіктегі қараусыз қалған №22 
саяжайдағы тұрғын үйге қоныстанып, өздеріне жекеменшікке 
беруін сұрап Қарасай аудандық əкімдігіне өтініш жазған. Тиісті 
тексеру жұмыстарының қорытындысына орай берілген ұсынба-
хаттардың негізінде 2014 жылдың 30 қыркүйегінде Н. Ирмадиев-
ке бағбандық жəне саяжай құрылысын жүргізу үшін жоғарыда 
аталған жер телімін бекітіп, жекеменшік құқығын беру туралы 
шешім шығарылған. Соның негізінде Н. Ирмадиев аталған жер 
теліміне құқық беруші заңды құжаттарын жасатып (кадастр нөмірі 
03-047-228-050), қолына алған. 

2014 жылдан бастап жоғарыда көрсетілген дауласушы та-
рап – Саракүл Төребаева мен оның ұлдары Қайсар, Қанат Қа-
сымовтар осы жер телімін меншіктену үшін сотқа шағымдана 
бастайды. Содан бері бірнеше сот отырыстары өтті. Алғашқы 
сот шешімі Ирмадиевтердің пайдасына шешілсе, қалғандары 
Қасымовтардың пайдасына шешілген. Алайда бұл жерде қолында 
заңды құжаттары бар Ирмадиевтер сот шешімдеріндегі сəйкес 
келмейтін деректермен келіспейді. 

Біріншіден, Қасымовтардың нөмірі жоқ жер телімі «Қаламгер» 
серіктестігінде орналасқан. Ал №22 жер телімі «Ардагер-
Қаламгер» серіктестігінде орналасқан. Екеуі екі басқа серіктестік, 
төрағалары да, бас жоспарлары да бөлек. Екі серіктестікті жол ғана 
бөліп тұр. Екіншіден, олардың қолындағы техникалық төлқұжатта 
үй тастан салынған деп көрсетілген, ал №22 жер теліміндегі үй 
монолитті бетоннан құйылған. Олардың үйі екі қабатты, ал даулы 
үй екі бөлмелі. Құжаттарда Қасымовтардың жер телімі 12 сотық, 
ал Ирмадиевтердікі – 6,50 сотық деп көрсетілген. Үшіншіден, 
Қасымовтар ұсынған құжаттарда кадастрлық нөмір, тіркелген 
мерзімі, жер телімінің, үйдің өлшемдері сияқты мəліметтерде 
қайшылықтар көп.Төртіншіден, жан-жақты жəне объективті 
қарау мақсатында барлық жауапкерлер мен үшінші тұлғалардың 
қатысуымен нысан орналасқан жерде көшпелі сот отырысы 
өткізілген жоқ. Бесіншіден, 2012–2019 жылдар аралығындағы 
тиісті органдардың берген анықтамаларында «Ардагер-Қаламгер» 
бау-бақша серіктестігінде С.Төребаеваның жəне Қайсар, Қанат 
Қасымовтардың атына ешқандай жер телімі рəсімделмегендігі 
туралы тасқа таңба басқандай анық жазылған. 

«Дау-дамайдың бəрі осы мəліметтерді ескермеген Қарасай 
аудандық сотының əділетсіз шешімінен бастау алды. Сот 
əділеттілігі қайда? Әлі де болса күдерімді үзбейміз. Отағасы 
аурушаң, жұмысқа жарамайды, отбасымызда үш ұлым, келінім, үш 
немерем бар. Осынша жанды баспанасыз қаңғыртып жібермес, 
əділ сот дұрыс шешім қабылдайды деген үміттемін», – дейді сот-
тан сотқа шапқылаудан шаршаған Ирмадиевтер. 

Айгүл АХМЕТОВА,
«Заң газеті» 

ҚР ЖОҒАРҒЫ СОТЫНЫҢ НАЗАРЫНА!

КҮН СУЫТЫП, ҚЫС МЕЗГІЛІ ЖАҚЫНДАП КЕЛЕДІ. ЕЛ-ЖҰРТ 
ЖАН-ЖАҒЫН ҚЫМТАП, ҚЫТЫМЫР КЕЗЕҢГЕ ДАЙЫНДАЛЫП 

ЖАТҚАНДА, АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАРАСАЙ АУДАНЫ РАЙЫМ-
БЕК АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ АУМАҒЫНДАҒЫ «АРДАГЕР-ҚАЛАМГЕР» 
БАУ- БАҚША СЕРІКТЕСТІГІ» ТҰТЫНУ КООПЕРАТИВІНІҢ №22 ЖЕР 
ТЕЛІМІНДЕ ТҰРАТЫН ИРМАДИЕВТЕР ОТБАСЫНА ДАЛАДА ҚАЛУ 
ҚАУПІ ТӨНІП ТҰР. 

МҮГЕДЕК ЖАНДЫ 
ЖАЛҒЫЗ БАСПАНАСЫНАН 

АЙЫРМАҚШЫ

Сонда сот жүйесінде 20 жыл-
дан астам еңбек етіп, Жоғарғы 
Соттан доғарысқа шыққан судья 
аудандық судьяның жалақысы-
ның көлеміндей ғана зейнетақы 
алады. Барлық экономикалық 
жəне математикалық есептерге 
сүйенсек, 109 АЕК көлеміндегі 
шектеу бюджет үшін аса көп 
шығын емес. Егер негізгі аудан-
дық деңгейдегі судьялар үшін 
шығын шықпаса, облыстық дең-
гейдегі судьялар үшін шығын 
мардымсыз болмақ, ал Жоғарғы 
Соттың доғарыстағы 41 судья-
сы үшін бұл шығын жылына 
10 млн теңгеге жуық қаржыны 
құрамақ. Сондықтан барлық 
судьялар біздің қоғамдық бір-
лестік төрағасының судьяларға 
зейнетақы тағайындауда 109 
АЕК-пен шектеуді алып тастау 
жөніндегі ұсынысын қолдайды. 

Бұл мəселеде тағы бір ма-
ңызды жайтты атап өткен жөн. 
Мақалада жоғары буындағы 
сот органдарының статистика-
лық мəліметтерінен туындай-
тын сот жүйесіндегі жемқор-
лық пен сыбайластық, əділетсіз 

лалық əкімшілік арызды тіркейді де, қа-
рамай тастай салатынына көзіміз жетті. 
Бірде бір рет, өтірік алдаусыратып болса 
да жауап та қайтармады. Облыс əкіміне 
жазған арыздарым да осылай хабарсыз 
кетеді. Қ.Көшербаев əкім болып тұрған 
кезде бір қап көмірмен көмектескен бол-
са, Г. Әбдіқалықова келгелі жауап та бол-
майтын болды. Осыған байланысты, 5-6 
күннен кейін облыстық əкімдіктегі арыз 
қабылдау бөліміндегілерден сұрастыр-
сақ, «Сіздің арызыңыз əкім орынбасары 
Н. Байқадамовқа жіберілді» дегендей 
жауап аламыз. Ал, арызға жауапты ап-
талап емес, айлап күтсең де келмейді.

Әкімдер халық үшін, олардың жағдай-
ын жақсарту үшін жұмыс істеуді қойғаны-
на көптеген жылдар болды. Әкімдерге,  
барған жерлерінде дайындалып көшені 
сыпырып, су сеуіп, кемшілікті көрсетпей 
көзбояушылыққа бару бұрынғы кезден 
қалыптасқан жүйенің нəтижесі. 

Қашан ана мен баланың жағдай 
жақсарады екен? Қашанғы біз ішетін 
тамағымызды бірде тауып, бірде таба 
алмай аш жалаңаш жүре бермекпіз? 

Салтанат ТӘЖІБАЕВА, 
Қызылорда қаласы 

«Сабалақ» саяжай ауданы 
«Ғылым» бау-бақша 

серіктестігінің тұрғыны 

Ажырасу сырт көзге ерлі-зайып-
тылардың өзіне ғана қатысты, екеу-
ара ғана шешілуі тиіс жабық тақырып 
болып көрінуі мүмкін. Алайда біз 
ойлағандай емес, мұның артында 
отбасылық құндылықтың əлсіреуі, 
тастанды бала, толық емес отбасы 
секілді шеті мен шегі көрінбейтін түйт-
кілдер жатыр. Сонымен бірге, некенің 
бұзылуы бұрынғы ерлі-зайыптылар-
дың екі жаққа кетуімен шектелмей-
ді, мұның соңы ортақ дүние-мүлікті 
бөлу, балалардың кіммен қалатынын 
анықтау, баламен кездесу уақытын 
белгілеу, балаға алимент өндіру секіл-
ді көптеген сот процестеріне ұласады.
Әсіресе ерлі-зайыптылардың ортақ 
мүлкін бөлу өте даулы мəселе.

Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкіне 
қатысты даулар «Неке жəне отбасы» 

кодексіне сəйкес реттеледі. Шыны ке-
рек бүгінгідей қаржылық, материалдық 
игілік басты орынға қойылған заманда 
отбасылық құндылық əлсіреп барады. 
Соның кесірінен қаржыға қатысты 
келіспеушілер ажырасуға апаратын 
себептің біріне айналды. Бір-бірімен 
санаспай туыстарына қамқорлық 
көрсету, материалдық көмек берудің 
соңы ұрысқа, оның арты ажырасуға 
апаратын кездер аз емес.

Біздің елімізде ерлі-зайыптыларға 
тиесілі мүліктерді айқындау заңға 
сəйкес жəне өзара келісім бойынша 
реттеледі. Өзінің кəсібі бар, материал-
дық жақтан қамтамасыз етілген аза-
маттардың кейін қандай да бір ке-
ліспеушілік туындамас үшін неке 
келісімшартын жасайтыны байқалады. 
Әрине, құқықтық мемлекетте мұндай 

қадамдардың жасалуы орынды. Де-
генмен жақынына көзсіз сенген жан-
дардың ортақ мүлікке қосқан үлесін 
дəлелдей алмай, шарасыз қалғанын 
көргенде азаматтардың барлығы 
құқықтық жақтан сауатты еместігіне 
көз жеткізесің. Мұндайда азаматтық 
некеде тұратын, арадағы қарым-қаты-
настарын заңдастырмаған жандардың 
ұтылатын тұсы көп. Сот барысында 
материалдық басымдыққа ие болу 
үшін түрлі қитұрқылыққа баратындар 
да табылады. Бірақ заңның аты заң. 
Мұнда ешкімге ешқандай артықшылық 
берілмеуі тиіс. Кейде əйелі бала бағу-
мен үйде отырды дегенді алға тартып, 
отбасындағы жалғыз табыс əкелуші 
адам ретінде мүліктің басым бөлігіне 

өзі иелік еткісі келетін азаматтар көп. 
Олар мұндайда əйелдің ұрпақ өсіріп, 
бала тəрбиесімен, отбасы тірлігімен 
айналысқан еңбегін жоққа шығарғысы 
келеді. Ал бала тəрбиесі – үнемі на-
зар аударуды, жіті көңіл бөлуді қажет 
ететінін, жұмыс істегеннен баланы 
тəрбиелеуге көп күш-қайрат жұмсала-
тынын түсінгісі келмейді.

Ортақ мүлік – бұл ерлі-зайып-
тылардың некеге тұрып, бірге өмір 
сүрген жылдары екі жақтап жинаған 
материалдық игілігі. Арнайы неке 
келісімшарты жасалмаса, бірге тұрған 
уақытта сатып алынған дүние-мүлік-
тің, ақшаның барлығы теңдей бөлінуі 
тиіс. Сол сияқты некеде тұрған жыл-
дары алынған несие, қарызды да ер-

лі-зайыптылар ажырасқан соң теңдей 
төлеп, қайтаруы тиіс. Ортақ мүліктің 
құрамы, бағасы, көлемі, орналасқан 
жері, теңдей бөлмеуге негіз болатын 
себептер сот алаңында сарапқа са-
лынып, нақты шешім де сонда шыға-
рылуы керек.

Сонымен қатар, ерлі-зайыпты-
лардың некеге тұрғанға дейін алған 
мүлкі бөлінбейді. Некеде тұрған күннің 
өзінде ерлі-зайыптылардың біріне 
туыстары, жақындары берген сыйлық, 
тарту, мұрагерліктің де бөліске түспей-
тінін қаперімізде ұстағанымыз жөн. 
Сот барысында кəмелетке толмаған 
балалардың құқығы ерекше назарда 
ұсталады. Сондықтан, мүлікті бөлу 
кезінде бала ата-анасының қайсы-
сымен қалса, үйдегі ол тұтынатын, 
қажеттілігіне жарайтын заттар бірден 
сол тарапқа талассыз беріледі. 

Ажырасуға арыз бермес бұрын екі 
жаққа кетіп, өмір сүретін жандар да 
кездеседі. Олар мұны дəлелдей алған 
жағдайда ерлі-зайыптылардың екі 
жақта тұрып жинаған ақша, мүлкі де 
бөліске салынбауы мүмкін.

Тағы бір ескерерлігі – мүлік құны 
сатып алынған кезіндегі бағамен емес, 
сот процесі жүріп жатқан кездегі нарық 
бағамымен өлшенеді. Мұндайда тə-
уелсіз сарапшылар қызметіне жүгіну 
артықтық етпейді. 

Назкен БАЙМАХАНОВА,
Жетісу аудандық сотының 

судьясы
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

Жазда біздің елімізде де вирус кең тарап кеткен кезде, ауруханаларда 
дәрігер жетпей, қарапайым өкпені желдететін медициналық қондырғыны 
ауыстырып тұру ісінде еріктілерге күніміз еріксіз түсті. 

Тіпті шарасыз министрдің  шілдеде ауылдық жерлерде науқастарға мал 
дәрігерлерін де көмекке тарту туралы бастамасы қазір езуімізге күлкі үйір-
генімен, сол сәттерде аса қажет шешімдердің біріндей көрінген. Шындығында 
Цойдың мал дәрігерлеріне күніміз түсетінін меңзеуі бекер емес, республика 
халқының 46 пайызы ауылда тұрса да әлі күнге ауыл түгілі үлкен қалаларда 
дәрігер маманы жетіспей жатыр. Тіпті жыл сайын мыңдаған дәрігер елімізді 
тастап, шекара асады екен. Денсаулық сақтау министрлігінің Республикалық 
денсаулық сақтауды дамыту орталығының бас директоры Қанат Төсекбаев-
тың мәлімдеуінше, 2017–2019 жылдар аралығында 3499 медицина қызмет-
кері көшіп кеткен. Нақтырақ айтар болсақ, 2017 жылы 1062 дәрігер елден 
кетсе, 2018 жылы – 1225, ал 2019 жылы – 1212 маман елден көшкен. «Арқа 
жылы болса, арқар ауып несі бар» демекші бұл деректер елде дәрігерлерге 
қажетті деңгейде жағдай жасалмай отырғанын көрсетеді. Қ. Төсекбаев мыр-

(Соңы. Басы 1-бетте)

КӨЗҚАРАС

Аталған Мұхаммед Аюб Биянху 
– Қытайдағы Цин билеушілерінің қы
сымына қарсы шыққан мұсылмандар 
көтерілісі қолбасшыларының бірі.  
ШоломАлейхем – драматург, идиш 
тіліндегі көркем әдебиетті қалып
тастырушылардың бірі, балалар 
жазушысы. Ал 1887 жылы дүниеге 
келген Ян Рудзутак – революционер, 
мемлекет қайраткері, партия және 
кәсіподақ белсендісі болған. Биянху 
атындағы көше Алматының Алатау 
ауданында, Рысқұлов көшесінен 
төменгі секторда орналасса, Шолом
Алейхемнің атына берілген көше 
Бостандық ауданында, Тимирязевтен 
жоғарыда Шашкин мен Марков 

Сауалнаманы дайындаған Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ, «Заң газеті»
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ДӘРІГЕРЛЕР САНЫН КӨБЕЙТУДІҢ ЖОЛДАРЫ ҚАНДАЙ?
Белгібай ШАХМЕТОВ, медицина ғылымдарының докторы, 
профессор:

– Қазір вирустың қайта өршіп бара жатқаны белгілі 
болып отыр. Мұндай жағдайда медицина университетінің 
жоғары курс студенттерін жұмысқа тарту арқылы ғана 
маман тапшылығы мәселесін шеше аламыз. Бірақ алдағы оқу 
жылынан бастап дәрігер мамандарды дайындауға айрықша 
көңіл бөлген жөн. Сосын дайын маманды түрлі жолдармен 
ынталандыру арқылы шалғай жатқан өңірлерге тартуға, 
елімізде ұстап қалуға тырысу керек. Талай жыл оқыған маман-
ның қоғам қадірін білуі керек. Он жыл маманданған дәрігерді 
айдан айға әзер жететін жалақыға байлап қою ұят. Әсіресе, 

инфекционист, вирусолог мамандарды дайындауға, халықтың жеке басының санитарлық 
мәселесіне көңіл бөлуге тырысуымыз керек. Шетелде көп жағдайда күнделікті өмір сүруге 
қажетті нәрселерді мектепте үйретеді. Бізде вирустың қауіптілігін сезінбестен той 
тойлап, айыппұл төлеп жүрген халыққа бәлкім осындай жолдармен қосымша жұмыстар 
жүргізіп, денсаулығына жауапкершілігін арттыру керек секілді. 

Жанұзақ ӘКІМ, экономист: 
– Мемлекеттік емханада бір мезгіл ғана жұмыс істеген соң әрине ондағы кезек үнемі аузы-мұр-

нынан шығып тұрады. Мемлекеттік емханада жақсы жалақы алса олар бір күннің екінші жар-
тысында жекеменшік емханаға жүгіріп жанталаспас еді. Еліміздегі медицина қызметкерлерінің 
кетуінің тағы бір себебі – бұл құлшыныс беретін белсенді механизмдердің болмауы, психоэмоцио-
налдық қысым, кәсіби өсу үшін мүмкіндіктердің болмауы, қорғаныстың төмен деңгейі, әлеумет-
тік кепілдіктердің жеткіліксіздігі деп айта аламын. Еліміздегі медицина қызметкерлерін қандай 
да бір әлеуметтік жеңілдіктермен қамтамасыз ете алмай отырмыз. Егер түрлі жолдармен 
ынталандыра алсақ дәрігер мамандығын игеруге ұмтылатын жастардың да қатары артар еді.

Дәрігерлер ғана емес қазір медбикелер де жеткіліксіз. Дәрігер мамандарды дайындауға көп 
жыл кеткенімен медбикелерді көбірек, қысқа уақытта, науқастарға жедел көмек көрсететін ма-
ман ретінде дайындап қойсақ болады ғой. Негізгі мәселеге мән бермеуіміздің салдарынан осындай 
маман тапшылығын да туындатып отырған сияқтымыз. Вирустың кезекті толқынын дәрігерсіз қарсы алу соғысқа қа-
ру-жарақсыз шыққанмен бірдей. Өйткені науқастарға уақытылы дәріні тағайындау, әр науқасқа жеке күтім жасау барлығы 
білікті дәрігерге байланысты дүниелер. Сондықтан дәл қазір ұлт саулығын бірінші орынға қойып, дәрігермен жеткілікті 
қамту мәселесіне мән беруіміз керек. 

МЕДИЦИНА 
САУАТТЫ 

МАМАНДАРҒА 
ЗӘРУ

КӨШЕ АТАУЛАРЫН ӘЛІ 
БІРІЗГЕ ТҮСІРЕ АЛМАЙ 

ОТЫРМЫЗ

СІЗ ТҰРАТЫН ҚАЛАДА КӨПШІЛІККЕ БЕЙМӘЛІМ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ 
АТЫНДА КӨШЕ БАР МА? ОЛ КӨШЕЛЕРДІҢ АТАУЫН ЖИІ ЕСТІ-

ГЕНІҢІЗБЕН ОЛАРДЫҢ КІМНІҢ АТЫНДА ЕКЕНІН БІЛЕ БЕРМЕУІҢІЗ 
МҮМКІН. АЛМАТЫДА ДА ОСЫНДАЙ КӨШЕЛЕР БАР. МӘСЕЛЕН, 
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ, РУДЗУТАК, БИЯНХУ.

көшелеріне параллель жатыр. Мұны 
неге жазып отыр демеңіз. Өйткені 
қызыл империяның қызыл бояуымен 
аты өзгерген қазақтың жерсу, көше 
атауларын қайтадан бұрынғы қазақы 
қалпына келтіру, тарихигеогра фия
лық атауымен қайта атау – басты 
мәселелердің бірі. 

Бұл – мегаполис саналатын Алма
ты қаласына да тән. Ашық дереккөзге 
сүйенсек, Алматы қаласында 1000-ға 
жуық көше бар екен. Олардың ішінде 
қазақ халқының біртуар азаматтары 
атындағы көшелер, тамыры қазақ 
халқымен сабақтас қыпшақ, түркі 
әлемінің көрнекті тұлғалары, жыр
эпостық шығармалар, ертегі, аңыз 

кейіпкерлерінің құрметіне қойылған 
көше атаулары да бар. Сондай-ақ 
қазақ халқына, қала тарихына мүлде 
қаты сы жоқ әлемдік тұлғалар мен 
өзге мемлекеттің көрнекті азаматтары 
есімімен аталатын және тағы басқа 
сипаттағы көше атаулары да бар.  

Көше атының өзгеріске ұшыра
уы сонда орналасқан барлық ме
кемелер мен заңды және жеке 
тұл ғалардың құжаттарындағы мекен
жайларын, көше атаулары жазылған 
маңдайшаларды ауыстыруды та лап 
етеді. Бұлай жасамау, әрине пошта, 
құтқару, салық жинау, тіркеуге алу 
қызмет теріне де кедергі туғызады. 

Бір қызығы елімізде ономастикалық 
даудамайдан алшақ жүретін Ақтау 
қаласы бар. Онда көше атаулары 
жоқ. Бәрі де нөмірмен белгіленген. 
Мысалы,  нөмір і  б ір інші  шағын 
аудан, нөмірі төртінші үй тәрізді. 
Дәл осындай атаусыз, кісі атымен 
аталмайтын көшелер АҚШ елінде 
де көп екен. Бұл бір жағынан дұрыс 
бағыт па деп ойланып та қаласың. 
Себебі, ұраншыл, саясатшыл, тіпті 
«атасының есімін ауылға, көкесінің 

есімін көшеге» берген атаулардан 
құтылар едік. Әрине, нәтиже жоқ емес, 
бар. Соңғы  екіүші жылдың ішінде 
Ленин есімімен аталатын 30 көше, 
Советов атауымен аталатын 15 көше, 
Октябрь, Целина, Комсомольская 
атуымен аталған қырықшақты көше 
алмастырылған екен. Демек, өткенi
мiздi екшеп, бүгiнiмiздi зерделеп, 
атауы өзгерген сүйiктi қаламыздың 
көшелерiн лайықты тұлғалар атымен 
атауға атсалысуымыз керек.  Ал, сіз, 
қандай көшеде тұрасыз?

Ақбота ЕРБОЛҚЫЗЫ,
«Заң газеті»

Айжан МОЛДАҒАЛИЕВА, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Құқықтық жұмыстар басқармасының 
бас маманы, заңгер:

– Шығыстың ұлы ойшылы Конфуций осыдан 2000 жыл бұрын мемлекеттегі 
істерді оң жолға қоюды атауларын дұрыстаудан бастау керектігі туралы: «Егер 
атаулар дұрыс болмаса, сөздердің негізі болмайды. Сөздердің негізі болмаған кезде 
іс те жүрмейді және халық не істерін білмейді»,  деген. Бір ғана Алматы қаласының 
өзінде түсініксіз Шолом-Алейхем, Рудзутак есімімен аталатын көше атаулары, 
қаптаған қатеге толы жарнамалар, Кеңес одағынан қалған ескі атауларды көптеп 
кездестіруге болады. Әрине, мұндай сауатсыздық, немқұрайлылық тәуелсіз елдің 
елдігіне сын. 

Елімізде көше атауларын беруде бірнеше нормативтік құқықтық актілер 
басшылыққа алынады. Атап айтсақ, «Тіл туралы» заңы «Әкімшілік-аумақтық 
құрылысы туралы» заң, елді мекендердің құрамдас бөліктеріне (көшелерге) атау 
беру, объектілерге атау беру, жалпы атаулардың транскрипциясын нақтылау, 

өзгерту және қайта атау туралы ҚР Үкіметінің қаулылары негізінде жүзеге асырылады. Көшелерге атау берудің 
өзіндік тәртібі бар. Алдымен, көшеге атау беру тұрғылықты халықтың немесе өзге де тұлғалардан әкімдікке келіп 
түскен өтініштердің негізінде қаралады. Атау берілетін көше толық абаттандырылып, сәулет және қала құрылысы 
басқармасынан әкімдікке рұқсат ету құжаттары берілуі тиіс. Рұқсат ету құжаттары берілгеннен кейін, Алматы 
қаласы әкімдігі жанынан құрылған 15 адамнан тұратын құрамына ғалымдар, тарихшылар мен саясаткерлер енген 
арнайы Ономастикалық комиссияның қарауына жіберіледі. Комиссияның қорытындысы және тұрғылықты халықтың 
пікірлері ескеріле келе, көшеге атау беру жөнінде қала әкімі шешім қабылдайды. Осы шешім мемлекет негізінде әділет 
органдарында тіркелген күннен бастап күшіне енеді және ол алғаш ресми жарияланған күннен бастап күнтізбелік 10 күн 
өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

Ономастикалық комиссия жобалық көшелерге атау бергенде елімізге немесе  әлемдік қоғамдастық алдында еңбек 
сіңірген тұлғалардың есімдерін, тарихи жер-су атаулары мен ұлттық танымға жақын дәстүрлі атауларды таңдайды.
Көше атауы тұлғаның өмірден өткеніне 5 жыл болған соң беріледі. Сондай-ақ, тұлғаның атындағы көше облыс көлемінде 
2 рет, республика көлемінде 3 рет қайталанбауы тиіс.

Сіз не дейсіз?

заның сөзіне қарағанда «Қазіргі уақытта медицина кадрларының тапшылығы 
4112 бірлікті құрайды. Ең үлкен тапшылық келесі мамандықтар бойынша 
байқалады: анестезиологреаниматологтар (393 бірлік); терапевтер (346,75 
бірлік); ЖТД (319,5 бірлік); зертханалық дәрігерлер (226 бірлік); психиатрлар 
(213 бірлік); акушергинекологтар (203,5 бірлік); педиатрлар (202,75 бірлік); 
жұқпалы аурулар бойынша мамандар (121,5 бірлік); эпидемиологтар (102,5 
бірлік); неонатологтар (85,25 бірлік). Ал медбикелерге арналған тапшылық – 
8583 бірлікті құрайды екен. Расында да тұрғылықты жерің бойынша тіркелген 
емханалардың қай қайсысына болмасын белгілі бір маман қабылдауына 
жазылар болсаң, кейбіріне кезекті бір апта, енді біріне бірекі ай күтесің. 
Мәселен жаңа туған баланы 34 айдан соң невропатолог маманға көрсету-
ге аналар міндетті. Бірақ тіркелген емханасында көп жағдайда бірнеше ай 
күту керек болғандықтан немесе мүлдем невропатолог маманы жоқ болған-
дықтан, амал жоқ аналар ақылы невропатолог қызметіне жүгінеді.  

Онсыз да елімізде маман жетіспей жатқанда 3500ге жуық дәрігер елді 
тастап көшсе, пандемия кезінде вирус жұғып қаншама тәжірибелі дәрігер-
леріміз қайтыс болды. Тіпті сыйақының өзін алалап, сан түрлі талап қойып, 
коронавируспен ауырған дәрігерлерге бермеуге тырысқан жағдайлар да 
көп. Қыркүйек айының басында бас мемлекеттік санитар дәрігер Айжан 
Есмағамбетова   «Пандемиядан бері Қазақстанда 18 дәрігердің өлімі тіркелді. 
Дегенмен, олардың бәрі тікелей коронавируспен ауырғандарға көмек көрсет-
кен дәрігерлер емес», – деді. Ал шілде айында тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің төрағасы Тимур 
Сұлтанғазиев: «Біздің санақ бойынша өкінішке орай 51 әріптесіміз көз жұм-
ды. Олардың жақындарына қайғырып көңіл айтамыз.Өтемақыға қатысты 
еңбек министрлігі мен денсаулық сақтау министрлігінің талаптарына сәйкес, 
арнайы комиссия тексеру жүргізіп, нәтижесінде өтемақы тағайындалады», – 
деген еді. Қатаң тексеруден соң статистикада айтарлықтай өзгеріс бары бай-
қалады. Ал жалпы елімізде бүкіл ауырған адамдардың 11,5%ын дәрігерлер 
құраған. КВИ жұқтырған 1,3 мыңнан астам дәрігер 2 млн теңгеден өтемақы 
алған. Төлемақы төлеу кезінде талай дәрігер сыйақыдан қағылып, шырылдап 
журналистерден көмек сұрағаны да жасырын емес. Әрине сыйақы, өтемақы 
төлеуде қатаң тексеріс керек шығар, бірақ алдағы болатын вирустың кезекті 
толқынында жанымызға араша түсер маман таппай қалмасақ болғаны.

Ал енді елімізде жұмыс кезінде коронавирус жұқтырған дәрігерлерге өте-
мақы төленбейтіні белгілі болды. Осындай кезеңде оларды ынталандырып 
отырмасақ, қатерге басын тігетін маман таба аламыз ба?! Өйткені Еуропаның 
есін алып жатқан вирус саны біздің елімізде де қайтадан көбейіп келеді. 7 
қараша күні 613 адамда коронавирус індеті ПТР арқылы расталса. 8 қараша 
күні коронавирус инфекциясын жұқтырудың 723 жаңа жағдайы тіркелген. 
Күн сайын артып келе жатқан статистика тағы да дәрігерлердің жұмысының 
көбейетінін аңғартады.

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ,
«Заң газеті»
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САРАП

ҚР Президенті Жолдауындағы 
«Әділетті мемлекет азаматтардың 
мүддесін қорғау жолында» деп ата-
латын бөлімінде құқықтық жүйедегі 
олқылықтар мен кемшіліктер сөз 
болады. Стратегиялық құжатта баса 
назар аударылған негізгі мәселе-
лердің бірі қылмыстық іс жүргізу 
алаңындағы өкілетті органдардың 
іс-қимылын нақтылау.

Президент өз сөзінде «ЭЫДҰ елдерінің 
үлгісімен қылмыстық саланы модерниза-
циялау керек. Бізге азаматтардың уақы-
тында құқықтарын қорғауды қамтамасыз 
ететін және жоғары халықаралық стан-
дарттарға сәйкес келетін модель қажет. 
Мен Қазақстанда биліктің нақты бөлінуі 
бар үш деңгейлі модельді енгізу керек деп 
санаймын» – деді.

Ол жүйе қандай болмақ? Полиция 
қылмыстарды анықтап, оған қатысы бар 

Қазіргі таңда тараптар арасында 
дау дың көбеюіне байланысты олар-
дың мәселелерін шешу, ретке кел-
тірудің тиімді әдістерін табу өзекті 
мәселенің бірі болып отыр. Әлемнің 
көптеген елдерінде дауды шешудің 
неғұрлым тиімді және балама әдіс-
терінің бірі – ол медиативтік келісім.

Медиацияны кең танылған бітістіру 
мен табыстыру рәсімдерінің озық түр-
лерімен салыстыруға болады. Медиация 
көптеген ғасырлар бойы бейбітшілікті 
орнықтыру жолында қолданылады. Әлі де 
осы миссия сынан танған жоқ. 

Өткен ғасырларда қазақ қоғамындағы 
әлеуметтік құрылымда билер аса маңыз
ды орынға ие болып, тек ел басқарушы 
ғана емес, сонымен бірге сот билігін жү-
зеге асырушы ретінде де танылған. Қазақ  
қоғамындағы сот үрдісіндегі  бітім инсти-
туты  туралы заңгер ғалым З.Кенжалиев 
былай деп жазды: «Қазақ қоғамындағы 
сот процесінің басты мақсаты – бітім еді. 
Яғни дауласушы тараптарды келістіріп, 
бітімдестіру».  

Сот жүйесіндегі бұл институт алғаш рет 
2009 жылы ҚР Судьяларының V съезін-
де  жоғары саяси деңгейде талқыланды. 
Қазіргі таңда, соттар қабылданған заңның 
жағымды тұстарын бағалап, сот медиация 
институтын жаңғырту мақсатында оны 
дамытуға үлестерін қосып жатқан жағдай-
лары жиі орын алуда. 

ДАУДЫ УШЫҚТЫРМАУ – 
ТАРАПТАРДЫҢ ТАТУЛАСУЫНА КЕПІЛ

Барлық заңдар еліміздің негізгі заңы – Конституциядан 
бастау алады. ҚР Конституциясының 1-бабында «Қазақстан 
Респуб ликасының ең қымбат қазынасы – адам және адамның 
өмiрi, құқықтары мен бостандықтары»,– деп көрсетілген. Кон-
ституциямен баянды етілген адамның құқықтары мен бостан-
дықтарын толық қамтамасыз ету үшін еліміздің заңнамалары 
үнемі жетілдіріліп келеді. Соның ішінде даулар бойынша, тиімді 
және әділ шешімге азаматтардың қол жеткізуін қамтамасыз 
ету үшін дауды шешудің әртүрлі баламалы жолдары сот сала-
сында да үнемі даму үстінде. 

Тараптардың ерікті келісімі бойынша жүзеге асырылатын, 
олардың өзара қолайлы шешімге қол жеткізуі мақсатында ме-
диатордың жәрдемдесуімен тараптар арасындағы дауды рет-
теу рәсімін осы медиацияға жатқызып жүрміз. Ал, оның негізгі 

мақсаты дауды шешудің екі тарапын да қанағаттандыратын 
нұсқасына қол жеткізу, тараптардың дауласушылық деңгейін 
төмендету дейміз.

Медиация тараптары медиаторды ерікті түрде таңдауға, 
медиатордан бас тартуға; медиацияның кез келген сәтінде оған 
қатысудан бас тартуға; медиацияны жүргізуге жеке өзі немесе 
өкілеттіктері заңда белгіленген тәртіппен рәсімделген сенім 
хатқа негізделген өкілдері арқылы қатысуға; дауды реттеу 
туралы келісімді орындамаған немесе тиісті дәрежеде орында-
маған кезде сотқа немесе оған байланысты Қазақстан Республи-
касының заңнамасында белгіленген тәртіппен медиация жүзеге 
асырылған, іс жүргізуінде жатқан процесті жүргізетін органға 
жүгінуге құқылы.

Медиация тәсілі сот жүйесіндегі әділ төрелікті қамтама-
сыз етудің бірден-бір жолы. Біздің жүйедегі осы бір тиімді әдіс 
бүгін кеңінен насихатталып, жалпыхалықтық қолдау табуы 
керек. М
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ӘДІЛЕТТІ МЕМЛЕКЕТ 
АЗАМАТТАРЫНЫҢ МҮДДЕСІН 

ҚОРҒАЙДЫ
дәлелдемелерді жинап, бекітеді. Проку-
рор жиналған дәлелдерге тәуелсіз баға 
беруге, азаматтардың құқықтарының 
бұзылуына жол беруге, адал азаматтар-
дың қылмыс тық процеске араласуына 
жол бермеуге, сотта айыптауды қолдауға 
міндетті болады. Ал сот органдардың әре-
кеттеріне шағымдарды қарап, іс бойынша 
түпкілікті үкім шығарады.

Бұл тәсіл бақылау мен тепетеңдік 
жүйесін нығайтуға және әр кезеңде тиімді 
сүзгіден өткізуге мүмкіндік береді.

Президент қылмыстық және қылмыс
тық іс жүргізу заңнамасының тұрақ тылы
ғын қамтамасыз ету маңыздылығына 
тоқталды. Өйткені оның жиі түзетілуі құқық 
қорғау органдарына кері әсерін тигізеді 
және бірыңғай тергеу және сот тәжіри-
бесін қалыптастыруға мүмкіндік бермей 
отыр.

Заңнаманы қолдануға қатысты шешім-
дер көбіне тәртіп сақшыларының ыңғайы-
на сүйене отырып, тиісті талдаусыз және 
болжаусыз қабылданады. Сондықтан 
«әкімшілік» және «қылмыстық» құқық 
бұзушылық туралы жаңа ұғымдарды 
әзірлеу қажеттілігі туындаған. Сонда ғана 
қоғам мен құқықтық қоғамдастық құқық 
бұзушылық үшін жаза белгілеудің логика-
сын түсінетін болады.

Соңғы жылдары қылмыстықпроцестік 
құқық сараланып, заман талабына сай 
Азаматтық процестік, қылмыстық про-
цестік және өзге де заңдарға тиісті өз-
герістер мен толықтырулар енгізілді. 
Қылмыстық істер бойынша медиацияны 
қолдануды қылмыстық заңнамамен реттеу 
мәселесіне келсек, қылмыстық құқықтағы 
медиация медиаторлармен қолданыла-
тын арнайы әдістер жиынтығын реттейді.

Қылмыстық кодекстің 68бабында 
татуласуға байланысты қылмыстық жау-
аптылықтан босату бөлігі бекітілді. Соған 
сай онша ауыр емес немесе ауырлығы 
орташа қылмыс жасаған адам әрекетімен 
болған зиянды қалпына келтіріп, жәбір-
ленушімен татуласса қылмыстық жауап-
тылықтан босатуға жатады. Заң аясында 
медиация ережелері адам өлімі мен, 

сыбайлас жемқорлық, террористік, экс-
тремистік қылмыстар жасаған адамдарға 
қолданылмайды.

Сот міндетіне тек заңмен бекітілген 68
бап талаптарын түсіндіру кіреді, сот еш-
кімді мәжбүрлеп, жүктемейді. Ал медиатор 
сот төрелігін іске асырумен байланысты 
емес бейтарап тұлға ретінде сотталушы 
мен жәбірленушінің татуласуына жағдай 
жасайды. Екі жақ медиативті келісім құруға 
өз еркімен келіскен жағдайда сотталушы 
жәбірленушімен татуласуына байланысты 
қылмыстық жауаптылықтан босату туралы 
сот төрелігін іске асырады. Сондайақ 
Қылмыстық процестік кодекстің 85ба-
бымен медиатор процессуалды тұлғаның 
өкілеттігі бекітілді.

Мысалға сотқа дейінгі тергеу сатысын-
да татуласу арқылы аяқталуға жататын 
істер сотқа дейін жетіп жатады. Өйткені 
тергеу органдары істі сотқа дейін аяқтап, 
тараптарды әуресарсаңға салады. Бұл 
артық жауапкершіліктен қашып, сотқа 
ысыра салғанмен бірдей. Осы мәселе 
бойынша атыраулық құқық қорғау орган-
дары өкілдерімен бірнеше кездесулер 
өтті. Алдағы уақытта тергеу сатысында 
татуласумен аяқталуы тиіс қылмыстық іс 
сотқа келетін болса, жауапты тұлғаларға 
қатысты жеке қаулылар шығарылатыны 
да ескертілді.

Статистикалық деректерге сүйенсек, 
Атырау қаласының №2 сотымен 642 қыл-
мыстық іс қаралып, оның 74і татуласу 
әдісімен аяқталған. 2020 жылдың I жарты 
жылдығында 340 қылмыстық істің 45 ісі 
татуласумен біткен. Егерде барлық құқық 
қорғау органдары істерді шешу кезінде 
альтернативті әдістерді заң аясында қол-
дануға мүдделі болса, әрине бұл көрсет-
кіштер әліақ артып кетер еді. 

Медиацияны толық қолдану тек сот 
қыз метін емес, барлық процестік алаңдағы 
органдардың жұмысын оңтайландырып, 
жұмыс жүктемесін анағұрлым азайтуға 
қолайлы мүмкіндік туғызады. Медиация 
рәсімін енгізу мен қолдану сайып келгенде 
қоғамдық қарымқатынастың мәдениетін 
арттырады.

БЕРЕКЕНІҢ БАСТАУЫ КЕЛІСІМГЕ КЕЛУ

Эльмира ОЙКУЛОВА,
Атырау қаласының №2 сотының 
судьясы

Асхад ТОЛЕНТАЕВ,
Тараз қаласының мамандандырылған әкімшілік соты 
кеңсесінің маманы

Кеңес үкіметі уақытында Қазақстанда заңгерлерді дайындай-
тын жоғары және орта оқу орындары болғанмен, бірақ оларда ха-
лықаралық құқық мамандығы бойынша заңгерлерді дайындайтын 
факультеттер, кафедра да, тіпті халықаралық қатынастар бой-
ынша мамандық болған жоқ. Қазір сол уақыттардағы орталықтан 
шыққан саясатты ескеріп отырсақ, мұның өз себептері де бар 
екен және ол менің байқауымша бірнешеу. Біріншісі, формалды 
түрде одақтас болып саналатын, 15 республика біртұтас даму 
бағытында, бірдей қоғамдық формацияда болып, ішкі және сыртқы 
мемлекеттік саясатта да бірдей түсінікте болдық. Мұндай жағдайда 
барлық маңызды шешімдер Мәскеу арқылы шешіліп, халықаралық 
қатынастар да орталық билік арқылы іске асырылды. Басқаша 
айтқанда,  республикаларда сыртқы саясат жүргізу, шет елдердің 
элементтерімен экономикалық, құқықтық мәселелері бойынша 
араласу құқығы болған жоқ. Сол себептен одақтас республика-
ларда халықаралық қатынастар, оның ішінде халықаралық құқық 
бойынша мамандар дайындау қажет деп саналмады. Екіншіден, 
ашық түрде айтылмаса да, кеңес үкіметі кезінде ұлтқа қарау, соған 
қарай алалау қандай да бір деңгейде болды. Мұның дәлелі ретінде 
сол кездерде қазақ ұлтынан шыққан халықаралық қатынастарда 
қызмет атқарған адамдардың болмауын айтуға болады. Яғни,одақ 
құрамында болған басқа республикалардың азаматтары болып 
саналатын өзге  ұлттардың өкілдерін халықаралық қатынастарға 
жататын қызметтерге жақындата бермеу, тіптен жолатпауды біл-
діретін пиғылой болған. Кеңес үкіметі кезінде қазақтан шыққан 
елші ретінде 1928 – 1932 жылдары Хиджазда Консул, кейін 1932– 
1936 жылы Сауд Арабиясындағы КСРОның өкілетті елшісі болған 
Нәзір Төреқұловты айтуға болады. Ол 1937 жылы халық жауы деп 
айыпталып, атылып кеткен. Оның елші болу себебін сол кездерде 
оқыған, сауатты адамдардың кеңес одағы елдерінде аз болуынан 
деп қана түсінуге болады. 

Алайда, кеңес үкіметі кездерінде халықаралық қатынастарға 
жіберілмесе де біренсаран халықаралық құқық бойынша білім 
алған, халықаралық құқық мамандығы бойынша заң ғылымдары-
ның кандидаты, қылмыстық құқық және криминология бойынша заң 
ғылымдарының докторы болған Жекебаев Өзекен Сүйкімбайұлын 
келтіруге болады. Ол Москва мемлекеттік халықаралық қатынас
тар институтын бітірген және 1959 жылы Москва ғылым акаде-
миясында халықаралық құқық мамандығы бойынша кандидаттық 
диссертациясын қорғаған. Бірақ ол жақтан өз мамандығы бойынша 
жұмыс таппай, елге Алматыға келген. Алматыда халықаралық 
құқық бойынша кафедра немесе мамандық болмағаннан кейін, 
ғылым кандидаты деген аты бар болғандықтан, Қаз КСР Ғылым 
академиясына ауысқан..

Алғашқы қазақстандық  халықаралық құқық мамандығы бойын-
ша заң ғылымдарының кандидаты Ө.Жекебаев болса, құқықтың 
осы ғылым саласы бойынша алғашқы заң ғылымдарының докторы 
Сәрсенбаев Марат Алдонғарұлы болды және ол кісінің жетекшілі-
гімен 1990 жылы Қазақ Ұлттық Университетінде халықаралық құқық 
кафедрасы ашылды. Сол уақыттан бері осы кафедраның жетек-
шілігімен халықаралық құқық мамандығы бойынша көптеген ғылым 
кандидаттары мен докторлары, сонымен қатар осы мамандық 
бойынша көптеген бакалаврлар, магистрлар дайындалды. 

Биыл кафедраға 30 жыл, факультетке 25 жыл толғанын атап 
өте отырып, халықаралық құқық мамандығы бойынша заңгерлер-
мен заң факультетін бітірген заңгерлердің айырмашылығы туралы 
бірер сөз айта кетуге тұрады. Қазақстан жоғары оқу орындарының 
заң факультеттерін бітірушілер негізінен отандық, яғни Қазақстан 
Республикасының заңдары бойынша оқытылып, ел ішіндегі 
құқықтық қызметтермен айналыса алады. Ал ҚазҰУ халықаралық 
құқық мамандығы бойынша оқытылған заңгерлер азаматтық, қыл-
мыстық, әкімшілік, қылмыстық және азаматтық процессуалдық 
сияқты отандық құқықтарды кейбір шет елдердің аталған құқық 
салаларымен салыстырмалы түрде оқиды және өздерінің арнайы 
мамандығы ретінде халықаралық құқықтық пәндерді өтеді. Сәй-
кесінше отандық заңдардың халықаралық құқықтық стандарттарға 
сәйкестік дәрежесін, яғни қаншалықты халықаралық актілерге 
сай немесе айырмашылығы бар екендігін анықтай біледі. Соған 
байланысты халықаралық құқық бойынша дайындалған заңгерлер 
шет елдік ұйымдармен бірлескен кәсіпорындарда, халықаралық ұй-
ымдарда, мемлекеттің сыртқы саясатын іске асыратын Қазақстан-
ның шет елдердегі дипломатиялық өкілдіктерінде заңгер ретінде 
жұмыс істеуге қабілетті болады. Әрине, Қазақстан сияқты өзге 
мемлекеттермен ашық саясат жүргізіп отырған және интеграци-
ялық байланыстарға белсенді қатысушы елге осындай жанжақты 
дайындалған заңгерлер көптеп керекақ.

Серік ӘПЕНОВ,
заң ғылымдарының кандидаты

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ 
САЛАСЫНА ЗАҢГЕРЛЕР 

ДАЯРЛАУ ҚАЖЕТ

Тәжірибе барысында, сотқа жүгінген 
тараптардың басым көпшілігі «медиация» 
не екенін де білмей жатқан жағдайлары 
орын алғандықтан, халықтың медиация 
институтымен танысу мүмкіндігін жүзеге 
асыру үшін оларға әрдайым медиация 
ұғымы жайлы және оның ерекшеліктері 
жөнінде ақпарат беріліп, сондайақ аза-
маттық істерді қарау барысында медиация 
институтын қолданудың тәртібі мен салда-
ры туралы сот тарапынан мүмкіндігінше 
насихаттау шаралары жүргізілуде.

Қазақстан Республикасының «Медиация 
туралы» заңы судьялар тарапынан да қол-
дау тапты. Судьялардың  медиацияны қол-
дануға талпынуы келесі себептермен сипат-
талады: медиация туралы шартты жасасқан 
кезде азаматтық іс бойынша іс қысқартыла-
ды; қарсы талап арыз бермейді; медиация 
туралы шарт ерікті түрде жасалғандықтан, 
атқарушылық өндіріс қозғалмайды.

Мысалы, Шалқар аудандық сотына 
талап қоюшы Қ. жауапкер С. екеуі ара-
сындағы некені бұзу туралы арызбен жү-
гінген. Жауапкер С. талапкермен отбасын 
сақтауға, араларындағы келіспеушілікті 
жоюға, балаларының тәрбиесіне қарауға 
міндеттелетінін айтып, талап қоюшыны 
татуласуға шақырды. Талап қоюшы Қ. жа-
уапкердің ұсынысын қолдап, оның ұсыны-
сына келісетінін көрсетіп, онымен арадағы 
некені бұзу туралы талап арызынан бас 
тартты. Нәтижесінде, сот тараптардың 

дауды медиация тәртібімен реттеу туралы 
келісімдерін бекітті. ҚР АПКнің 277бабы-
ның 6) тармағына сәйкес іс бойынша іс 
жүргізу тоқтатылды.

Яғни, бүгінгі таңда тараптардың мүд-
делері теңдей сақталып, сотта медиация 
тәртібімен азаматтық істер қаралып, олар 
бойынша сот өндірісі қысқартылып жатыр. 
Дәлірек айтар болсақ, аудандық сотта ме-
диация және татуласу рәсімдері арқылы 
51 азаматтық іс аяқталды.

Мемлекеттің азаматтық істер бойынша 
тараптардың сотта медиация тәртібімен 
бітімгершілік келісімін бекіткен кезде 
төленген мемлекеттік баждың төлеушіге 
қайтарылуы тәртібі азаматтық істерді 
медиативті келісімге келу арқылы шешу 
барысында үлкен септігін тигізеді.

         
А. БОЛЫСБАЙ,

Шалқар аудандық сотының 
бас маманы
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«БІЗДІҢ ҚОРДЫҢ 
ЕЛ ЭКОНОМИКАСЫНА ТИГІЗЕР 

ПАЙДАСЫ ЗОР»

СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

Ержан ЕЛШІБАЕВ, 
«Проблемалық кредиттер қоры» АҚ басқарма төрағасы:

– Ержан Иманқұлұлы, «Пробле-
малық кредиттер қоры» АҚ секілді 
мекеме құруда нендей мақсат көз-
делді, алғышарттары қандай еді?

– «Проблемалық кредиттер қоры» 
АҚ-ның тарихы 2012 жылдан бастау 
алады. Қорды құрудағы негізгі мақсат 
– отандық екінші деңгейлі банктердің 
несие портфелін «жұмыс істемейтін», 
дәлірек айтсақ төлем мерзімі 90 күн-
нен асып кеткен қарыздардан тазарту 
болды. Дағдарыстан кейінгі кезеңге 
тап келген 2012 жылдан бастап банк 
секторындағы NPL деңгейі кредиттік 
портфельдің жалпы көлемінің 33% 
дейін, яғни, ең жоғары межеге жет-
кен еді! Бұл проблема еліміздің бүкіл 
қаржы жүйесінің тұрақтылығына қауіп 
төндіріп тұрды. 

Әлемнің бірқатар елдерін тұра-
латып кеткен қаржы дағдарысынан 
Қазақстан қатты зардап шеккен жоқ. 
Оған себеп: елімізде мемлекет та-
рапынан қабылданған алдын алу 
шаралары тиімді жүргізіліп, оң нәти-
жеге қол жеткізе білдік. Дағдарыс 
салдарын қалпына келтіру бағдарла-
масының негізгі шараларының бірі 
екінші деңгейдегі банктердің кредиттік 
портфельдерінің сапасын жақсартуға 
бағытталған – «Проблемалық кредит-
тер қоры» АҚ құрудың алғышарттары 
осындай еді.

Қор құрылған сәттен бастап елдің 
ең ірі банктері саналатын – БТА және 
Цеснабанктің активтерін сатып алу 
бойынша бірқатар ірі мәмілелерді жү-
зеге асырдық. Соның бірі – БТА-мен 
жасалған мәміле нәтижесінде 2017 
жылы 4,5 трлн теңгеден астам сомаға 
халықтың депозиттерін сақтап қалу 
мүмкіндігіне ие болдық. Сондай-ақ, 
отандық агроөнеркәсіп кешенін са-
уықтыру аясында Цеснабанктің актив-
тері де сатып алынды.

– Бүгінгі таңдағы қор алдында 
тұрған өзекті мәселелер қандай?

– Бүгінде қор алдында банк сек-
торын сауықтырумен қатар, сатып 
алынған проблемалық активтерді 
сауықтыру және оларды экономика-
лық айналымға жедел түрде қайтару 
сияқты тағы бір стратегиялық мәні зор, 
ауқымды міндет тұр.

Қор алдындағы және бір міндет – 
борышкерлерді сауықтыру. Сондықтан 
активтерді сатып алғаннан кейін ең ал-
дымен қарыздарды қайта құрылымдау 
мүмкіндігін қарастырамыз. Қайта 
құрылымдау – төлемдер кестесін қай-
та қарау, пайыздық мөлшерлемелерді 
төмендету, шетел валютасындағы 
кредиттерді конвертациялау және т.б. 
түрінде ұсынылуы мүмкін. Бүгінде қор-
дың қоржынында БТА-ға тиесілі,  қайта 
құрылымдау процесіндегі 17 жоба бар. 
Бұлардың барлығы да салық төлеп, 
халықты жұмыс орындарымен қамта-
масыз етіп отырған әрекеттегі бизнес-
тер. Цеснабанктің «ҚазЭкспортАстық» 
және «Атамекен-Агро» атты агро-
өнеркәсіптік кешеннің ірі холдингтері де 
қайта құрылымдаудан өткеннен кейін 
өндірістік қызметін жалғастырды. 

Сауықтыру процесін жеделдету 
мақсатында, қор әрбір борышкер-
мен жеке жұмыс жүргізеді. Ал қайта 
құрылымдағаннан кейін де берешек 
тұрақты түрде өтелмеген жағдайда, 
өндіріп алу рәсімдерін жүргізу туралы 
шешім қабылданады.

– Проблемалық кредиттер қоры 
– мемлекет тарапынан қаржылан-
дырылатын, ҚР Қаржы министрлі-
гіне бағынышты ұйым. Осы ретте 
бюджет қаражаты есебінен екінші 
деңгейлі банктерге қол ұшын созу 
қаншалықты ақталады? 

– Екінші деңгейлі банктерді ел 
экономикасының қан айналым жүйесі 
десек те болады. Бұл жүйе неғұрлым 
жақсы әрі тиімді жұмыс істеген сайын 
мемлекеттің экономикалық жағдайы 
да соғұрлым түзеле түсетіні дәлелдеу-
ді қажет етпейтін аксиома іспетті. Ал 
жұмыс істемейтін кредиттер жиналып 
қалған жағдайда банктер экономика-
ның нақты секторын несиелеу көлемін 
азайтуға мәжбүр болады да кәсіпорын-
дар жеткілікті қаржыландырылмайды, 
сәйкесінше өндіріс пен жұмыс орында-
ры қысқарады. Өндірістің төмендеуіне, 
сату көлемінің азаюына және жұмыс 
орындарының қысқаруына қарай ком-
паниялардың кредиттерді қайтару 
қабілеті де нашарлай түсетіні белгілі 
жағдай. Сол себепті, стрессті актив-
тердің үлкен үлесі банктерді қосымша 
операциялық шығындар шығаруына 
мәжбүрлейді. Мұндай жағдай ең ал-
дымен халықтың сатып алу қабілетінің, 
кірісінің және жалпы өмір сапасы-
ның төмендеуіне әкеліп соғады. Банк 
секторындағы турбуленттік  жағдай 
халықтың оларға деген сенімін төмен-
детіп қана қоймай, банктердің өз де-
позиттерінен айырылуына бірден-бір 

себебі болып табылады. Сондықтан, 
экономиканы тығырыққа тірейтін 
жаһандық дағдарыстар нәтижесінде 
орын алған мәселелерді оңтайлы 
шешу үшін, мемлекет екінші деңгейлі 
банктерге қаржылық қолдау көрсету 
сияқты эффективті шараларға баруға 
мәжбүр болады. 

Дамыған және дамушы елдердің 
тәжірибесіне сүйенсек, мемлекет банк 
секторына араласпаса және мемлекет 
тарапынан қаржылық қолдау көрсетіл-
месе NPL-дің жоғары деңгейі экономи-
каның тоқырауына әкелуі мүмкін екенін 
көрсетеді. Бір кездері әлемнің жетекші 
елдерінің билігі ең ірі банктерді мемле-
кет меншігіне алуға, сондай-ақ халықа-
ралық даму банктерінен қаржылық 
көмек сұрауға мәжбүр болған еді. 
Мұндай мәселе біздің елде де орын 
алды. Бұл әлемдік тәжірибе. Осы 
ретте, Проблемалық кредиттер қоры 
арқылы мемлекеттік қаржыландыру 
БТА-ны алғашқы сатып алу шеңберінде 
ғана жүзеге асырылғанына баса назар 
аудару қажет. 

– Қор портфелінде бүгінде ак-
тивтердің қандай түрлері бар?

– 2017 жылы БТА-дан сатып алын ған 
активтер заңды және жеке тұлға ларға, 
жылжымайтын және жыл жымалы мүлік-
ке, сондай-ақ акция лар мен ұйымдар-
дағы қатысу үлес теріне қарыздар бо-
йынша талаптар түрінде ұсынылды.

Ал, елдің агроөнеркәсіптік кешенін 
жақсарту шаралары аясында ауылша-
руашылық тауар өндірушілеріне талап 
ету құқығын Цеснабанктен алдық. Осы 
талап ету құқықтары үшін кепіл болған 
жер учаскелері Қазақстанның күллі егіс 
алқаптарының оннан бір бөлігін құрады.

– Мүлік және талап ету құқықта-
ры туралы айтпас бұрын, бұл 
қандай талаптар екендігіне тоқта-
лып өтсек.

– Талап ету құқықтары бойынша 
өндіріп алу дегеніміз, бұл талап қою 
жұмысы, сот процестері, атқарушылық 
іс жүргізу, банкроттық процесі, актив-
терді қордың балансына қою сияқты 
көптеген  күрделі кезеңдерді қамтитын 
үлкен жұмыс.

Мәселен, БТА бойынша актив-
тердің 71% – талап ету құқығын, ал 
29% – мүлікті құрады. Төлем қабілеті 
жоқ борышкерлерге қатысты 40 талап 
бойынша сот органдары тарапынан 
447,7 млрд теңге өндіріп алу туралы 
шешім қабылданды. Айта кетерлігі, 
аталған соманы толық көлемде өн-
діріп алуға кепілзаттың жеткіліксіз 
болуы «қолбайлау» болып отыр.

Ал, Цеснабанктен сатып алынған 
активтерге келсек, бұл жүз пайыз та-
лап ету құқығы. Қазіргі таңда өндіріп 
алу процестері аяқталып, әкімдік-
термен бірлесе жүргізілген ауқымды 
жұмыс нәтижесінде активтер жаңа 
инвесторларға берілді.

– Сатылымға шығарылған 
мүліктердің  (пайыздық арақа-
тынаста да, ақшалай мәнде де) 
қаншасы сатылғанынан халықты 
хабардар етсеңіз?

– Бүгінде жалпы сомасы 13,691 
млрд теңгеге 178 жер учаскесін, 314 
коммерциялық жылжымайтын мүлік 
объектісін, 83 тұрғын үй қорының ны-
санын және 210 жылжымалы мүлік 
объектісін сатуға қол жеткізіп отырмыз.

Яғни, 607 жылжымайтын мүлік 
нысаны жалпы сомасы 20, 230 млрд 
теңгеге сатылды.

Егер пайыздық арақатынаста қа-
райтын болсақ, онда ең көп сатылғаны 
жылжымалы мүлік объектілері (40%) 
екендігін аңғаруға болады. Одан кейін 
коммерциялық жылжымайтын мүлік – 

шағы «үміт» күттірер болса, оған қайта 
құрылымдау жүргізіліп, ал перспекти-
васы жоқ болса, сот арқылы өндіріп 
алу процесі басталады. Нәтижесінде 
қор мүлікті өз балансына қабылдап, 
активтерді аукцион арқылы сату мүм-
кіндігіне ие болады. Тек сатылымға 
шығару бағытының өзінде Ұлттық 
қорға шамамен 28,6 миллиард тең-
ге көлемінде қаражат аударылды. 
Жақын арада тағы 4 миллиард теңге 
аудару жоспарланып отыр.

Ал Цеснабанкке қатысты мемле-
кеттен ақша тартылмағандақтан ҚР 
Ұлттық қорға қаражат аудару бойынша 
ешқандай міндеттемелеріміз жоқ.

– Проблемалық кредиттер қоры 
ағымдағы жылы қызмет бағы-
тының басты назарын нендей 

– Мемлекет басшысы Қасым- 
Жомарт Тоқаев 2019 жылғы 26 
маусымда «Қазақстан Республика-
сы азаматтарының борыш жүкте-
месін азайту шаралары туралы» 
№34 Жарлыққа қол қойды. Өзге 
мекемелермен қатар Проблемалық 
кредиттер қоры да аталған шара 
аясында қыруар жұмыс атқарға-
нынан хабардармыз. Сұхбатымыз-
ды қортындылай келе, осы мәсе-
леге де тоқталып өтсеңіз.

– Борыш жүктемесін азайту – көп 
балалы отбасылар, асыраушысынан 
айырылу жағдайы бойынша төлем 
алатын отбасылар, мүгедек балалары 
бар, 18 жастан асқан бала кезінен 
мүгедек балалары бар отбасылар 
және т.с. сияқты санаттарға жататын 
азаматтарға қатысты жүргізілді.

Өз кезегінде, Проблемалық кре-
диттер қоры қаржы операторы ретінде 
әрекет ете отырып, бұл бағдарламаны 
ҚР Ұлттық Банкі бекіткен механизм 
шеңберінде негізгі екі бағыт бойынша 
жүзеге асырды. Бірінші бағыт шең-
берінде өмірлік қиын жағдайға тап 
болған азаматтардың борыш жүкте-
месін азайту үшін қор тарапынан 716 
519 кепілсіз тұтынушылық қарызды 
өтеуге екінші деңгейдегі банктер мен 
микроқаржы ұйымдарының шоттары-
на 120,5 млрд теңге көлемінде қаржы 
аударылды.

Сондай-ақ Жарлықты іске асыру 
мақсатында екінші деңгейлі банктер 
мен микроқаржы ұйымдарында кеп-
ілсіз тұтынушылық кредиттері бар, ел 
азаматтарына 2019 жылғы 1 шілдедегі 
жағдай бойынша есептелген (тиесілі) 
тұрақсыздық айыбын (айыппұлдар 
мен өсімпұлдарды) өтеу механизмі 
бекітілді.

Осы бағыт шеңберінде екінші 
деңгейлі банктер мен микроқаржы 
ұйымдары 2019 жылғы 30 шілдеге 
дейінгі мерзімде ел азаматтарының 
барлық санаттарына 1,4 млн берешек 
бойынша жалпы сомасы 33,6 млрд 
теңгеге есептелген тұрақсыздық айы-
бын кешіруді жүзеге асырды.

Қор ел азаматтарының кешірілген 
тұрақсыздық айыбы бойынша бере-
шегінің 30 пайызын өтеп беру мақ-
сатындаекінші деңгейлі банктер мен 
микроқаржы ұйымдарының шоттары-
на 10,1 млрд теңге көлемінде қаражат 
аударды.

Жалпы алғанда, ҚР Президентінің 
Жарлығын іске асыру нәтижесінде 
қазақстандықтардың борыш жүк-
темесі едәуір азайды. Ал қарызда-
рының жалпы мөлшері ескерілген 
бірқатар азаматтың берешегі толық-
тай өтелді.

– Әңгімеңізге рақмет! Ел экономи-
касын тұрақтандыруға бағытталған 
қызметіңізге сәттілік тілеймін.

Айгүл АХМЕТОВА, 
«Заң газеті»

ты әкімдігінің коммуналдық меншігіне 
берген болатынбыз. Бүгінгі күннің өзін-
де жалпы ауданы 243 мың гектарды 
құрайтын196 жер учаскесі берілді.

Бұдан бұрын атап өткеніміздей, 
2017–2019 жылдары БТА мен Цесна-
банктен қорға өткен ең үлкен пробле-
малық портфельді басқарып отырмыз.

2019–2020 жылдары БТА мен 
Цеснабанк портфеліндегі 32 борыш-
кермен компаниялардың қарыздарын 
қайта құрылымдауға қол жеткізе ал-
дық. Мұндай шара компаниялардың 
қаржылық жағдайын тұрақтандыруға, 
жұмыс орындарын сақтауға және 
агроөнеркәсіптік кешен субъектілері 
тарапынан көктемгі дала жұмыстарын 
дер кезінде бастап кетуге мүмкіндік 
берді.

Бұдан бөлек, Мемлекет басшысы-
ның халықты және кәсіпкерлік субъ-
ектілерін қолдау жөніндегі тапсырма-
сы аясында Проблемалық кредиттер 
қоры бірқатар оң шешімдер қабыл-
даған болатын.Солардың ішінде 
борышкерлерге қарызды өтеу бой-
ынша кейінге қалдыру мүмкіндіктері 
беріліп, шағын-орта бизнес өкілдері 
коммерциялық үй-жайларды жалға 
беру төлемақысынан босатылды.

27%, жер учаскелері – 23% және тұрғын 
үй объектілері – 10%-ын құрап отыр.

– Мемлекеттік бюджетке қара-
жатты қайтару қалай жоспарланып 
отыр?

– Қаражатты қайтару негізінен қай-
та құрылымдау, сот арқылы өндіріп 
алу және активтерді сауда арқылы 
сату сияқты үш бағытта жүзеге асы-
рылады. Бірінші бағыт бойынша қа-
ражатты қайтару – жұмыс істеп тұрған 
бизнесті қайта құрылымдау, яғни, 
салық төлеу, берешегін өтеу арқылы 
жүзеге асырылады. Сот органдары 
тарапынан өндіріп алу талап-арыз 
жұмысы арқылы өндіріп алынған сома 
немесе мүлік қайтарылған кезде жүзе-
ге асырылады. Үшінші бағыт – былтыр 
ғана жүзеге асырыла бастаған мүлікті 
сату процесі. Көрсетілген үш бағытты 
жүзеге асырмас бұрын, қор қызметкер-
лерінің ауқымы зор жұмыс атқарған-
дығын айтып өту қажет.

Рет-ретімен талдап көрелік: ең 
алдымен қор банктердегі активтерді 
сатып алады. Әрбір объект бойынша 
визуалды тексеру, инвентаризация, 
барлық құжаттамаларды қабылдап 
алу, қабылдау актілеріне қол қою 
сияқ ты жұмыстар жүзеге асырылады. 
Келесі кезең – бұл активтерді қайта 
құрылымдау, сот арқылы өндіріп алу 
және сату арқылы басқару жүргізіледі. 
Яғни, сатып алынған активтің бола-

мәселелерге аударды және нәтиже 
көрсеткіші қандай?

– Биылғы жылы Мемлекет басшы-
сы белгілеген пондемияға байланысты 
дағдарысқа қарсы шаралар шеңберін-
де стресті активтер нарығын дамыту 
жөніндегі Жұмыс тобы құрылған бо-
латын. Оның міндеті ретінде – стресті 
активтер нарығын дамыту, оның ішін-
де проблемалық активтерді басқару 
үшін реттеушілік, қадағалау және 
құқықтық жағдайларды жетілдіруге, 
екінші деңгейдегі банктердің пробле-
малық активтерін қайта құрылымдау 
мен өткізуге бағытталған ұсыныстар 
әзірлеу сияқты шаралар белгіленді.

Аталмыш Жұмыс тобы Қазақстан-
дағы жұмыс істемейтін активтер на-
рығын дамытуға бағытталған бірқатар 
ұсыныстарға бастамашылық еткен бо-
латын.Бұл көтерілген мәселелер қазіргі 
таңда Үкімет қарауына ұсынылды.

Қордың биыл атқарған нақты істері-
не тоқталатын болсақ, ҚР Экономи-
каны жаңғырту мәселелері жөніндегі 
мемлекеттік комиссияның 2019 жылғы 
28 желтоқсандағы шешіміне сәйкес 
биыл әлеуметтік маңызы зор шара-
лармен айналысу үстіндеміз. Мәселен 
қала тұрғындарының өмір сүру сапа-
сын арттыру мақсатында денсаулық 
сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыз-
дандыру саласындағы қала құрылысы 
жобаларын іске асыру мақсатында 
жер учаскелерін өтеусіз негізде Алма-

 ЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫНЫҢ ХАЛЫҚТЫ ЖӘНЕ КӘСІП
КЕРЛІК СУБЪЕКТІЛЕРІН ҚОЛДАУ ЖӨНІНДЕГІ ТАПСЫР
МАСЫ АЯСЫНДА ПРОБЛЕМАЛЫҚ КРЕДИТТЕР ҚОРЫ 
БІРҚАТАР ОҢ ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАҒАН БОЛАТЫН.
СОЛАРДЫҢ ІШІНДЕ БОРЫШКЕРЛЕРГЕ ҚАРЫЗДЫ ӨТЕУ 
БОЙЫНША КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ МҮМКІНДІКТЕРІ БЕРІЛІП, 
ШАҒЫНОРТА БИЗНЕС ӨКІЛДЕРІ КОММЕРЦИЯЛЫҚ 
ҮЙЖАЙЛАРДЫ ЖАЛҒА БЕРУ ТӨЛЕМАҚЫСЫНАН БОСА
ТЫЛДЫ.

М
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ТАРИХ ТА, ТАҒДЫР ДА – 
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕ

Тарихтың қатпарлы беттерін парақтасақ, қаншама тар 
жол, тайғақ кешулерден аман өткен халықтың қиын тағ-
дырына куә боламыз. Азаттықты аңсаған бабаларымыздың 
асқақ арманы орындалып, бүгінде тіліміз өз тұғырына қонды.

Осыдан тура 31 жыл бұрын, яғни 22 қыркүйек 1989 жылы 
қазақ тілі мемлекеттік мәртебеге ие болып «Тіл туралы» 
заң қабылданды. Кейін егемендік алған соң 1995 жылғы Ата 
Заңымыздың 7-бабында «Қазақ тілі – мемлекеттік тіл» 
болып айқындалды. 

Әрі қарай – 1997 жылы «Қазақстан Республикасындағы 
тілдер туралы» заң қабылданып, республика аумағындағы 

тілдердің қолданылуының құқықтық негіздері, барлық тілдер-
ге бірдей құрметпен қарау қамтамасыз етіліп, мемлекеттік 
қазақ тіліміздің мәртебесі белгіленген болатын. Еліміздің 
егемендік алуы мен аталған заңның қабылдануы мемлекет-
тік тіліміздің қолданылу аясының барынша кеңеюіне даңғыл 
жол ашып берді.

Ғасырлар қойнауынан сондай анық, таза күйінде бізге 
жеткен, халқымыздың өткенінен хабар берер асыл мұрамыз-
дың бірі, ынтымақ пен бірліктің жығылмас туы, тәуелсізді-
гіміздің айғағындай  болған туған тілімізді  «толғауы тоқ-
сан қызыл тіл» деп айтуы бекер емес. Қазақ тілінің мерейін 
асқақтатып, мәртебесін көтеру мақсатында атқарылып 
жатқан жұмыстарды жіпке тізгендей санамалап беруге 
болады. 

 Әр халықта тіл сөйлеу мен ойды жеткізудің құралы 
ғана емес, өзге елдердің алдында дәрежесін айқындап, та-
рихынан хабар беретін қатынас құралы. Қазақ тілі ерте 
кезден-ақ оралымды, ырғақты, аса қуатты, бай тіл екенін 
әлем халықтарының алдында дәлелдеді. Ол жандүниеміздің 
айнасы, тәуелсіздігіміздің айғағы. Ендеше, татулық пен 
тұрақтылықтың негізіндей болған туған тіліміз – тұғырлы, 
тәуелсіздігіміз – ғұмырлы болуы мен тіл мерейінің жоғары-
лауы жолында баршамызға бірігіп әрекет ету қажеттілігін 
көрсетті.

 
Құралай  ҚУВАНДИКОВА, 

Ақтөбе гарнизоны әскери сотының 
жетекші маманы

МӘСЕЛЕ

Қазіргі кездегі қылмыс сипаты 
бұрынғы жылдармен салыстыр
ғанда едәуір күрделенді. Бұл оның 
трансұлттық сипатының күшеюіне 
байланысты. Себебі бүгінгі таңда 
әр елдің ұйымдасқан қылмыс жа
сайтын азаматтары тығыз байла
ныста. Бір елде қылмыс жасаған 
қылмыскерлер, басқа елде жа
сырынып, көбінесе орналасқан 
жерлерін ауыстырып, басқа мем
лекеттердің қылмыстық ұйымдар 
тарапынан қолдау мен көмек алу
да. Сондықтан, қылмысқа қарсы 
күресте мемлекеттердің өзара 
әрекеттесу туралы мәселесі өзекті. 
Бұл өз кезегінде өзара құқықтық 
көмек көрсетуді және атап айтқан
да ұстап беруге (экстрадициялау
ға) байланысты ұлттық заңнаманы 
жетілдіруді талап етеді. Біздің ой
ымызша, ҚР ҚПК қылмыстық сот 
өндірісін реттейтін негізгі құқықтық 
акт болып табылатынын есепке 
алатын болсақ, онда оның норма
ларында жоғарыда көрсетілгендей 
кемшіліктер орын алмауы тиіс. 
Осыған орай, ҚР ҚПКнің 587бабы
ның бірінші бөлігіндегі «қылмыстық 
қудалау органының лауазымды 
адамы» деген сөзінен кейін ке
лесідей құрамда: «айыпталушы
ларды іздестіру туралы Қазақстан 
Республикасындағы Интерполдың 
Ұлттық Орталық Бюросының сұрау 
салуы негізінде» деген толықты
рулар енгізгені жөн деп санаймыз.

Осы баптың мағынасы бо
йынша қылмыстық қудалау ор

гандары алдымен тұлғаны ұстай
ды, кейіннен ғана жеке басын, 
азаматтығын анықтай бастайды 
және «іздестірудің бастамасында 
жасалған әрекеттің мәнжайлары 
туралы ақпаратты талап етеді». 
Жеке басы дәлелді түрде анықтал
маған тұлғалар ұсталмайды.

Қылмыстық процестің мәні 
мен мазмұнына әртүрлі көзқарас
ты зерделеу кезінде студенттер 
қазіргі заманғы заңнама сотқа 
қылмыстық істерді қозғауға, яғни 
айыптау тарапының функцияла
рын өзіне алуға тыйым салғанын 
ескеру қажет. Осыған байланысты 
қылмыстық процесс ұғымының 
кейбір баяндалған анықтамалары 
тиісті түзетуге жатады. Қылмыс
тық процесс – қылмыстық іс жүр
гізу заңымен реттелген құқықтық 
қатынастар және оның барлық 
қатысушыларының өз өкілеттік
тері шегінде анықтау органының, 
анықтау бөлімшесі бастығының, 
тергеушінің, тергеу органы басшы
сының, прокурордың және соттың 
қылмыс құрамы белгілері бар 
әрекет жасағаны үшін қылмыстық 
жауаптылықтың болуы немесе 
болмауы туралы анықтау жөнінде 
іс жүзіндегі заңды негіздердің бар 
немесе жоқ екенін анықтау жөнін
дегі қызметі. Жалпы алғанда, қыл
мыстық процесс кінәлілерді әділ 
жазалау және кінәсіз адамдарды 
оңалту міндеттерін шешуге бағыт
талған.

Бұл міндеттерді шешу әдісі 

ЭКСТРАДИЦИЯЛАУҒА 
ҚАТЫСТЫ ЗАҢНАМА 

ЖЕТІЛДІРУДІ ҚАЖЕТ ЕТЕДІ

БІТІМ

ӘДІЛ ТӨРЕЛІКТІҢ 
АЙТУЛЫ ТҰСЫ

А.СӘНДІБАЕВА,
Маңғыстау облысының 

қылмыстық істер жөніндегі 
мамандандырылған 

ауданаралық сотының жетекші 
маманы

Медиация тәсілі сот жүйесіндегі әділ 
төрелікті қамтамасыз етудің бірденбір 
жолы болмақ, яғни тарапты қанағаттанды
ру негізінде жүргізілген келіссөз рәсімі. 

Қазақ халқы үшін бітімгершілік – билік 
айтудың ең озық өнегесі. Ұлы қазақ даласы 
билігінің белгілі дара тұлғалары – Төле, 
Қазыбек, Әйтеке билер бастаған дана 
билердің ел арасындағы кез келген дауды 
бітімгершілік жолымен шешіп, халқымыз
дың бірлігін, ауызбіршілігін, тұтастығын 
сақтауға үлкен назар аударғаны барша
мызға белгілі. 

Медиацияны жүргізу кезінде медиация 
тараптары қол жеткізген дауды реттеу ту
ралы келісім жазбаша нысанда жасалады 
және оған тараптар қол қояды. Келісімде 
медиация тараптары, даудың нысаны, 
медиатор туралы деректер, сондайақ 
тараптар келіскен келісімнің шарттары, 
оларды орындау тәсілдері мен мерзімдері 
және оларды орындамаудың салдары 
қамтылуға тиіс. Дауды реттеу туралы 
келісімді медиация тараптары ерікті түрде 
осы келісімде көзделген тәртіппен және 
көрсетілген мерзімде орындауға тиіс. Аза
маттық істі сотта қарағанға дейін жасалған 
дауды реттеу туралы келісім тараптардың 
азаматтық құқықтары мен мiндеттерiн бел
гілеуге, өзгертуге немесе тоқтатуға бағыт
талған мәмілені білдіреді. Мұндай келісім 
орындалмаған жағдайда, келісімді бұзған 
медиация тарапы ҚР заңдарында көздел
ген тәртіппен жауапты болады. Азаматтық 
процесс барысында медиацияны жүргізу 
кезінде тараптар қол жеткізген дауды рет
теу туралы келісім дереу іс жүргізуінде аза

маттық іс жатқан судьяға жіберіледі. Дауды 
реттеу туралы келісімді сот ҚР Азаматтық 
процестік кодексінде көзделген тәртіппен 
бекітеді. Бұл ретте төленген мемлекеттік 
баж ҚР Азаматтық процестік кодексінде 
көзделген тәртіппен төлеушіге қайтарылуға 
тиіс.

Сонымен қатар судьялар съезінде де 
дауларды сотқа дейін реттеу тетіктерін ен
гізу жөніндегі медиацияны қолдануды одан 
әрі кеңейтудің кезекті қадамы ретінде жеке 
санаттағы дауларды медиация тәртібімен 
сотқа дейін реттеу бойынша пилоттық 
жобаның іске қосылғаны бәрімізге белгілі. 
Пилоттық азаматтық сот ісін жүргізуде да
улардың жекелеген санаттарын медиация 
тәртібінде сотқа дейінгі реттеу, татула
стыру рәсімдерін қолдану аясын кеңейту, 
азаматтардың сот шығындарын барынша 
азайту, дауларды сотқа дейін реттеуде 
тараптардың мүдделілігін арттыру және 
тұрақтылықты сақтауға, түрлі туындайтын 
даужанжалдарды бейбіт жолмен шешуге 
мүмкіндік беретін  бітімгершілік келісім
дер мен медиация институтын дамыту, 
насихаттауды және жобаны тиімді жүзеге 
асыруды мақсат етеді.

Қазіргі уақытта татуласу, бітімгершілік 
рәсімінің аясын кеңейтуге, халықты дау
ды сотқа дейін реттеуге мүдделі етуге, 
қоғамдағы шиеленістерді төмендетуге 
оң ықпал ететін аталмыш заң қарқынды 
жалғасуда.

А.АХМЕДИЯР,
Хромтау аудандық сотының 

бас маманы

Айдын досымның есімін азан 
шақырып қойғанда, аталған қасиет
тердің барлығы бойына дарығандай. 
«Кең болсаң, кем болмайсың» деген 
сөздің дәлелі болатындай, достары
ның арасында Айдын барынша көңілі 
кең, жомарт, мәрт жігіт еді. Қолынан 
келсе, елге  жақсылық жасауға ұмы
тылып тұратын. Өзінің қолы жетпеген 
нәрсені басқаларға жеткізуге едәуір ат 
салысып, дегеніне жеткізетін. 

Біздің достығымыз 1996 жылы Қа
зақ мемлекеттік заң институтына (кей
іннен университет, академияға айнал
ды) бір топқа түскен кезден басталды. 
Айдын ол кезде Талдықорған заң 
колледжін тамамдап, сүйегі қатайған, 
мінезі қалыптасқан жігіт болып келген. 

Оқу жылы әдеттегідей қыркүйек ай
ында басталып кетті, топтағы курстас
тармен әлі жақын танысып үлгермеген 
кез еді. Қазақ тілі пәнінен еліміздің 
данышпан ақыны, жазушы, қоғам 
қайраткері Жарасқан Әбдіраштың 
жұбайы, танымал режиссер Рүстем 
Әбдіраштың анасы – Мергенбаева 
Нәзігүл Нұрғалиқызы ұстазымыз дәріс 
беретін. Сол кісінің сабағында бірге 
оқитын Құсайынов Олжас екеуіміз 
сөзге келіп, ерегісіп қалдық.

Сабақ аяқталған соң Олжас екеу
іміз әжетханаға барып, енді күш сы
насайық дегенімізде, Айдын келіп 
арамызға тұрып алды. «Братишки вы 

ЖҮРЕКЖАРДЫ

«ЖАҚСЫНЫҢ АТЫ 
ӨЛМЕЙДІ»

АДАМНЫҢ АТЫМЕН ҚАТАР ӨМІРГЕ ТАҒДЫРЫ ДА БІРГЕ КЕЛЕДІ. АЙДЫН 
ЕСІМІНІҢ ЕКІ МАҒЫНАСЫ БАР ЕКЕН: БІРЕУІ – ЖАЙЫЛЫП ЖАТҚАН КЕҢ СУ 

АЛАБЫ, МӨЛДІР, ЖАЛТЫР КӨЛ БОЛСА; ЕКІНШІСІ – АЙБАР, ҚАҺАР, АЙБЫН 
ДЕГЕН ҰҒЫМДАРДЫ ҚАМТИДЫ ЕКЕН.

чё изза какойто мелочи собрались 
драться что ли? Успокойтесь и пожми
те друг другу руки» – деді. Білмеймін 
неге, бірақ соның тілін алып, Олжас 
екеуіміз қол алысып, егесуімізді доғар
дық. Сол оқиғадан бері үшеуіміздің 
ажырамас достығымызға 24 жыл 
то лыпты. «Ер шекіспей бекіспейді» 
деген осы болар.

Айдынның атаанасы – Оспан 
аға мен Запен апамыз, Мадинаның 
атаанасы – Хабидолла аға мен Ғалия 
апамыз, Олжастың атаанасы – Өза
ман аға мен Разия апамыз және менің 
атаанам – Тасанби әкем, Тамара 
анам, барлығы бұрыннан бірі бірін 
танитын адамдай жақын араласты, 
тойтомалақтарда бірге тойлап, үйге 
шақырып, қонақтап жүрді. Атаана
ларымыздың осындай қарым қаты
насына себепкер болғанымызға біз 
үшеуіміз әрине шексіз қуандық. 

Оспан ағамыздың 60жылдық 
мерей тойын 2010 жылы шілде ай
ында Меркіде дүркіретіп атап өттік. 
Ол жиынға Еліміздің бірқатар дара 
тұлғалары, министрлер, прокуратура 
жүйесіндегі басшылар, генералдар 
қатысты. Ертесіне Қазақстан мен 
Қырғызстан командаларының қаты
суымен көкпар өтті. Той ұйымдастыру 
деңгейі өте жоғары болды. Сол секілді 
Зоя апамыздың, жары Мадинаның 
және ұлқыздарының туған күндері 

әрдайым ерекше аталып 
тұратын. Тұңғыш ұлы Абы
лайды Мәскеу мемлекеттік 
университетінде оқытты, 
қыздары елордамыздың 
ең жақсы мектептерінде 
оқуда. 

Оспан аға науқастанып 
қалғанда, емдеуге апар
маған жері қалмаған шы
ғар: Мәскеу, Германия, 
Оңтүстік Ко реяда емдетті. 
Алай да қанша әрекеттен
се де жаман ауруды жеңе 
алмады.

Осының барлы ғы әри
не Айдын досымыздың 
атаанасына, отбасына 
деген мейірімінің, қамқор
лығының шексіз екенін көр
сетеді. Ардагер Аманжол 
атасының атын өшірмеу 
үшін Айдын бес жылға 
жуық мемлекеттік орган
дардың табалдырықтарын 
тоздырып, қайтпас мінез, 
табандылық көрсетіп Жам
был облысы Меркі елді мекеніндегі 
№7 ор та мектебіне Со циа листік Еңбек 
Ері – Аманжол Тұрғынбаевтың есімі 
бе рілуіне қол жеткізді.

Мектепке өз қаражатына күрделі 
жөндеу жұмыстарын жүргізді, оқушы
лар тапшы лық көрмесін деп, компью
терлік техникамен қамтамасыз етті, 
атасына арнап тематикалық сынып 
ашты. 

Жан досымыз Айдын үнемі асығыс 
болатын. Ойына келген идеясын жү
зеге асырмайынша, қолына алған ісін 
бітірмейінше жай таппайтын. Жоғары 
білім алған бетте еліміздің Мемле
кеттік кірістер, Қаржы және Әділет 
министрліктерінде, Бас прокуратурада 
жауапты қызметтерді атқара жүріп, 
көптеген марапаттарға ұсынылып 
аға әділет кеңесшісі шеніне ие бол
ды. «Отызында орда бұзып», Ақтөбе 
облысы және Алматы қаласы Әділет 
департаменттерін басқарды. Қысқа 

мерзімде барлық аудандарда халыққа 
қызмет көрсету орталықтарын жаңа
дан ашып берді, басқарма басшыла
рын жаңа көліктерге отырғызды. 

Прокурорлық қызметке қайта ора
лып, Құқықтық статистика және ар
найы есептер комитеті төрағасының, 
Ақтөбе облысы прокурорының орын
басары лауазымдарын абыроймен 
атқарды.

Мәскеудегі Ресей Федерациясы 
Президентінің жанындағы Халық 
шаруашылық және мемлекеттік қы
змет академиясында үлкен ғылыми 
зерттеу жүргізіп, биыл докторлық дис
сертация сын үздік қорғап шықты. 

Әкем Тасанби Айдынның осын
шама зеректігін, ұғымталдығын, бо
лашақта іскер азамат болатынын 
бір көргеннен таныды. Төртінші курс 
оқып жүргенімізде, жақсы жұмысқа 
орналасуға демеу ретінде Айдынды 
ертіп ҚазҰУге көп жылдар заң фа

культетінің деканы, заң институтының 
директоры болған, кәзір Мәжіліс депу
таты Әбдіманап Бектұрғанов ағамызға 
алып барды. 

Әдеттегідей көзілдірігін киіп, қалта
сынан қағазын шығарып, Айдын жай
лы дайындап әкелген мінездемесін 
оқи бастады. Жоғарыда атап кеткен 
оның бойындағы барлық қасиеттерді 
жүйелі түрде сипаттап берді.

Өмірден өткенше менің атаанам
ды өз атаанасындай сыйлап өтті. 
Ол кісілерге көптеген жақсылықтар 
жасады. 

Өкінішке орай 2020 жыл бүкіл 
адамзатқа ауыр сынақ әкелді. Қытай
дан шыққан жаман індет мыңдаған 
адамдардың өмірін алып кетті. Оттай 
жанып тұрған Айдын Тұрғынбаев ба
уырымыздан біз де айырылдық. Амал 
қанша?!

Бір нәрсе сезгендей, сол жағдай
дан бір ай бұрын телефон шалып: 
«Біз Олжас екеуіміз саған қонаққа 
барып қайтайық, кенже ұлыңның бір 
жасқа толу тойына бара алмадық, 
Әділханға сыйлығымыз бар, Ақма
ралды жүзбе жүз құттықтайық» – деді. 
Әрине қуана қарсы алдым. Маусым 
айының басында Айеке, Олжеке, мен 
үшеуіміз Баян ауылдың сұлу табиға
тын тамашалап, таза ауасын жұтып, 
балдай қымызын ішіп демалдық. Көп 
әңгімелестік, бастан өткенкеткенді, 
замандастарымызды еске алдық. Үйге 
келіп, өзінің ғылыми туындысын, яғни 
кітап қылып шығарған диссертациясын 
бізге табыс тады. Бұл қасірет басқа 
түспегенде, бүгін жасы 43ке толар еді. 
Қазір ойласам, Айекеңнің сол әдейілеп 
келуі қоштасудай болған екен.

Аруағын Алла Тағала алдынан жа
рылқасын, мейіріміне бөлеп, Пайғам
бардан шапағат нәсіп етсін. Жанұя
сына, ұрпағына амандық, берекесін 
берсін. Досың болса, Айдындай бол
сын!

Рүстем ТОҚБЕРГЕНОВ, 
Павлодар көлік прокуроры, 

әділет кеңесшісі

қылмыстық іс жүргізу нысаны, 
яғни қылмыстық іс жүргізу заңна
масында көзделген рәсімдердің 
жиынтығы. Осыған байланысты 
қылмыстық процесс – тиісті заңдық 
нысан, оның шеңберінде қылмыс 
құрамы белгілері бар әрекет жа
сағаны үшін қылмыстық жауап
тылықтың басталуы нақты және 
заңды негіздердің болуы немесе 
болмауы белгіленеді деп айтуға 
болады. Процессуалистердің ба
сым бөлігі қылмыстық процесте 
құқықтық реттеудің императивті 
әдісі, яғни билікке бағыну әдісі не
гізгі болып табылады деп санайды. 
Бұл жағдайда билік қылмыс тық сот 
ісін жүргізуді жүзеге асыратын мем
лекеттік органдар мен лауазымды 
адамдарға тиесілі. Қылмыстық 
процестің өзге де барлық қаты
сушыларының қызметі бағынышты 
сипатқа ие. Бұл әдіс мәж бүрлі си
патқа ие және қылмыстық сот ісін 
жүргізуде құқықтың өзге іс жүргізу 
салаларына қарағанда қарапайым 
орын алатын диспозитивті әдіске 
қарамақарсы.

ЕЛІМІЗДЕ ДАУЛАРДЫ ШЕШУДІҢ ҚОСЫМША ӘДІСІ РЕТІНДЕ  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ «МЕДИАЦИЯ ТУРАЛЫ» ЗАҢЫ 
ҚОЛДАНЫЛАДЫ.
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ӘРТҮРЛІ ТАРАТУ

ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

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

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

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

«Грация» ЖШС, Атырау қаласы, Махамбе-
тов көшесі, 107-а, 2-бөлме, тел.: 32-14-29, 

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

30-65-24, 87019204538.

«ЮрСлужба» ЖШС, Көкшетау қ., Е.Әуелбеков 
көшесі, 129. Тел.: 8(7162) 25-77-17. 
8(747)809-70-74
«Версия-Пресс» ЖШС, Павлодар қ., Естай кө-
шесі 40. Тел.: 8 (7182) 32-47-67, 32-49-04
«Айди» ЖШС, Қарағанды қ., Жамбыл кө шесі, 
11. Тел.: 8 (7112) 42-00-71.
Қалиасқаров Нұрлан 
Нұрғисынұлы ЖК, 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.

ЖК «SAPA KZ» Атырау қаласы, ұялы тел.: 
87781063779,  e-maіl:zan-at@maіl.ru. 
«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА), ди-
ректоры Кривилова Татьяна Ивановна. 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.

ЖК «Сагидоллина Б.», 1 Теміржол вокза-
лы, Р.Зорге көшесі 8, «Лина» шаштаразы. 
ardawka_94@maіl.ru, Тел: 87058762218.
«Компания Жете» ЖШС, Талдықорған қ., ш/а, 
Молодежный 3-үй, 1-п. Тел.: 8(7282) 24-29-66, 
87058147221.
ЖК Гавриленко И.И., Қостанай қ.,пр. әл-Фараби 

119-үй, 407-А бөлме. Тел/факс: 8 (7142) 53-63-21.
«Жас Отау» ЖК Қыдырбаева Н.Н. Қызыл-
орда қ., Әйтеке би көшесі, 27. Тел.: 26-45-89,  
ұялы тел: 8 (777)402-28-28; 8 (700) 332-24-78
ЖК Тажибаева, Тараз қаласы, Қойкелді көшесі 
158 а, ХҚО аумағы. Ұялы тел.: 87017268772, 
87054422939.

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

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

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

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

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, факс: 8 (727) 292-29-92 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

Нұр-Сұлтан қаласы 

Абай көшесі, 78, 105-кеңсе.

Тел.: 8 (7172) 52-02-11

БАНКРОТТЫҚ

Құлаққағыс!

ХАБАРЛАНДЫРУДЫ ТІКЕЛЕЙ 
БЕРГІҢІЗ КЕЛСЕ

Онда біздің редакцияға 
хабарласыңыз! 

БIЗДIҢ ЖАРНАМА БӨЛIМI СIЗДIҢ 
ХАБАРЛАНДЫРУДЫ ПРАЙС ПАРАҚТА 

БЕЛГIЛЕНГЕН БАҒАМЕН ҚАБЫЛДАЙДЫ.

ТЕЛЕФОН: 292 29 27, 8 747 200 22 58

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 
басшылығы, судья лары және аппараты Жоғарғы 
Сот жанындағы Департаменттің Жергілікті соттар
дың жұмысын үйлестіру бөлімінің меңгерушісі 
Әсел Айдарбекқызы Аралбаеваға әкесі

Айдарбек Нұралыұлы АРАЛБАЕВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты ауыр қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтады.

БІЛІМ

2. 10.06.2020 ж. қайтыс болған Канетова 
Турсынкуль Карабековна мүлкіне мұралық іс 
ашылды. Мұрагерлердің нотариус Н.А.Төлегенге 
хабарласуын сұраймыз: Түркістан қ., Тәуке хан 
ксі, 182А. Тел. 87017178035.

3. «Академия наук GKB» ЖШС, БСН 
161140008756, жарғылық капиталдың азай
ғаны туралы хабарлайды. Талапшағым дар 
осы хабарландыру жарияланған күннен 
бастап 1 ай мерзім ішінде мына телефон 
бойынша қабылданады: +77057779069.

4. Павлодар облысы әкімдігі Павлодар 
облысы денсаулық сақтау басқармасының 
«Павлодар облысының балалар туберкулезіне 
қарсы шипажайы» ҚМҚК мекемесі, БСН 
960140000557, Павлодар облысы әкімдігі 
Павлодар облысы денсаулық сақтау басқар
масының ШЖҚ «Павлодар қалалық балаларды 
оңалту орталығы» КМК мекемесіне, БСН 
990340004473 қосылуы арқылы қайта ұйымдас
тырылатыны туралы хабарлайды. Талап
шағымдар мына мекенжайда қабыл данады: 
Павлодар қаласы, Зеленая роща көшесі, 4.

14. Алматы қаласы мамандандырылған 
аудан аралық экономикалық сотының ұйғары
мы бойынша 30.10.2020 ж. «Территория 
Вина» ЖШС (БСН 120740015552, Алматы қ., 
Сәтпаев көшесі, 30а/3, офис 140) сауықтыру 
рәсімін қолдану туралы іс қозғалды.

15. Ақмола облысы, Есіл ауданы, Ковыль
ное ауылы, Маяковский көшесі, 2үй мекен
жайында орналасқан «Алтын Дэн» АҚ, 
БСН 940940001085, ҚР «Астық туралы» 
заңының 37бабының 2тармағына сәйкес, 
жеке меншік құқығы негізінде «Алтын Дэн» 
АҚна тиесілі мүліктік кешенді  элеваторды 
иеліктен шығара тыны туралы ескертеді.

18. Қарағанды облысының МАЭСның 2020 
жылғы 4 қарашадағы ұйғарымымен «Аканова 
А.А» ЖКне қатысты, ЖСН 770508400651, 
ақтау рәсімдерін қозғау туралы азаматтық іс 
қозғалды. Мекенжайы: Қарағанды қаласы, 
Шахтерлар даңғылы, 74үй, 261пәтер.

5. Linde AG Division Engineering тұрақты 
мекемесі, БСН 110850013700, өзінің таратыла
тынын хабарлайды. Талапшағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 
2 (екі) ай мерзім ішінде келесі мекенжайда 
қабылданады: Қазақстан Республикасы, 
050051, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 188, 
801кеңсе.

6. «FINNBL0CK» ЖШС, БСН 170240011095 
(Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Архат 
ықш., 20/2, 6пәтер), өзінің таратылатыны 
туралы хабарлайды. Талапшағымдар осы 
хабарландыру жарияланған күннен бастап 
екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда 
қабылданады: Алматы қаласы, Бостандық 
ауданы, Ботаникалық бақ ықш., 7үй, 10пәтер. 
Тел.: 87772104817. Шукенова Урья Нагметовна.

7. «Madison Engineering» ЖШС, БСН 
040640006861 (Алматы қаласы, Бостандық 
ауданы, Архат ықш., 20/2, 5пәтер), өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап
шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы, 
Бостандық ауданы, Ботаникалық бақ ықш., 
7үй, 10пәтер. Тел.: 87772104817. Шукенова 
Урья Нагметовна.

8. «Бадан» жауапкершілігі шектеулі серік
тестігі, БСН 040340017051 (040212, Қазақ
стан Республикасы, Алматы обл., Ала көл 
ауданы, Достық ст, Әлібаев көшесі, 17үй, 
10пәтер), өзінің таратылатыны туралы хабар
лайды. Талапшағымдар осы хабар лан дыру 
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішін
де мына мекенжайда қабылданады: Алматы 
обл., Алакөл ауданы, Достық ст, Молдағұлова 
көшесі, 21үй, 3пәтер. Тел.: 87017483621.

9. «Ақжарық» ауылшаруашылық өндірістік 
кооперативі», БСН 161140003189, өзінің 
тара тылатыны туралы хабарлайды. Талап
шағымдар осы хабарландыру жарияланған 

19. «Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг 
университеті»  коммерциялық емес акционерлік қоғамының директорлар 
кеңесі Манғыстау облысы, Ақтау қаласы, 32 шағынаудан мекенжайында 

орналасқан «Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг 
университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Президент-

ректоры бос лауазымына конкурс жариялайды.
Қызметтің негізгі мәні жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

саласында білім беру қызметтерін ұсыну болып табылады.
Қызметтің мақсаты ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылым мен 

практика жетістіктері негізінде тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби 
қалыптастыруға бағытталған сапалы білім, оқыту, сондайақ ғылыми әлеуетті 
дамыту және әзірлемелерді коммерцияландыру үшін қажетті жағдайлар жасау 
болып табылады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары және жоғары оқу 
орнынан кейінгі білімінің болуы; тиісті салалардағы білім беру ұйымдарында 
және (немесе) уәкілетті органдарда басшылық лауазымдарда кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің болуы.

Байқауға келесі тұлғалар жіберілмейді:
1) жиырма бес жастан кіші;
2) бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған;
3) жойылмаған немесе алынбаған сотталғандығы бар адамдар;
4) медициналық арнайы мекемелерде есепте тұрған адамдар;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайлар.
Конкурсқа қатысу үшін уәкілетті органға келесі құжаттар қағаз және электрон

дық түрде ұсынылады:
1) нысан бойынша өтініш;
2) конкурсқа қатысушының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3) 3х4 үлгідегі түрлі түсті суретпен 3қосымшаға сәйкес нысан бойынша кон

курс қа қатысушының қызметтік тізімі;
4) жоғары оқу орнын дамыту бағдарламасы;
5) білімі туралы құжаттар мен олардың қосымшаларын салыстырып тексеру 

үшін көшірмелеріне қоса түпнұсқаларын ұсыну
6) жұмыс орны (қолданыстағы не соңғы) бойынша кадр қызметі куәландырған 

еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
7) № 086/у нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама 

(дәрігерлік кәсібиконсультациялық қорытынды);
8) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңнамаға сәйкес құжаттар 

ұсынылатын күнге дейін бір жылдан аспайтын уақытта берілген психоневрологиялық 
ұйымнан анықтама;

9) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңнамаға сәйкес құжаттар 
ұсыны латын күнге дейін бір жылдан аспайтын уақытта берілген наркологиялық 
ұйымнан анықтама;

10) қылмыстық заңнамаға сәйкес лауазымға орналасуға тыйым салудың 
жоқтығын растайтын құжат.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі.

Байқаудың өтетін күні мен орны қосымша хабарланады. Жоғарыда көр-
сетілген құжаттарды белгіленген мерзімде Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел 
даңғылы, 8, «Министрліктер үйі», 11 кіреберіс, ҚР Білім және ғылым министр-
лігінің жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім Департа ментіне (каб. 643) 
жіберу керек, телефон: 8 (7172) 74-27-25, 74-25-22, m.izbasar@edu.gov.kz.

17. Қарағанды облысының МАЭСның 2020 жылғы 4 қарашадағы 
ұйғарымымен «FORNAХ» ЖШСнің өтініші бойынша «FORNAХ» 
ЖШСн, БСН 050540010529, банкрот деп тану туралы азаматтық іс 
қозғалды. Қарағанды қаласы, Солтүстік өндірістік аймақ.

күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына 
мекенжайда қабылданады: Қазақстан, Қараған
ды облысы, Ақтоғай ауданы, Ақжарық ауылы, 
Угар Жәнібеков көшесі, 18үй, 1бөлме. Тел.: 
87773996293. 

1 0 .  « У м и р з а к  Р о с т »  Ж Ш С ,  Б С Н 
081040018742, өзінің таратылатыны туралы 
хабар лайды. Талапшағымдар осы хабарлан
дыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжайда қабылданады: 060100, 
Атырау обл., Жылыой ауданы, Құлсары қаласы, 
Аязбаева, 44. Тел. +7(712)3079033.

11. «УмирзакМонтажСервис» ЖШС, БСН 
071040014064, өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талапшағымдар осы хабарлан
дыру жарияланған күннен бастап, екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжайда қабылданады: 060100, 
Атырау обл., Жылыой ауданы, Құлсары қаласы, 
Аязбаева, 44.Тел. +7(712)3079033.

12. «Академия Детства №1» ЖШС, БСН 
190540028193, өзінің таратылатыны туралы 
хабарлайды. Талапшағымдар осы хабарлан
дыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім 
ішінде мына мекенжайда қабылданады: 111500, 
Қостанай облысы, Рудный қаласы, П.Корчагин 
көшесі, 108үй, телефон: +77474577777.

13. «Аіbarһаn» ЖСШ, БСН 180740008686, 
таратылатыны туралы хабарлайды. Шағымдар 
хабарлама жарияланған күннен бастап екі 
ай ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу 
ауылы, Жамбыл көшесі, 35үй.

Әділ сот төрелігінің жүзеге 
асуына қоғам мүдделі

Сот жүйесінің жаһандық үдерісте жаңғырып, алдағы атқары-
латын тың жұмыстарын жоспарлайтын республика судьялары 
съезінің маңыздылығы зор. Бүгінде төрт жыл сайын өткізілетін 
республика судьяларының съезінде берілген тапсырмалар 
кезең-кезеңімен жүзеге асырылып келеді. 

Биыл  судьялардың сегізінші   съезі онлайн режимінде өтіп, 
оған еліміздің  судьялары, шетелдік сарапшылар қатысты. 
Президент сөйлеген сөзінде сот төрелігінің әділ және заңды 
жүзеге асырылуына мемлекет те, бүкіл қоғам да мүдделі 
екенін атап өтті. Сондай-ақ, Мемлекет басшысы қазіргі пан-
демия кезінде еліміздің сот жүйесі күрделі сынақтан өткеніне 
тоқталды. Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, карантинге 
қарамастан азаматтардың құқықтары мен бостандығын 
қамтамасыз ету мәселесі күн тәртібінен түскен жоқ. Ақпарат-
тық технологияның арқасында сот процесін қашықтан жүргізу 
форматына жедел көшірілгенін, бұл ұтымды әрі оңтайлы 
шара болғанын да атап өтті. Президент сот жүйесін реформа-
лау саласында айтарлықтай ілгерілеу болу үшін судьялардың 
кәсібилігіне, сот төрелігі мен сот ісін басқарудың сапасына 
негізделген түбегейлі жаңа тәсілдерге бет бұру керек деп 
санайды.

Мемлекет басшысы аталған барша міндеттерді тиімді шешу 
арқылы сот жүйесіндегі оң өзгерістерге қолжеткізуге болаты-
нын және азаматтардың сотқа деген сенімі арта түсетінін атап 
өтті.

Лариса КЕНЖЕЕВА,
Мұнайлы аудандық сотының судьясы

Жыл өткен сайын еліміздегі жоғары оқу 
орындарына қойылатын талап артып келеді. 
Мемлекеттің болашағы білімді де, білікті 
жастардың қолында екенін ескерер болсақ, 
ұлттық кадр дайындайтын оқу орындары-
ның жауапкершілігін арттырудың тектен-тек 
емес екенін түсінеміз. Осы орайда, әл-Фа-
раби атындағы Қазақ ұлттық университетін 
халықаралық ғылым және білім беру кеңісті-
гінде өзінің лайықты орнын алған, еліміздегі 
жоғары оқу орындары жүйесінің көшбасшы-
сы деп айта аламыз. 

Құрылғанына 86 жылдан асқан оқу орда-
сы осы жылдар ішінде ел дамуына елеулі 
үлес қосқан миллиондаған маман дайын-
дап  елдің әлеуметтік-саяси өміріне және 
экономикасына зор үлес қосып келеді. Со-
ның дәлелі бүгінде өзіміз білім алатын заң 
факультеті түлектерінің арасында сот және 
құқық қорғау органдары, прокуратура ор-
гандары, ІІМ, қаржы полициясы, ҚР Әділет 
министрлігі басқармаларының басшылары 
аз емес. 

Президент Жолдауына сай әрекет етіп, 
үнемі жаңаруды, заман мен уақыт сұраны-
сына сай болуды көздеген оқу ордасы цифр-
лы жетістіктер мен онлайн оқуда да қоғам 
сұранысына сай бейімделуде. Универси-
теттің онлайн курстары қазақстандық және 
шетелдік оқу орындарының студенттері 
тарапынан үлкен сұранысқа ие. Білім беру-
дің барлық деңгейлерінде ағылшын тілінде 
оқытуды алғашқы болып бастаған ұлттық 
университетте бүгінгі таңда мамандықтар-
дың 70% -дан астамы ағылшын тілінде оқы-
тылады. Тәжірибе жүргізу мен білімгерлер 
алмасуда және заманауи халықаралық білім 
бағдарламаларын жүзеге асыруда әлемнің 
ең ірі 418 халықаралық жоғары оқу орнымен 
ынтымақтастық орнатқан оқу ордасының 
түлектері халықаралық талаптарға сай. Бұл 
оқу ордасының әлеуетін дәлелдейтін көп 
қырының бірі ғана. 

Университеттің ірге тасы қаланған жыл-
дардан бастап, жұмыс істеп, құқықтық мем-
лекет құру жолында талай маман дайын-

ОҢ ҚАДАМ

ЗАМАН ТАЛАБЫНА САЙ БОЛУ КӨШБАСШЫҒА ТӘН

даған заң факультетінің орны бөлек. Қазіргі 
таңда құқықтану және кеден ісі мамандықта-
ры бойынша мамандарды дайындайды. Бү-
гінгі таңда аталмыш факультеттің ең күрделі 
ғылыми-тәжірибелік мәселелерді шешуге 
мүмкіндік беретін мықты ғылыми әлеуеті 
бар. Факультетте 1 ҚР ҰҒА академигі, 30 
доктор мен профессор, 80-нен аса ғылым 
кандидаттары, доценттер, сонымен қатар 
Парламент, Үкімет, Президент Әкімшілігі, 
Жоғарғы Соты, Құқық қорғау органдары мен 
ғылым академиясынан жоғары тәжірибелі 
мамандар жұмыс жасауда. Олардың басым 
көпшілігі шет тілдерін меңгерген, АҚШ, Еу-
ропа, Түркия және өзге де мемлекеттерде 
тағылымдамадан өтіп келген жоғары білікті 
мамандар. Факультет құрамында ғылыми 
және оқу әдебиеттінің бай қоры, соның ішін-
де мұрағат материалдары бар көне бірақ, 
бай кітапханасы бар. Заң факультетінде 
Қазақстан – СОРОС қорының қолдауымен 
Студенттік заң клиникасы ашылған және 
үздік студенттер халыққа заң кеңесін беру 
арқылы табысты жұмыс жасау да. Жақын-
да әл-Фараби атындағы ҚазҰУ командасы 
және он үш жоғары оқу орнының студенттері 
қатысқан құқықтану мамандығы бойынша 
республикалық онлайн-олимпиада кезінде 
бас жүлдені жеңіп алды. Әлемнің ең үздік 

200 университеттерінің қатарына енген 
оқу ордасының студенті атану еліміздегі 
көптеген жастардың басты арманы екені 
жасырын емес. «Academic Ranking of World 
Universities-European Standard» (ARES) 
беделді еуропалық рейтингінің зерттеулері 
бойынша әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «АА+» 
жоғары бағасына ие болып, жетекші еуро-
палық университеттердің қатарына енді. 
Қазіргі таңда заң факультетінде «Мемлекет 
және құқық теориясы мен тарихы, конститу-
циялық және әкімшілік құқығы кафедрасы», 
«Азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу, 
еңбек құқығы», «Қылмыстық құқық, қыл-
мыстық іс жүргізу және криминалистика», 
«Кеден, қаржы және экологиялық құқық» 
кафедралары жұмыс жасайды. Маман дай-
ындауда барын салатын оқу орнының басты 
ұстанымы – заман мен уақыт сұранысына 
сай болу!

Гүльзагира АТАХАНОВА, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Заң 

факультеті Қылмыстық құқық және іс 
жүргізу, криминалистика кафедрасы 

доценті; 
Зангар БЕЙСЕМБЕКОВ, 

Перизат ӘУЕЛХАН, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің Заң 

факультетінің 3 курс студенттері
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БАЙҚАУҒА
Тағы бір той. Манағыда Жангелді 

кластасым хабарласты. Үлкен ұлын үй-
лендіріп жатқанын айтып, сүйінші сұра-
ды. Тойына шақырды. Тойды қараша 
айына белгілепті. 

Үстелде тұрған күнтізбеге қарадым. 
Қарашаның он екінші жұлдызы сенбіге 
келеді екен. Оған дейін әлі екі аптадай 
уақыт бар.

Телефон шыр ете қалды. Тұтқаны 
көтердім.

– Капитан Әлібеков тыңдап тұр.
– Сабыр Қайырбекұлы! Қайырлы 

күн, – бастығымның дауысы қатқылдау 
естілді. Полковник Бөкебаевтың әлдебір 
маңызды тапсырма беретін кезде өстіп 
ширығып отыратын әдеті. Шындығында 
ол кісі тапсырмалардың бәрін маңызды 
санайды. Солай екені де рас. Ішкі істер 
министрлігіне қарасты криминалдық по-
лиция қызметіне жүктелетін жұмыстар-
дың оңайы жоқ-ау, сірә.

– Тахир Тайжанұлы, саламатсыз ба!
– Алдыңғы аптадағы тапсырмаға 

байланысты қорытынды есебіңізбен 
таныстым. Өте жақсы. Келесі іс-сапарға 
шығуға қалай қарайсыз? 

Мен терезеге қарадым. Жапырақта-
ры түсіп жалаңаш қалған ағаштарды 
көрген сайын көңілім құлазиды. Күздің 
қара суығын ұнатпаймын.

– Бұл жолы қай жаққа? Тағы да Ба-
тысқа барасың демеңізші. Өткенде ғана 
бір апта демаласың деп едіңіз... 

– Сабыр Қайырбекұлы, бұл шаруа 
сондай қиын емес. Шымкентке барып 
қайтасыз. Ол жақта күн жылы екенін 
өзіңіз білесіз ғой. 

– Шымкент дейсіз бе?
– Иә, Шымкентке барасыз. Айтпақ-

шы, сіз жалғыз бармайсыз, қасыңызда 
әріптесіңіз болады. 

– Ол қандай әріптес?
– Кіші лейтенант Батыр Көжеков де-

ген жігіт. Компьютер маманы. Жаныңыз-
да жүріп, сізге көмектеседі. Өз жұмысын 
өте жақсы біледі. Риза болатыныңызға 
мен сенемін.

– Онда жарайды, барып қайтайын.
– Олай болса жарты сағаттан кейін 

маған келіңіз. Құжаттармен танысасыз, 
әріптесіңізді көресіз.

Жарты сағаттан соң бас кеңсеге кел-
дім. Бастық күтіп отыр екен. Мен кір ген 
бойда бірден іске көшіп, үстелінде жат-
қан қағаздарды ұсынды. Біртіндеп қарай 
бастадым. Тахир Тайжанұлының маған 
бергені жоғарыдағы ресми билік өкіл-
дерінің іссапар жоспары болып шықты. 
Мәдениет министрі жуырда оңтүстік өл-
кені араламақ көрінеді. Жанында бірқа-
тар Мәжіліс депутаты бар. Үкімет пен 
Парламент дөкейлері ат басын тірейтін 
мәдени мекемелердің бірі ретінде Шым-
кенттегі «Номад» көркем өнер галереясы 
көрсетіліпті. Қас қылғанда, осыдан он 
күндей бұрын сол галереядағы көрме 
залынан ұлттық қолөнер бұйымдары 
жоғалған. Рас болса, солармен бірге 
көрменің басты мақтанышы – сонау 
Хақназар ханның тұсынан келе жатқан 
көне жәдігер – гауһартастармен безен-
дірілген үлкен зүбаржат көзі бар алтын 
алқа да ізім-ғайым болыпты. 

Асты қызылмен сызылған жолдарды 
қайталап оқығанымды байқаған бастық:

– Иә-иә, Сабыр Қайырбекұлы, көрдіңіз 
бе бұл мәселенің қаншалықты маңызды 
екенін? – деді қағазды қолымен нұсқап. 
– Мұнымен енді өзіңіз айналыспасаңыз 
болмайды. Әйтпесе абыройдан айыры-
ламыз. Министр мен депутаттар мұны 
білсе, төбемізге әңгіртаяқ ойнатады.

– Сонда қалай, Тахир Тайжанұлы, 
бұл бұйымдар жоғалған ба әлде ұр-
ланған ба?

– Ол жағы белгісіз. Облыстағы крими-
налдық полицияның үздік мамандары бір 
апта бойы жұмыс істеді, бірақ ештеңе таба 
алмады. Ештеңе бүлінбеген, ұрлықтың ізі 
де жоқ. Тіпті күдіктілерді де таппады. 

– Егер олар ештеңе таппаса, біз не 
істеуіміз керек?

– Сіз солар жасаған сараптама не-
гізінде қорытынды жасайсыз. Жоғалған 
қымбат бұйымдарды облыстық мәдени-
ет басқармасының балансынан шыға-
расыз. Сөйтіп бізді құтқарасыз. Арымыз 
таза болады. Сол жұмысыңыз үшін мен 
сізге екі есе сыйақы төлеттіремін және 
бір апта демалыс беремін. Келістік пе?

Бастықтың осы сөздерін естігенде 
мен «ух» дедім. Баланстан шығару де-
ген не тәйірі. Әрі кетсе екі күннің ішінде 
бітіріп тастаймын да кері қайтамын.

– Келістік, Тахир Тайжанұлы. Менімен 
баратын көмекшім қайда?

– Айтишникті айтасыз ба? Ол сізді қа-
былдау бөлмесінде күтіп отырған шығар. 

Қабылдау бөлмесінен хатшы қыз-
дан басқа ешкімді көрмеген соң дәлізге 
шықтым. Фойеге жақындағаным сол еді, 
қабырғадағы ақпарат тақтасына қарап 
тұрған аласа бойлы шикіл сары жігіт 
маған қарай бұрылды.

– Ассалаумағалейкум, Сабыр аға, – 
ол рюкзагын иығына іле салып қолын 
ұсынды.

– Уағалейкумассалам, – бастық айтқан 
айтишник әріптесім осы екенін бірден 
түсіндім. – Батыр Көжековсың ба? – дедім 
көзі бақырайған көжек тәрізді жігітке қарап. 
«Ой, Алла-ай, аты мен затының үйлесіп 
тұрғанын қарашы» дедім ішімнен.

***
«Номад» галереясы бұрынғы му-

зейдің ғимаратына орналасыпты. Бізді 
самайына ақ кіре бастаған жігіт ағасы 
қарсы алды. Галереяның директоры 
екен. Кім екенімізді және қандай мақ-
сатпен келгенімізді білгеннен кейін ол 
қонақ бөлмесіне жайғастырды. Жақын 
маңдағы дәмханадан ас ішіп әлденіп 
алдық та, дереу іске кірістік. Алдымен 
күзетшілердің бөлмесіне барып, бейне-
камераға жазылған оқиға желісін бақы-
ладық. Содан кейін директордан тексеру 
құжаттарының көшірмесі салынған пап-
каны алып бөлмемізге келдік. 

Құжаттарды шетінен қарай баста-
дым. Оқыған парақтарды бір-бірлеп 
көмекшіме беріп отырмын.

– Міне, енді түсінікті болды. Ертең 
сараптамалық қорытындыны жазып 
тапсырамыз да, қайтамыз, екі-үш сағат 
бойы бас алмай қағазға шұқшиямын 
деп шаршап қалыппын, жұмсақ диванға 
қисая кеттім. 

Ал Батырдың шаршайтын түрі бай-
қалмайды. Қағаздарды қайта-қайта қа-
рап, жеке-жеке реттеп отыр. 

Ойланып жатып қалғып кетіппін.
– Сабыр аға, мына заттар жоғал-

маған, тоналған! – мен селк етіп көзімді 
ашып алдым. Іле-шала есімді жиып: 

– Өй, оған басыңды қатырып қайтесің? 
– дедім. – Сараптама қорытындысы қолы-
мызда. Өзің көрдің ғой, құнды жәдігерлер 
әрі-бері тасымалданған кезде жоғалуы 
мүмкін деп анық жазылып тұр. Ал біз соны 
дәлелдеп береміз, болды емес пе. 

– Онда сіз дәлелдей беріңіз, аға. Мен 
келіспеймін!

Серігімнің мына сөзін естігенде ор-
нымнан атып тұрдым.

– Өй, не деп тұрсың? Не, маған қар-
сы шықпақсың ба? Мен немене, бекерге 

криминалдық полиция капитаны болып 
жүр деймісің? Осыған дейін мұндай 
оқиғалардың қаншасын көрдім, – жігіттің 
мына әрекеті, оған қоса осы жерде тағы 
да бірнеше күнге қаламын-ау деген ой 
маған мүлде ұнамады. 

– Жоқ, аға мен сізге қарсы емеспін. 
Бірақ айтып тұрмын ғой, бұл бұйымдар 
тоналған. Біз соны дәлелдей аламыз.

Осы сөздерді айтқандағы Батырдың 
сабырлы қалпы мені қайтадан сабама 
түсіргендей болды. 

– Жарайды, дәлелдегіш болсаң ер-
тең көреміз, – дедім сәл ойланып барып. 
– Ал қазір жатып демалайық.

Мұндайда ұйқы қайда? Жатуын жат-
сам да көз ілмедім. 

Мана оқыған материалдардың бәрін 
қайтадан оймен шола бастадым. Мына 
«батыр көжек» не тапты екен? Бұған 
енді алдын ала аргумент ойластыруым 
керек шығар... 

Бұл өзі шынымен-ақ түсініксіз оқиға. 
Тергеуші не деп жазып еді? 

Сағат кешкі жетіде галерея ғимараты-
на еден жуушы Жамал Хасенова келеді. 
Ол құнды бұйымдар тұрған бөлмеге 
кірген сәтте жарық өшеді. Кіріп-шығуға 
арналған екі есіктің электронды құлып-
тары жабылып қалады. Іште қамалған 
еден жуушы әйел қосалқы генератор іске 
қосылғанға дейін он минут бойы есікті 
ұрғылап тұрады. Ал электрге қатысты 
жағдай мүлде түсініксіз. Дабыл жүйесін 
жөндеген техниктер электрик жас жігітті 
күні бойы электр ажыратқыш қалқанға 
жүгіртеді. Біресе өшір, біресе қос деп әу-
реге салады. Ол соңғы автоматты қосқан 
сәтте электр желісі тұйықталады. Токқа 
түсіп өлім аузынан қалған әлгі жігіт әлі 
ауруханада жатыр. Электр ажыратқыш 
жартылай күйіп кеткен. Мұның бәрі бей-
небақылау камерасында анық көрініп тұр. 

Кезекті автоматты ажыратқышты 
орнатқан электрик жалаңаш қолымен 
сымдарды жалғады. Бірақ тоқ жоқ. 
Содан соң екіншісін ұстаған сәтте жарқ-
жұрқ етті де, камера қап-қараңғы болып 
қалды. Тоқты қосып электр желісін тұй-
ықтаған кім? Оны қай жерден қосты? 
Міне, бұл жағы беймәлім.

Жарық қосыла салысымен ішке кірген 
күзетшілер көрмеге қойылған заттардың 
жоқ екенін көрді. Асыл тасты алтын-күміс 
жәдігерлер тұрған тумбочкалардың бәрі 
бос. Олар еден жуушы әйелді күзет 
бөлмесіне апарды. Металл іздегішпен 
тексерді. Прокуратурадан арнайы шақы-
рылған қызметкер әйел оны бастан-аяқ 
тінтіп шықты. Бірақ ештеңе таппады. 

Біреулер құнды бұйымдар тумбочка-
ның үстіндегі әйнек қақпақтың астында 
жатқан десе, екінші біреулер олар бос 

тұрған дегенді айтады. Техниктердің бірі 
тумбаға дабыл желісін қосқанмын десе, 
екіншісі жоқ дейді. Ақыр аяғында жәді-
герлер жоқ, дабыл жүйесі қосылмаған 
болып шықты. Шым-шытырық. Көрме 
ашылғанда осындай былық болатын не 
әдеті екен? Кім біледі, бәлкім жәдігер-
лерді тасымалдаған адамдардың өздері 
ұрлап алып, галерея басшылығына жа-
уып отырған болар. Әйтпесе көрменің 
сейфтері қоймада сақталады екен. Ал 
қойманың есігіне басылған мөр бұзыл-
маған. Құнды бұйымдар бұл сейфтерге 
де салынбапты. Қойманың өзі күзет 
бөлмесіне қарама-қарсы орналасқан. 
Дәлізді түсірген бейнетаспа жарық өш-
кенге дейін оған ешкімнің жоламағанын 
көрсетіп тұр. Сонда қалай болғаны!?

***
Ертесіндегі жағдай мен күткендей 

болмады. Сараптама актісін жазып, 
галерея басшылығымен келіскенімді 
қайтейін, көмекшімді таппай дал бол-
дым. Комиссия мүшесі ретінде актіге ол 
да қол қоюы керек еді. Не оның телефон 
нөмірін жазып алмаппын, не өзі біліп ха-
барласпады. Сөйтіп, кешке дейін күттім. 
Ашуым әбден тарқап, бүгін қайтам деген 
үмітпен қош айтысқан  кезде жерден жеті 
қоян тапқандай болып Батырым келді.

– Оу, Батыр, сен қайда жүрсің? 
– Сабыр аға, мен күні бойы әрі-бері 

шапқыладым. Аннан-мұннан сұрастырып 
қажетті мағлұматтарды жинастырдым. 

– Иә, сонымен қалай болды? Бірдеңе 
таптың ба?

– Әрине, таптым. Өзімше қисынды 
жорамал жасадым. Бірақ оған енді дәлел 
қажет. Көмектессеңіз дұрыс болар еді.

– Жо-жоқ, ертең біз кетеміз.
– Сабыр аға, ертең кете алмаймыз. 

Менің ойымша біз әлі бір аптадай бо-
ламыз мұнда. Ал енді сіз ренжімесеңіз 
мен бәрін ойластырсам және жатып 
демалсам деймін, – ол орамалын алып 
ваннаға қарай беттеді. 

Жас жігіттің өзінше білгішсінгені 
көңіліме жақпаса да онымен сөз талас-
тырмадым. Тіпті комиссияның актісін 
оның қолынсыз-ақ тапсырып, жалғыз 
өзім кете берсем де болар еді. Бірақ олай 
істеуге батылым бармады. Ал егер оның 
жорамалы дұрыс болып шықса ше? 

Бүгін таңертең актіні жазғаннан 
бастап өзімнің де ішімде бір күмән 
болғанын несіне жасырайын. Әсіре-
се электрикке қатысты мәселеде бір 
шикілік бар. Түсініксіз жайт көп. 

***
Таңғы шайымызды іше салысымен 

техниктерге бардық. Батыр олардан 

қайта жөнделген электр ажыратқышты 
көрсетуді өтінді. Бірақ техниктерде га-
лерея ғимаратындағы электр желісінің 
жалпы схемасы жоқ екен.

– Ал мынау қандай құбыр? – Батыр 
ажыратқыштың жанында жартылай 
көрініп тұрған құбырды меңзеді.

– Бұл су құбыры. Бізге қатысы жоқ.
– Сабыр аға, бұл маңда қолжуғыш 

бар ма еді? – деді ол маған қарап.
– Иә, кіреберістегі дәретханада бар.
– Одан басқасы ше?
– Жоқ, басқасын көрмедім. 
– Міне, көрдіңіз бе? Біз қазір ғимарат-

тың орта тұсында тұрмыз. Демек, мына 
қабырғаның арғы жағында бірдеңе бар. 
Соны анықтауымыз керек. 

Галерея ғимаратының сызбаларын 
алу үшін үй басқармасына барғанымыз да 
оның бастығы бізден ат-тонын ала қашты.

– Бұл өзі ескі ғимарат. Құрылысының 
өзі қаншама рет өзгертілді. Бастапқыда 
техникалық мекеме, одан кейін музей 
болды. Енді міне галерея. Мен сіздерге 
тек соңғы құрылыс мекемесінің ме-
кен-жайын бере аламын.

Ғимарат басшысының бұл қылығы 
ұнай қоймаса да үн-түнсіз кете алмадық. 
Компьютер бөліміне бардық. Жұмысын 
ысырып қойып тырнағын бояп отырған 
сылқымды көргенде Батырдың көзі 
жайнап кетті. Есімі Айжан екен. Екеуі 
жылдам тіл табысты. Әне-міне дегенше 
сызбалары бар парақтар принтерден 
тізіліп шыға бастады. 

Біз өзіміз орналасқан бөлмеге келдік.
– Өзім де осылай ойлап едім, – деді 

сызбаларды мұқият қарап отырған Батыр. 
– Ал мен онша түсінбедім.
– Міне, қараңызшы. Мынау бірінші 

қабат. Мыналар көрме павильондары 
бар дәліздер. Дәліздердің ортасында 
қабырға бар. Ал мынау – қабырғаның 
арғы жағындағы екінші щитовой.

– Мұнымен не демексің?
– Аға, біз көрген электр ажыратқышта 

рубильник жоқ қой. Рубильнигі бар щито-
вой қабырғаның арғы жағында тұр. Олар 
бір-бірімен қабырға арқылы жалғасқан, 
– Батыр сызбаны көрсетті. – Электрик да-
был беруші сымды жалғамас бұрын мына 
басқа дәліздегі ажыратқышқа барып ру-
бильникті өшіріп келген. Ол сымды енді 
жалғап жатқанда біреу рубильникті қосып 
қалған. Сөйтіп, электрикті тоқ соққан. Біз 
сол адамның кім екенін табуымыз керек. 
Екінші дәлізде жөндеу жұмысы жүріп 
жатқандықтан ол жерде күзет те, бақылау 
камерасы да болмаған. Сондықтан оны 
ешкім көрмеген.

– Аа, сенің не айтқың келгенін енді 
түсіндім.

– Көрдіңіз бе, аға? – Батыр маған 
қарап күлді. – Сол рубильникті қосқан 
адам – ұры. Ол көрмені тонау үшін не 
істеу керек екенін жақсы білген. Подвал-
дағы қосалқы генераторды іске қосудың 
өзі біраз уақытты алады. Комиссия құ-
жатында жарықты қайта қосқанға дейін 
он минуттай уақыт өткені айтылған ғой. 

– Демек, мәселенің бәрі тағы да еден 
жуушы әйелге келіп тіреледі десеңші.

– Иә, солай екені рас. Құнды заттар 
тұрған бөлмеде тек сол ғана болған. 
Бірақ тергеу материалдарында көрме 
тоналған сәтте бұл ғимаратта тағы 
бес адамның болғаны көрсетілген ғой. 
Директор осы бірінші қабаттағы өзінің 
бөлмесінде отырған. Кіреберісте екі 
күзетші болған. Электрик пен дабыл 
жүйесінің маманы щитовойдың жа-
нында жүрген. Ал жоғарғы қабаттар 
жөндеу жұмысына жабылған. Есіктегі 
мөрі бұзылмаған.

– Тергеу материалдарындағы де-
ректерге қарағанда, кілт пен мөр тек 
директор мен күзетшілерде ғана болған. 
Солардың біреуі болуы да мүмкін ғой? 
Мүмкін. Еден жуушы әйел есі шығып ал-
дыңғы есікті ұрғылап тұрған кезде артқы 
жақтан біреу кірген шығар.

– Жооқ, ол мүмкін емес. Артқы есік 
бұғатталған ғой. Оны электрсіз аша 
алмайды.

– Ал егер ұры бұғаттау тетігін алдын 
ала өшіріп қойса ше?

– Міне, міне! Табылды! – екеуіміз 
бір-бірімізге қарадық.

Алдыңғы тергеу материалдарында 
бұл туралы ештеңе айтылмаған. Демек, 
ертең бізді үлкен жаңалық күтіп тұр.

Осыдан соң менің көкейімде тезірек 
қайтсам деген ойдың жұрнағы да қалма-
ды. Мына оқиғаның жұмбағы бойымды 
билеп алды. 

Мұрат МҰҚАШ

(Жалғасы келесі санда)

СЕБЕПСІЗ НӘРСЕ 
БОЛМАЙДЫ

(детективті әңгіме)


