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Қоғамдық-саяси, құқықтық газет

Еліміздің экономикасы да қарыштап даму 
үстінде. Оның қай саласында болмасын, ауыз тол-
тырып айтарлық жетістік аз емес. Тұтастай алған-
да, Тәуелсіздіктің отыз жылдығына жан-жақты 
қалыптасқан, өзге елдермен терезесі тең ел ретін-
де келіп отырғанымыз анық. Бұл, әрине, халқы-
мыз үшін оңайға түскен жоқ. Қазақстан Прези-
денті Қасым-Жомарт Тоқаев ел Тәуелсіздігінің 

Қазақ халқы өз егемен-
дігінің кепілі, бөлінбес 
еншісі, атамекені – жер-
ге деген толық құқын 
қалпына келтіретін 
болды. Бұл туралы 
осы аптада өткен Пар-
ламент Мәжілісінің 
жалпы отырысында 
Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев-
тың бастамасымен 
енгізілген «Қазақстан 
Рес публикасының 
кейбір заңнамалық 
актілеріне жер қаты-
настары мәселелері 
бойынша өзгеріс тер мен 
толықтырулар енгізу 
туралы» заң жобасын 
қарау кезінде белгілі 
болды. Құжатты депу-
таттар алдында қорғаған 
Ауыл шаруашылығы 
ми нистрі Сапархан 
Омаров тың айтуынша, 
бұл заң жобасында  ауыл 
шаруашылығы жерлерін 
шетелдіктерге және 
шетелдік компания-
ларға, шетелдік үлесі бар 
қазақстандық компания-
ларға, азаматтығы жоқ 
адамдарға, халықаралық 
қатысуы бар ғылыми 
орталықтарға беруге 
түбегейлі тыйым салу 
көзделген. 
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Мырзабек БЕКБЕРДІ, заңгер:
– Бізде заң бар. Тек сол заңның орындалуы 

қиын. Мәселен, қолданыстағы заң аясын-
да газбен жүретін көлігін жабық тұраққа 
кіргізген тұлғаға әкімшілік айыппұл таға
йындалады. Дәлірек айтқанда, заң бұзушы 
тұлғаға Әкімшілік құқықбұзушылық туралы 
кодекстің 410бабына сәйкес ескерту немесе 5 
АЕК көлемінде айыппұл салынады. Жүргізуші 
бір жыл ішінде бұл әрекетін тағы да қайталаса, 
айыппұл көлемі екі есеге артады. Бірақ сол көлік 
жүргізушілерін қадағалап жатқан ешкім жоқ. 

Жұмажан ЖАҢБЫРОВ, Орталық Азия универси-
тетінің Машина жасау және көлік институты-
ның директоры, техника ғылымының докторы, 
профессор:

– Қазір қоғамдық көліктерді де газға көшіруге 
тырысып, экологиялық таза отынды мүмкіндігін-
ше көбірек пайдалануға деген қызығушылық бары 
байқалады. Бұрынғыдай емес, қала бойынша газ 
толтыру бекеттері жүйесі көбеюде. Жанармаймен 
жүретін көлігін газға бейімдеу көлік жүргізушілері-
не қымбатқа түсетіні рас. Алайда соған қара-
мастан, қазір жүргізушілер газбен қуаттандыруға 
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(Соңы 2-бетте)

КӨЛІК ӨРТТЕРІН ҚАЙТСЕК АЗАЙТАМЫЗ?

БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ 

БЕЗБЕНТАЛҚЫ

ЕЛІМІЗ ӨЗ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ ҮШІНШІ ОНЖЫЛДЫҒЫН АЯҚТАҒАЛЫ ОТЫР. БҰЛ 
КЕЗЕҢ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӨМІРІНДЕГІ ЖЕҢІСКЕ, ЖЕТІСТІККЕ ТОЛЫ УАҚЫТ БОЛ
ДЫ. ҚАЗІРГІ ТАҢДА БИЛІКТІҢ АТҚАРУШЫ, ЗАҢ ШЫҒАРУШЫ, СОТ ТАРМАҚТАРЫ 
ТОЛЫҚҚАНДЫ ЖҰМЫС ІСТЕП ТҰРҒАН ДЕРБЕС САЯСИ ЖҮЙЕСІ БАР. ӘЛЕМДІК 
ҚАУЫМДАСТЫҚ АЛДЫНДА ДА ЕГЕМЕНДІ ЕЛ РЕТІНДЕ МОЙЫНДАЛЫП, ХАЛЫҚ
АРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ СУБЬЕКТІСІ БОЛЫП ОТЫР. 

30 жылдығын мерекелеу жөніндегі Мемлекеттік 
комиссияның алғашқы отырысында еліміздің 
тәуелсіздік жылдарында Елбасының көшбас-
шылығымен барлық қиындықтан өткенін, қуатты 
мемлекеттің іргесі қаланғанын, бұл мерей тойдың 
еліміз үшін аса маңызды кезең екенін атап өткен 
болатын. Сонымен қатар Мемлекет басшысы ел 
тарихындағы осынау елеулі мерекені тойлауда 

құр даңғаза мен ысырапшылдыққа жол беруге 
болмайтынын, әрбір шараны елге пайдасы тиетін 
нақты істерге ұластыру қажет екенін тапсырған 
еді. 

Тарихты түгендейтін кез келді

– Тұтас мемлекетті қамтитын ауқымды іс-ша-
раларды өткізген кезде айқын көзқарас, нақты 
ұстаным болуы шарт. Себебі өңірлердің бәрі 
орталыққа бейімделіп жұмыс істейді. Сіздерден 
бағдар алады. Тәуелсіздіктің 30 жылдығын тек 
мерейтой деп санауға болмайды. Ең алдымен, бұл 
тарихи оқиғаға идеологиялық тұрғыдан қарауы-
мыз керек, – деген болатын Президент. 

Оның үстіне, кәсіпкерлерді қолдау мақсатында жарияланған мораторий-
ға сәйкес, автотұрақтардағы көліктерді тексеру мүмкін болмай отыр. 

Есірткімен екпінді күрес 
жүргізіп, алдын алудың алпыс 
амалын жасап, тоқсан түрлі 
тосқауыл қойсақ та, кокаин-
ның құрдымына кетіп, апиын-
ның арбауына түскендер 
азайған жоқ. Өйткені, есірткі 
бизнесінің көмегімен ғаламтор 
арқылы мол ақшаға қарық бо-
лып жатқандар көп. Қаражат 
айналымы қарқынды жүріп 
жатқанда қара халықтың тағ-
дырына пысқырмайтындар 
кезекті рет темір торға тоғы-
тылудан да жүрексінбейтін 
секілді. 

Есірткі қылмысына қарсы 
іс-қимыл департаментінің басқар-
ма бастығы Берікхан Нұрғалиев 
осы жылдың бірінші тоқсанын-
дағы есірткі қылмысына қарсы 
жасалған жұмыс нәтижелерінен 
құлағдар етті. Айтуынша, жыл 
басынан бері 861 есірткі қылмы-
сы анықталып, оның ішінде 602 
өткізу және 163 аса ірі мөлшерде 
есірткі сақтау фактісі ашылған. 
Бір тоннадан астам есірткі түр-
лері, оның ішінде 3 келі героин, 
764 келі марихуана, 252 келі 
гашиш және 24,4 келі синтетика-
лық есірткі тәркіленіпті. 

1,5 МЛН ГЕКТАР ЖЕР 
ЖЕКЕНІҢ МЕНШІГІНДЕ

ИНТЕРНЕТ
 ЕСІРТКІНІҢ 

ЗАҢСЫЗ 
АЛАҢЫНА 
АЙНАЛДЫ

қызығушылық танытып жүр. Оған газ бағасының жанармайға қарағанда 
арзандығы, тұрақтылығы әсер етіп отырғаны жасыруға келмейді.  

Көлік өрттерінен  ке -
летін қауіп тұрғын -
дардың алаңдаушы

лығын туғызып отыр.  Жыл 
санап көбейіп бара жатқан оқыс 
оқиғалардың алдын алу мүмкін 
бе?  Көлік  өрттер ін  қайт с ек 
азай тамыз? Мамандар мәселені 
сал мақтап көрген еді.
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БҮГІНГІНІҢ БАС ТАҚЫРЫБЫ

ТАЛҚЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

ІС МАТЕРИАЛДАРЫН АУДАРУ ТЕГIН

К
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Конституцияның 7-бабында «Қазақстан Республи-
касындағы мемлекеттік тіл – қазақ тілі» деп көр-
сетілген. Мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті 
өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі ресми түрде 
қазақ тілімен тең қолданылады. Қылмыстық-про-
цестік кодекстің 30-бабында көрсетілгендей, қылмыс-
тық сот iсiн жүргiзу қазақ тілінде жүзеге асырылады, 
сот ісін жүргізуде қазақ тілімен қатар ресми түрде 
орыс тілі, ал қажет болған кезде басқа тiлдер де қол-
данылады.

Қылмыстық процесті жүргізетін орган істі орыс тілін-
де немесе басқа тілдерде жүргізу қажет болған кезде, сот 
ісін жүргізу тілін өзгерту туралы уәжді қаулы шығарады. 
Iс жүргiзiлетін тiлдi бiлмейтiн немесе жеткiлiктi түрде 
бiлмейтiн адамдарға ана тiлiнде немесе өздері бiлетiн басқа 
тiлде мәлімдеме жасау, түсiнiктемелер және айғақтар беру, 
өтiнiшхаттар мәлімдеу, шағымдар келтіру, iс материалда-
рымен танысу, сотта сөз сөйлеу, белгiленген тәртiппен ау-

дармашының қызметiн тегiн пайдалану құқығы түсiндiрiледi 
және қамтамасыз етiледi.

Қылмыстық сот iсiн жүргiзуге қатысатын адамдарға 
іс материалдарын аудару тегiн. Процесті жүргiзетін 
органдар қатысушыларға сот iсiн жүргiзу тiлiнде табыс 
етілуге тиiс құжаттарды ұсынады. Бұл ретте қылмыс
тық сот iсiн жүргiзу тiлiн бiлмейтiн адамдар үшiн құжат-
тардың сот iсiн жүргiзудiң осы адамдар таңдаған тiлiнде 
жазылған, куәландырылған көшiрмесi қоса беріледi.

Мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзінөзі басқару 
органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қол-
данылады. Дегенмен зайырлы, құқықтық мемлекеттің әрбір 
мемлекеттік қызметкері қазақ тілінің өсіпөркендеуіне, қол-
даныс аясының кеңеюіне ықпал етуі керек.  

Бибігүл ДЕМЕНОВА,
Ақтау қаласының мамандандырылған 

тергеу сотының кеңсе меңгерушісі

ИНТЕРНЕТ  ЕСІРТКІНІҢ 
ЗАҢСЫЗ АЛАҢЫНА АЙНАЛДЫ

Сондай-ақ, екі ұйымдасқан қылмыс-
тық топтың қызметі жойылып, 2 топ 
басшысымен бірге олардың 11 қатысу-
шысы да қылмыстық жауапкершілікке 
тартылған. 

«Әлемде болып жатқан ахуал секілді 
біздің елде де есірткі бизнесі елеулі өз-
герістерге ұшыраған. Қазір «дәстүрлі» 
есірткінің орнына жаңа психоактивті 
заттар келді. Олар есірткінің басқа түр-
лерінен бағасының арзандығымен, пси-
хотроптық әсерімен және тәуелділіктің 
тез қалыптасуымен ерекшеленеді. Біз 
«қара нарықтағы» өзгерістерге жедел 
ден қоюға және есірткінің барлық жаңа 
түрлеріне бақылау орнатуға барынша 
тырысып жатырмыз. Бірінші тоқсанда 
жаңа психикалық белсенділікті артты-
ратын заттардың таралуының 369 фак-
тісі, оның ішінде 173 өткізу, 39 сақтау 
дерегі анықталды. Заңсыз айналымға 
24,4 келі есірткі жіберілмеді», – деді 
Берікхан Ағыбайұлы.

Мәселен, өткен айда Алматыдағы 
түнгі клубтардың бірінде жүргізілген 
арнайы операция кезінде келушілер ара-
сында синтетикалық есірткі таратқан 
екі азамат ұсталған. Олар клиенттерден 
онлайн аударымдар арқылы төлем алып-
ты. Өткізушіден және келушілердің 
бірінен өлшеп оралған мефедрон алы-
нып, күдіктілердің пәтерін тінту кезін-
де сатуға дайындалған синтетикалық 
препараттар мен өлшеп-орауға қажетті 
жабдықтар табылған. Қазір есірткіні та-
рату бойынша шаралар қабылдамағаны 
үшін клуб иесіне қатысты әкімшілік іс 
өндіріске алынған.

Басқарма басшысы Нұр-Сұлтан, 
Алматы, Павлодар қалаларындағы, 
Ақмола, Қарағанды және Солтүстік 
Қазақстан облыстарындағы 8 бірдей 
есірткі зертханасы жойылғанын айтады. 
«Петропавлда синтетикалық есірткі өн-
дірісімен отбасылық жұп айналысқан. 
Олар Жамбыл ауданы Миролюбово 

Жер дауы – қазақтың жаны. Тәуел-
сіздік алған кезеңнен бері халықтың 
ең қатты толқуы да осы жер қатынас-
тарынан туындап, ақыры жерді сатуға 
шектеу енгізілген еді. Нақтырақ айт-
қанда, 2016 жылдың 6 мамырында ел 
Президентінің Жарлығымен шетел-
діктерге, азаматтығы жоқ адамдарға, 
шетелдік компанияларға сондай-ақ, 
шетелдік үлесі бар қазақстандық ком-
панияларға жерді жалға беруге, бұдан 
басқа Қазақстанның азаматтары мен 
заңды тұлғаларына ауыл шаруашылығы 
жерлерін жекеменшікке беруге қатысты 
мораторий енгізілген болатын. 

Мораторий мерзімі 2021 жылғы 31 
желтоқсанда аяқталатынын ескере оты-
рып, Мемлекет басшысы Ұлттық қоғам-
дық сенім кеңесінің V отырысында жер 
мәселесі қашанда халқымыз үшін аса 
маңызды екенін айтып, шетелдіктерге 
және шетелдік заңды тұлғаларға ауыл 
шаруашылығы жерлерін сатуға, жалға 
беруге заң жүзінде біржола тыйым салу-
ды тапсырған еді. Осыған орай, тиісті заң 
жобасы әзірленіп, ағымдағы жылдың 15 
наурызында Мәжіліс қарауына енгізілген 
болатын. 

Заңның жоғарыда айтылғаннан өзге 
де жағымды жаңалықтары бар. Мәселен, 
жаңа құжат аясында бұған дейін шетел-
діктер және шетелдік үлесі бар қазақстан-

1,5 МЛН ГЕКТАР ЖЕР 
ЖЕКЕНІҢ МЕНШІГІНДЕ

САҚШЫЛАР ӘКІМДІКТІ
СОТҚА БЕРДІ

Ақтөбеде жол жағдайы мәз емес. Өйткені қар ери салысымен пайда бо-
латын шұңқыр мен ойықтың кесірінен қала тұрғындары көп зардап шегіп 
жатыр. Алайда жергілікті шенеуніктер кемшілікті жоюға асығар емес.

Жүргізушілер мен жолаушылар мұңымен күнде бетпе-бет келетін 
сақшылар жақында жолға жауапты мекеме басшысын сотқа берді. Өйткені 
шенеуніктер өз міндетін тиісті деңгейде орындамаған. Соның кесірінен 
көлігі шұңқырға түсіп, тұралап жатқандар көп.

– Ақтөбе қаласында қазіргі уақытта ауа райының қолайсыздығына бай-
ланысты қысқы кезеңнен кейінгі жол жамылғысының жағдайы мәз емес. 
Шұңқыр, ойықтан аяқ алып жүре алмайсыз. Бұған әкімшілік полиция қыз-
меткерлерінің көше мен жол тораптарына жүргізген тексеру жұмыстары 
және әлеуметтік желілердегі көптеген жарияланымдары, сондай-ақ қала 
тұрғындарының жағымсыз пікірлері дәлел бола алады. Осыған орай бұрын 
«Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-не кемшіліктерді жоюға ұй-
ғарым берілген болатын. Алайда белгіленген мерзімде шұңқырлар мен ой-
ықтар жойылған жоқ. Сол себепті лауазымды тұлғаға қатысты әкімшілік іс 
қозғалып, сотқа жіберілді, – дейді облыстық полиция департаменті баспасөз 
қызметінің жетекшісі Ерболат Сарқұлов.

Жақында Ақтөбе қаласының мамандандырылған әкімшілік сотында осы 
іске қатысты сот қаулысы шықты.

– Сотта анықталғандай, Ақтөбе қалалық полиция басқармасы 2021 жыл-
дың 12 ақпанында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары мекемесінің басшысына Әкімжанов кө-
шесінде әз-Наурыз көпіріндегі шұңқырларды жөндеуге нұсқама шығарған. 
Кемшіліктерді жоюға екі апта уақыт берілген. Алайда Ж.Кусмухамбетов ла-
уазымды тұлға бола тұра, белгіленген мерзімде нұсқаманы дәлелді себепсіз 
орындамаған, – деп хабарлады Ақтөбе қаласының мамандандырылған 
әкімшілік сотының баспасөз қызметі.

Сот қаулысымен мекеме басшысы ӘҚБтК 462-бабының 3-бөлігінде 
көзделген әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі деп танылып, 
оған 43 755 теңге мөлшерінде айыппұл салынды. Сот қаулысы заңды күшіне 
енген жоқ.

Жансая ЕСМАҒАМБЕТОВА,
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

ауылында жерасты зертханасын ұй-
ымдастырған. Өздерінің сатып алған 
үйінде пайдаланылған есірткі өндіруге 
арналған прекурсорлар мен химиялық 
заттарды ТМД елдерінен сатып алған. 
Буып-түю материалдары, шприцтер, 
дәріхана таразылары, өндіріс процес-
терін сипаттайтын жазбалар және бір 
келіден астам синтезделген есірткі тәр-
кіленді. Алматыда да ірі есірткі зертха-
насы жойылды. Оны екі азамат қаланың 
Медеу ауданындағы бау-бақша қоға-
мының аумағындағы жеке үйде ашқан. 
Тінту кезінде 13 келіден астам дайын 
өнім, сондай-ақ мефедрон өндіруге 
арналған жабдықтар мен прекурсорлар 
тәркіленді. Бүгінгі күні оларға сот-хи-
миялық сараптама тағайындалды. Сон-
дай-ақ, жақында ғана Ақмола облысы-
ның Аршалы кентінде тағы бір есірткі 
өндірісінің жолы кесілді. Бұл ауқымды 
арнайы операцияның нәтижесінде елдің 
бірнеше өңірінде 4 зертхана жойылды. 
Осы операциялар нәтижесі бойынша 
20 келіден астам пиралерон алынды. 
Аса ірі көлемде есірткі өндіру мен өт-
кізу және ұйымдасқан қылмыстық топ 
құру фактілері бойынша қылмыстық іс 
қозғалды», – деді Берікхан Нұрғалиев. 

Жасыратыны жоқ, ғаламтордағы 
ақпараттық-коммуникациялық жүйе-
лердің дамуымен бірге елдегі есірткі 
құралдарын өткізу және тарату әдістері 
де артып, интернет заңсыз айналым 
алаңына айналған. Сол себепті, был-
тырдан бастап қылмыстық заңнамаға 
жаңа қылмыстық құрамдар енгізіліп, 
есірткіні қолдануға көндіру және олар-
ды интернет арқылы өткізу ауыр және 
аса ауыр қылмыстар санатына ауысты-

рылды. Ол бойынша есірткіні ғаламтор 
арқылы сататындар да ұзақ мерзімге бас 
бостандығынан айырылады. Дегенмен, 
ауыр жаза арқалап кетуден қорықпай-
тындар көп. Мысалы, жыл басынан 
бері есірткіні интернет арқылы өткізу 
фактілері бойынша 18 қылмыстық іс 
тіркеліп, олардың 2-уі сотқа жолданған. 
Маңғыстау облысында синтетикалық 
есірткіні таратқаны және жарнамалаға-
ны үшін 19 және 22 жастағы екі азамат 
ұсталды. Шымкентте де синтетикалық 
заттарды жасырған екі азамат қолға 
түсіп, олардан есірткі қалташалары 
тәркіленген.

Өткен жылдан бері есірткіні наси-
хаттау немесе заңсыз жарнамалау үшін 
қылмыстық жауапкершілік енгізіліп, 
ол бойынша 6 жылға дейін бас бостан-
дығынан айыру жазасы қарастырылды. 
Алайда қатаң жазаға да қыңбайтындар 
бар. Мәселен, биыл осындай 48 қыл-
мыс тіркеліпті. Алматыда жеке тінту 
кезінде есірткі сататын сайтқа сілтемесі 

бар жапсырмалар таратқан ер адам 
ұсталған. Белгілі болғандай, ол баспа-
ханада трафарет пен жапсырмаларға 
тапсырыс берген.

Бүгінгі күні интернет желісінде 
құқыққа қайшы контентті анықтау мақ-
сатында арнайы бөлім жұмыс істейді. 
«Былтыр біз есірткінің таралуы туралы 
ақпаратты қамтитын 1200-ден астам 
сайтты, аккаунттарды және басқа ре-
сурстарды анықтадық. Осы жылдың 
үш айында 400 сайт анықталды. Біз 
Ақпарат және қоғамдық даму минис-
трлігіне осы сайттардың жұмысын 
бұғаттауды тапсырдық. Есірткінің дәс-
түрлі түрлерінің заңсыз айналымын 
анықтау бойынша да жұмыс жалғасуда. 
Мысалы, Ақмола облысында героин 
жеткізу арнасы жойылды. Целиноград 
ауданының тұрғыны және бұрын есірт-
кі сатқаны үшін сотталған астаналық 
әйел ұсталып, жеке тінту кезінде одан 
595 грамм героин табылды. Үйді тінту 
кезінде тағы 845 грамм героин тәр-

кіленді. Барлық тәркіленген есірткінің 
жалпы салмағы 1440 граммды құрады. 
Заңсыз айналымға шамамен 24 мил-
лион теңге жіберілген жоқ. Героиннің 
аса ірі партиялары басқа өңірлерде де 
алынды», – деді брифинг барысында 
Берікхан Ағыбайұлы. 

Басқарма басшысы есірткі мен 
прекурсорлардың заңды айналымын 
бақылауды басты назарда ұстайтын-
дарын жеткізіп, республикалық «Дәр-
мек» операциясының бірінші кезеңін 
ойдағыдай өткізгендерін айтты. Ар-
найы операция кезінде 700-ге жуық 
кәсіпорын мен ұйым тексеріліп, 102 
құқық бұзушылық анықталған. Оның 
ішінде есепке алынған препараттар-
ды дәріханаларда рецептісіз сатудың 
53 фактісі ашылыпты. Заңсыз фар-
мацевтік қызмет көрсету де жиілей 
түскен. Мәселен, Жамбыл облысында 
құрамында есірткі бар рецептімен 
берілетін препараттарды үйде сату-
ды ұйымдастырған Тараз қаласының 
тұрғыны ұсталған. Күдікті дәріні 
есірткіге тәуелді адамдарға ұдайы 
сатып отырған. 

Үш айдың өзінде ғана қылмыстық 
топтардан есірткі құралдары тонналап 
тәркіленген. Қазіргі күні кез келген жет-
кізу қызметімен айналысатын жастар 
қылмыстық жауапкершілік арқалап 
кететінін білмейді. Сондықтан құқық 
қорғау қызметкерлері ата-аналардың 
балаларының ғаламтордағы өміріне де 
көз жүгіртіп, кіммен байланысып жүр-
геніне көңіл бөлгені дұрыс дейді. 

Жадыра МҮСІЛІМ 

ПӘРМЕН

(Соңы. Басы 1-бетте)

дық компаниялар жалға алған ауыл 
шаруашылығы жерлерінің пайдалану 
мерзімі ұзартылмайды, олар пайдалану 
мерзімі аяқталғанға дейін ғана иелікте 
болмақ. Ал, қандастар жеке қосалқы 
шаруашылығы, бау-бақша және саяжай 
құрылысы үшін жер телімін ала алады, 
ауыл шаруашылығы жерлерін Қазақстан 
азаматтығын алғаннан кейін ғана жалға 
алуға мүмкіндігі бар. 

Депутаттар бір ауыздан бұл заңды 
халықтың тарихи құқығының қалпына 
келуі деп бағалады. Сонымен қатар жаңа 
құжаттың жер қатынасына қатысты басқа 
құжаттардың іргетасы екенін, алдағы 
уақытта жер комиссиясында талқы-
ланып, шешімін тапқан мәселелердің 
заңнамалық тұрыда негізделуі қажетті-
гін атап көрсетті. Мәселен, Парламент 
Мәжілісінің спикері Нұрлан Нығматулин 
аталмыш заң жобасының, біріншіден, 

жер қатынастары саласындағы орынсыз 
дауды тоқтатуға, екіншіден, жер пай-
далану саласындағы мәселелерді одан 
әрі жетілдіруге мүмкіндік беретінін 
айтты. Жер комиссиясы жұмысының 
нәтижесінде жер қатынастары саласына 
және жалпы агроөнеркәсіптік кешенге 
қатысты өзге де сұрақтар шешімін табуы 
керектігін, өйткені бұл экономиканың 
ғана емес, қазақстандық қауымның тір-
шілігінде маңызы зор мәселе екеніне 
назар аудартты. Құжат бірінші оқылымда 
мақұлданып, екінші оқылымда пысықта-
луға жіберілді. 

Айта кету керек, бүгінгі таңда еліміз-
дегі 1,5 млн гектар жер жекеменшік иелі-
гінде екен. Олар 128-ге жуық заңды және 
жеке тұлғаның иелігінде. 

А.ТҰРМАҒАНБЕТОВА,
«Заң газеті»

Ж аңа құжат аясында бұған дейін шетелдіктер 
және шетелдік үлесі бар қазақстандық компа-

ниялар жалға алған ауыл шаруашылығы жерлерінің 
пайдалану мерзімі ұзартылмайды, олар пайдалану 
мерзімі аяқталғанға дейін ғана иелікте болмақ. Ал, 
қандастар жеке қосалқы шаруашылығы, бау-бақша 
және саяжай құрылысы үшін жер телімін ала алады, 
ауыл шаруашылығы жерлерін Қазақстан азаматтығын 
алғаннан кейін ғана жалға алуға мүмкіндігі бар. 
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Әли АМАНБАЕВ, Алматы 
қаласы Қоғамдық кеңесінің 
сарапшысы:

ҚОҒАМ

– Яғни өрт қауіпсіздігі саласында кіші және орта бизнес субъек-
тілерін тексеруге тыйым салынған. Қазір тұрғын үйлердің астын-
дағы автотұрақтарда қызмет көрсететін ПИК-тердің барлығы 
жеке кәсіпкерлер иелігінде. Ал олардың көбі өз кезегінде шағын бизнес 
субъектілеріне жатады. Дегенмен кез келген пәтер иесі коопера-
тиві төтенше жағдайлар қызметіне жүгініп, бастамашыл өтініш 
негізінде өз объектілерінің өрт қауіпсіздігі жағдайын тексерістен 

– Бірақ бұл жерде ең бастысы қауіпсіздік болуы шарт. 
Жүргізушілер қаланың кез келген бұрышынан ашылған 

техникалық жөндеу орталығында көлігін газға көшіріп ала 
салады. Ал ол жерде техникалық жұмыстар талапқа сай 
жүргізілмегендіктен және қауіпсіздік ережесі сақталмаған-

Сауалнаманы дайындаған Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

Мырзабек БЕКБЕРДІ, заңгер: Жұмажан ЖАҢБЫРОВ, Орталық Азия университетінің 
Машина жасау және көлік институтының директоры, 

техника ғылымының докторы, профессор:

өткізулеріне болады. Шыны керек, оны тұрғындар құнттай бермейді. Біздің елімізде жаппай 
қадағалау қолға алынуы үшін төтенше жағдай орын алуы керек, содан кейін ғана қатаң ша-
ралар жасалады. Ал қауіптің алдын алуды ескере бермейміз. Осы бір селқостық үлкен өкінішке 
ұласпаса болғаны. 

Жалпы, газбен жүретін көліктен қауіп көп екенін жүргізушілер де сезініп келеді. Бірақ жа-
нармайдың қымбаттауы қауіпті ұмыттырып тұр. Сондықтан көлік жүргізушілері арасында 
түсіндіру жұмыстарын, қауіпсіздік ережелерін де насихаттауды күшейту керек секілді.

КӨЛІК ӨРТТЕРІН ҚАЙТСЕК АЗАЙТАМЫЗ?
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САРАП

дықтан, көліктер өртеніп жатыр. Тиісті орындар еліміздегі көлік жүргізушілерінің 
газға көшуге ынтасының өсуіне байланысты ортақ қауіпсіздік ережесін қалыптас-
тырып, соған сай әрекет етуі керек. Әйтпесе, газбен жүретін көліктерден келер 
қауіп азаймайды. 

Негізі газбен жүру қала экологиясына да, көлік жүргізушілерінің қалтасына да 
тиімді. Сондықтан газбен жүруге тыйым салғаннан гөрі, төтеншеліктер газбен 
жүретін көліктерге қауіпсіздік ережесін сақтауды, заңға бағынуды көбірек түсін-
дірсе дұрыс болар еді. 

– Қоғамдық кеңестердің 
жұмысына қатысты қазір 
жұртшылық арасында 
әртүрлі пікір бар. Дегенмен 
бұған қарап бәрі бірдей нашар 
деуге болмайды. Өз басым Ал-
маты қаласының Қоғамдық 
кеңесінің жұмысына ризамын. 
Жүктелген міндетті жақсы 
атқарып жатыр. Қоғамдық 
кеңес жұмысына кез келген 
адам қатысып, қоғамдағы 
түрлі мәселелер бойынша 
сын да айта алады. Мәселен, 
онда ерекше қажеттілігі 
бар адамдардың атынан бір 
мүше бар. Өздеріңіз де көрген 
шығарсыздар, жақында ме-
дициналық көмектің пайда-
ланылуын тексеріп, тығып 
қойған заттарды анықта-
дық. Әкімдік Қоғамдық кеңес 
тарапынан айтылған сынды 
дұрыс қабылдап отыр. Деген-
мен Қоғамдық кеңестердің 
дәрежесін әлі де арттыру ке-
рек. Оның жұмысын насихат-
тауда біраз олқылықтар бар. 
Онлайн өтіп жатқан кеңес 
отырыстарына қатысатын 
қазақ тілді БАҚ өкілдерін сау-
сақпен ғана санауға болады. 
Оны сұрақ бергенде де байқай-
мыз. Жалпы, атқарушы билік 
органдарының жұмысын 
жандандыру үшін қоғамдық 
бақылауды күшейту қажет. 

ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС 
СЕНІМДІ АҚТАЙ МА?

Ал былтырғы Жолдауында: «Біз 
мемлекеттік бақылауға балама ретін-
дегі қоғамдық бақылау институтын 
қолдай отырып, тиісті құқықтық негіз 
қалыптастыруымыз керек. Мемле-
кеттік органдардың, квазимемле-
кеттік сектордың қоғам алдындағы 
ашықтығын және есептілігін қамта-
масыз етуге жол ашатын «Қоғамдық 
бақылау туралы» заңды әзірлеп, қа-
былдауды тапсырамын. ...Қоғамдық 
кеңестердің рөлін арттыра түсу керек» 
екенін алға тартып, Парламент қара-
уындағы тиісті заң жобасын тез арада  
қабылдауды міндеттеген болатын. 

«Қоғамдық кеңестер туралы» заң 
2015 жылдың 2 қарашасында қабылда-
нып, 2016 жылдан бастап қолданысқа 
енгізілді. Онда қоғамдық кеңестердің 
құқықтық мәртебесі, оларды қалып-
тастыру және қызметін ұйымдастыру 
тәртіптері айқындалды. Бұл заң халық 
алдында есеп беретін мемлекетті қа-
лыптастыру жөніндегі мемлекеттік 
саясатты іске асыруға, барлық деңгей-
дегі мемлекеттік органдардың, сон-
дай-ақ квазимемлекеттік сектор субъ-
ектілерінің шешімдер қабылдауына 
коммерциялық емес ұйымдардың, аза-
маттардың кеңінен қатысуын қамтама-
сыз етуге бағытталған. Өкінішке орай, 
бізде әлі күнге дейін ҚР Президентінің 
жанындағы Ұлттық қоғамдық сенім 
кеңесі, Жер реформасы комиссия-
сы сияқты консультативтік-кеңесші 
ұйым дардың жұмысын республика-
лық және жергілікті деңгейде құры-
латын Қоғамдық кеңестерден айыра 
алмайтын азаматтар аз емес. Бұған 
бұқаралық ақпарат құралдарында бұл 
бағыттағы түсіндіру жұмысының аз-
дығы өз ықпалын тигізіп отыр. 

Жа лпы,  Қоғамдық  кеңе стер 
Жоғарғы Сот, Конституциялық Кеңес, 
прокуратура органының, Президент 
Әкімшілігінің, Ұлттық банк, Қорға-
ныс министрлігі, ҚР Президенті Іс 
басқармасының, Премьер-Министр 
Кеңсесінің, Адам құқықтары жөніндегі 
ұлттық орталық, Республикалық бюд-
жеттің атқарылуын бақылау жөніндегі 
есеп комитетінің, Орталық сайлау ко-
миссиясы мен Жоғары Сот Кеңесінің, 
қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын 
реттеу, бақылау және қадағалау жөнін-
дегі уәкілетті органның, сондай-ақ, 
арнаулы мемлекеттік органдардың 
қатысуымен құрылмайды (1-баптың 
2-бөлігі). Қоғамдық кеңестердің ұсы-
нымдары Қазақстан заңнамасында 
көзделген шешімдерді қабылдайтын 

Соңғы кезде елімізде көлік өрттері жиілеп кетті. Төтенше жағдай-
дың барлығы дерлік газбен жүретін көліктерде орын алуда. Соған қара-
мастан, жүргізушілер бензин бағасы шарықтап бара жатқан соң, арзан-
дығына қызығып еріксіз газға көшуде. Ал оны қауіпсіз деп айта алмаймыз. 
Мәселен, өткен аптада Алматы қаласындағы «Алтын бұлақ» тұрғын 
үй кешенінің астындағы автотұрақта екі бірдей көлік өртке оранды. 
Айналасына қауіп туғызғандықтан, тұрғындар таң атпай үйін тастай 
қашуға мәжбүр болды. Абырой болғанда, өрт дер кезінде өшірілген. 

Мұндай мысалдар баршылық. Бірақ алдағы уақытта газбен жүретін көліктердің 
тіпті көбейе түсетін түрі бар. Өйткені бензин бағасына тоқтам да, сенім де жоқ. Бір 
апта бұрын ғана жанармай құю бекеттерінде халық көп тұтынатын АИ-92 маркалы 
бензиннің литрі 140 теңге болса, қазір Шығыс Қазақстан, Қарағанды мен Ақтөбе 
облыстарында 150 мен 170 теңге аралығында сатылуда. Алдыңғы аптада басқа қа-
лалар мен облыстарда да бензин бағасы көтерілген. Қымбатшылық алдағы уақытта 
да жалғасуы мүмкін деген болжам бар. Өйткені қазірдің өзінде мұнай өнімінің кө-
терме бағасы мен тасымалдау құны өскен. Ал тұрғындар «Жанар-жағармай бағасы 
өссе, такси мен тауар тасымалы қызметі, тіпті азық-түлік бағасының да шарықтауы 
мүмкін» дейді. 

Базарды нарық билейді. Содан болар,  қалтасына түскен салмаққа шыдай ал-
маған жүргізушілер қазір жаппай газға көшуде. Сондықтан қауіптің алдын алу 
қажеттілігі сезіледі. Бүгінгі күні республика бойынша газбен жүретін 350 мыңға 
жуық автокөлік бар екен. Яғни елдегі 4 миллион көліктің 343 мыңнан астамына 
газ орнатылған. Соңғы үш жылдың ішінде, яғни 2017-2020 жылдар аралығында 
елімізде газбен жүретін 374 көлік жанып, 5 адам қаза тапқан. Көлік жүргізушілер 
таңдауының газға түсуі алдағы уақытта бұл көрсеткіштің тіпті өсе түсуіне ықпал 
етуі мүмкін. 

Жыл басында елордадағы «Шатыр» тұрғын үй кешенінің тұрғындары да ав-
тотұраққа қойылған көліктен шыққан газ иісінің тоғыз қабатты үйге тарағанын 
айтып, дабыл қаққан болатын. Өкінішке қарай, газбен жүретін көліктерді жабық 
тұраққа қоюға 2019 жылдың желтоқсан айынан бастап тыйым салынғанымен, олар-
ды қадағалап жатқан ешкім жоқ. Әрі күзетшілерге көліктің сыртқы пішініне қарап 
газбен не бензинмен жүретінін анықтау қиын. Өйткені газбен жүретін көліктерге 
еш белгі қойылмайды. Тіпті бұл мәселе ІІМ-нің де, ТЖМ-нің құзырына кірмейді.

Осы орайда төтеншелік мамандар: «Газ баллонының толтырылу сыйымдылығы 
85 пайыздан аспауы тиіс. Яғни, 15 пайызы бос кеңістік ретінде қалуы керек. Ал 
баллондарды жүз пайыз толтыру үшін оған артық қысымды реттеуге арналған 
арнайы клапан қолданылады. Жүргізушілердің көбі сол клапанды орнатпайды, 
бірақ баллонын жүз пайыз толтырып алады. Сосын суықтан жылы жерге кірген 
кезде газдың көлемі кеңейіп, оның жарылу қаупі туындайды. Осындай қаупі артып 
отырған көліктер тұрғын үй кешендерінің астында жарылса, халықтың өміріне 
қаншалықты қауіп төнетінін ойлаудың өзі қорқынышты», – дейді. 

Әдетте ірі төтенше жағдай болса ғана сақтық шараларын күшейтуге тырысып 
жатамыз. Ал қауіптің алдын алуға самарқаумыз. Осы орайда газбен жүретін көлік-
тер мәселесіне көңіл бөліп, төтенше жағдайдың алдын алу қажеттілігі сезіледі. 

Ерболат ӘЛІШЕВ, көлік жүргізушісі:
– Елімізде газбен жүретін көліктер күн сайын көбейіп келеді. Сондықтан 

олардың нақты статистикасын жүргізіп, барлығына ортақ қауіпсіздік 
ережесін қалыптастырмасақ болмайды. Газбен жүретін көлік өртенсе, қа-
сындағы басқа көліктерге де қауіп төндіреді. Бірақ қазір біле тұра жабық 
автотұрақтарға көлігін қойып жүрген жүргізушілер жетерлік. Газ орна-
тылған көліктерді жабық тұрақтарға қойғандар 15 мың теңге көлемінде 
айыппұл төлейді. Бұл тым жеңіл жаза болғанықтан, жүргізушілер тәртіп 
сақтай бермейді. «Ұсталсам, айыппұл төлей саламын» деп ойлайды. Тұрғын 
үйлердің астындағы паркингке кірсең, газдың иісі мүңкіп тұрады. Газбен 
жүретін талай көліктің рұқсат етілмеген жабық автотұрақтарда тұрға-
ны содан-ақ белгілі. Айта кетер жайт, қазір көліктерді техникалық бай-
қаудан өткізу де көзбояушылыққа айналған. Егер талапқа сай болса, олар 
көліктің газбен жүру кезіндегі жай-күйін байқайтын еді. Өкінішке қарай, 
техникалық тексеру де талапқа сай болмағандықтан, көліктен келетін қа-
уіптің алдын алуға дайын болмай отырмыз. Үш мың теңгеге көлік багын газға 
толтырып алып, талай күн жол жүруге болады. Ал осы сомаға жанармай 
алсаң, жарты бак қана болады. Әсіресе, такси жүргізушілеріне газбен жүру 
тиімді болып тұр. Сондықтан қауіпсіздік шарасын күшейту керек.

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

КӨКЕЙКЕСТІ

АРЗАННЫҢ ҚҰНЫ 
ТАТЫМАС

және уәжді жауаптар беретін мем-
лекеттік органдардың, квазимемле-
кеттік сектор субъектілері нің қара-
уы үшін міндетті болып табылады. 
Тиісті өңірдегі, саладағы, қызмет 
аясындағы әлеуметтік-экономика-
лық даму және істердің жай-күйі 
үшін жауапкершілік Қоғамдық 

кеңеске жүктелмейді (1-баптың 8-9 
бөліктері). Мемлекет пен азаматтық 
қоғамның өзара іс-қимылы саласын-
дағы салааралық үйлестіруді жүзеге 
асыратын орталық атқарушы орган 
қоғамдық кеңестер қызметінің мәсе-
лелері жөніндегі уәкілетті орган бо-
лып табылады (2-1-баптың 1-бөлігі).     

Қоғамдық кеңестердің міндеті: 
азаматтық қоғам мүддесін білдіру, 
респуб ликалық және жергілікті дең-
гейлерде шешімдерді талқылау мен қа-
былдау кезінде жұртшылықтың пікірін 
ескеру; орталық атқарушы органдар 
мен жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару органдарының, 
сондай-ақ квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің азаматтық қоғаммен 
өзара іс-қимыл жасауын дамыту;  
қоғамдық бақылауды ұйымдастыру 
және орталық атқарушы органдар мен 
жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару органдары, сондай-ақ 
квазимемлекеттік сектор субъектілері 
қызметінің ашықтығын қамтамасыз 
ету болып табылады. 

Алайда жергілікті деңгейдегі 
ғана емес, республикалық деңгейдегі 
қоғамдық кеңестердің де қызметінен 
жұртшылық көп жағдайда хабар-
сыз қалып жатады. Бұған олардың 
отырысы ашық жүргізілгеніне қа-
рамастан, БАҚ өкілдері тарапынан 
ғана емес, түрлі деңгейдегі азаматтық 
қоғам институттары тарапынан да 
қызығушылықтың төмендігі себеп 
болып отыр. Өз мақсаты мен мін-
детін орындауда белсенділік таны-
тып, жеделдігі мен табандылығын 
көрсете алмағандықтан, қоғамдық 
кеңестердің қызметі қоғам өкілдері 
тарапынан жиі сынға ілініп жүргенін 
Президент те айқын аңғарды. Оны 
былтырғы Жолдауында бірқатар 
мәселелерге арнайы тоқталып, атқа-
рушы және заң шығарушы билік 
органдарына берген нақты тапсыр-
малары дәлелдейді. Сарапшылардың 
айтуынша, одан нәтиже шығару үшін, 
қолданысқа енгеніне енді ғана 5 жыл 
толып отырған «Қоғамдық кеңес тер 
туралы» заң әлі де жетілдіруді қажет 
етеді. Осы уақытқа дейін оған 8 рет 
түрлі өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілгеніне қарамастан, қоғамдық 
кеңестер өзінің пәрменділігін толық 
көрсете алмай отыр. 

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
 «Заң газеті»

Мемлекет басшы-
сы Қ.Тоқаев алғашқы 
Жолдауында: «Азамат-
тардың барлық сындар-
лы өтініш-тілектерін 
жедел әрі тиімді қара-
стыратын «Халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасын іске 
асыру – бәрімізге ортақ 
міндет. Билік пен қоғам 
арасында тұрақты диа-
лог орнату арқылы ғана 
қазіргі геосаяси ахуалға 
бейім делген үйлесімді 
мемлекет қалыптасты-
руға болады. Сондықтан 
азаматтық қоғамға 
қолдау көрсетіп, оның 
әлеуетін нығайта түсу 
керек» деген еді. 
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ПАЙЫМ

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

СОТ ІСІНЕ АРАЛАСУҒА 
ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ 

ЕСКЕРТУ

АЙЫППҰЛ – 
ӘКІМШІЛІК ЖАЗАНЫҢ 

ЕҢ КӨП ТАРАЛҒАН ТҮРІ

дың кәсібилігіне, сот төрелігі мен сот 
әкімшілігінің сапасына бағдарланған 
қағидаттық жаңа тәсілдер қалыптастыру 
қажеттігін атап өтті. Сонымен бірге, адам 
құқықтары мен заң үстемдігін қамтама-
сыз етуді, сот жүйесінің тәуелсіздігі мен 
барлық сот реформаларының шешуші 
факторы болып табылатын кәсіби судья-
лар корпусын негізгі міндеттер деп атады. 
Соңғы жылдары судьялыққа үміткерлерге 
қойылатын талап күшейтіліп, іріктеудің 
заманауи құралдары енгізілді. Мемлекет 
басшысы аталған міндеттерді тиімді 
шешу арқылы сот жүйесінде оң өзгері-
стерге қол жеткізуге және азаматтардың 
сотқа деген сенімін арттыруға болатынын 
алға тартты.

Адам құқықтарының жалпыға бірдей 
декларациясының 8-бабында бекітілген 
тәуелсіз және бейтарап соттың істі әділ 
және жария талқылау құқығына, сондай-ақ 
Конституцияның 13-бабында: «Әркімнің 
құқық субъектісі ретінде танылуына 
құқығы бар және өзінің құқықтары мен 
бостандықтарын, қажетті қорғанысты қоса 
алғанда, заңға қайшы келмейтін барлық 
тәсілдермен қорғауға хақылы. Әркімнің 
өз құқықтары мен бостандықтарын сот 
арқылы қорғауға құқығы бар».

Бұл ретте, сот арқылы қорғалу құқығы 
ерекше кепілдендірілген конституциялық 
құқықтардың бірі ретінде азаматтарға 
бұзылған (даулы) құқықты және заңмен 
қорғалатын мүддені қорғау үшін мемлекет 
органдарына жүгінуге үлкен мүмкіндік 
беретінін атап өткіміз келеді. Соттың 
қызметі сот отырысында өтеді және оны 
өткізу тәртібі заңмен нақты реттелген. Сот 

АПАТ АЙТЫП КЕЛМЕЙДІ

Елімізде «Цифрлы Қазақстан»  
бағдарламасы табысты жүзеге асы-
рылып жатқаны белгілі. Барлық өңір-
лерде цифрландыру жұмыстары қолға 
алынып, жаңа бастамаларға басымдық 
берілуде. Оған дәлел – egov.kz порталы-
ның мүмкіншілігі. 

Бүгінде мемлекеттік қызметтердің 
басым бөлігінің электронды түрде рәсім-
делуі қағазбастылықтың азаюына, қызмет 
алушылар уақытының үнемделуіне, мем-
лекеттік органдар мен мемлекеттік кор-
порация  қызметкерлеріне түсетін ауырт-
палықтың азаюына септігін тигізіп отыр. 
Мұның бәрі цифрландыру жұмысының 
жемісі екені баршамызға аян. Бұған дейін 

САҚТЫҚ

Сот арқылы қорғалу құқығын 
іске асыру кепілдігі және әділ сот 
талқылауы азаматтардың сот 
төрелігіне қолжетімділігін қамта-
масыз етіп, сот талқылауы рәсімін 
мүлтіксіз сақтауды, сот процесіне 
қатысушылардың құқықтары 
мен кепілдіктерін, сондай-ақ сот 
шешімдеріне шағымдану мүмкінді-
гін көздейді. Соттар сот билігін ҚР 
Конституциясы мен заңына бағына 
отырып, дербес жүзеге асырады, 
мұның өзі мемлекеттік органдар-
дың (лауазымды адамдардың) сот 
ісіне араласуына жол бермейді.

Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқа-
ев судьялардың VIII съезінде сөйлеген 
сөзін де сот жүйесін реформалауда елеулі 
прогреске қол жеткізу үшін судьялар-

ашықтықты, процестің жариялылығын, 
мүдделі тараптардың қатысуын қамтама-
сыз етеді. Сот ісін жүргізудің демократия-
лық қағидаттары істің нақты мән-жайла-
рын анықтауға және заңды, негізделген 
және әділ шешім шығаруға неғұрлым 
қолайлы жағдай жасайды.

Азаматтық сот ісін жүргізуде құқықтар 
мен заңды мүдделерді қорғаудың бір 
құралы – талап қою. Бұл заңды талап 
институты туралы білу, оның құқықтық 
табиғаты, оны жүзеге асыру шарттары 
бұзылған құқықтар мен заңды мүдде-
лерді қорғауға, сондай-ақ азаматтық істер 
бойынша сот төрелігін жүзеге асырудың 
тиімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік 
береді. 

Сот төрелігін жүзеге асыру кезінде 
материалдық және іс жүргізу құқығының 
нормаларын қатаң сақтау соттардың заңды 
және негізделген шешімдер шығаруының 
кепілдігіне қол жеткізуге мүмкіндік береді, 
бұл өз кезегінде азаматтық істер бойынша 
сот төрелігінің тиімділігіне оң әсер етеді.

Мазмұны бойынша сот арқылы қорға-
лу құқығы сотқа жүгіну құқығынан гөрі 
кеңірек болып көрінеді. Бірақ бұл жерде 
ескерерлігі, біз сотқа жүгіну құқығы тура-
лы айтамыз, ал адам іс жүзінде сотқа жү-
гіну тәртібін сақтау міндетіне тап болады, 
яғни юрисдикцияны, соттылықты дұрыс 
анықтау, талап қою бағасын анықтау және 
мемлекеттік баж салығын төлеу, іс жүргізу 
құжаттарын жасау, құжаттарды жіберу, 
талап арызбен бірге қажетті материалдар-
ды ұсыну және т. б. Осылайша, ол тиісті 
процедуралық форманың көрінісіне тап 
болады.

Құқықтық жанжалды жоюдың бірне-
ше әдісі бар, олардың бірі – істі соттың 
шешуі. Сондықтан сотқа жүгіну құқығы 
жәбірленушінің туындаған жанжалды 
жою тәсілдерінің біріне қатысты таңдау 
жасауына тәуелді.  Егер біз сотқа жүгіну 
құқығы мен сот арқылы қорғау құқығы-
ның мазмұнындағы айырмашылықты атап 
өтсек, онда қарастырылған құқықтар ара-
сындағы айырмашылықтарды да анықтау 
қажет.

Қолданыстағы азаматтық іс жүргізу 
заңнамасы сотқа жүгіну құқығы мен 
сот арқылы қорғалу құқығындағы айыр-
машылықтар туралы келесі схемалық 
қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 
Кез келген адам сотқа кез келген талаппен 
жүгіне алады, бірақ тек заңды сипаттағы 
талаптар бойынша, яғни заңмен қорғала-
тын азаматтық құқықтарға, заңды мүдде-
лер мен бостандықтарға қатысты адамдар 
ғана сот қорғауын ала алады. Кез келген 
адам сотқа жүгіну тәртібін сақтаған 
кезде, яғни іс қозғау сатысында тиісті іс 
жүргізу кодексінде көзделген міндеттерді 
орындаған жағдайда, ал азаматтық про-
цесте – егер талап арызды қабылдаудан 
бас тартуға негіз болмаса, сотқа жүгінуге 
болатындығын тағы бір рет атап өткен 
жөн. Сот төрелігінің мәні оны қорғауға 
жүгінген адамның бұзылған құқықтарын 
тиімді және түпкілікті қалпына келтіру-
ден тұрады.

Қайырболат КАРИМОВ,
Аққулы ауданы сотының төрағасы

 ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ

ЖҰМЫССЫЗ ҚАЛСАҢЫЗ...

азаматтар Халыққа қызмет көрсету ор-
талықтары мен қызмет көрсету мекеме-
лерінде қызметтерді алу мен рәсімдеуге 
үйренген болса, қазір ешқайда бармай-ақ, 
қызметтерді онлайн алуға болады. 

Электронды түрде рәсімдеуге болатын 
қызметтің бірі – азаматтарды жұмыссыз 
ретінде тіркеумен байланысты. Жұмыссыз 
қалған жағдайда әр азамат ең алдымен жұ-
мыссыз ретінде тіркелгені жөн. 

Онлайн тіркелудің оңай жолы төмен-
дегідей: 

Алдымен egov.kz порталына кіріп, 
іздеу жолы арқылы «Жұмыссыз ретінде 
тұлғаларды тіркеу» қызметін таңдайсыз. 
«Қызметті онлайн алу» батырмасын баса 

отырып, өзіңіз жайлы мәліметтерді то-
лықтай енгізіп, мекенжайыңыз бойынша 
жұмыспен қамту орталығын белгілейсіз. 

Екінші қадамда жұмыссыз қалғаныңыз, 
біліміңіз және жұмыс өтіліңіз туралы де-
ректерді толтырасыз. Осы сатыда өзіңіздің 
мамандығыңызды, бітірген оқу орныңыз-
ды, бұрынғы жұмыс орныңыз бен лауа-
зымыңызды, жұмыс өтіліңізді, сонымен 
қатар жұмысқа орналасуда басымдық алу 
үшін жеке тұлғалық қасиеттеріңізді то-
лықтай көрсетуіңіз керек. 

Порталда сұратылып отырған барлық 
деректерді толтырып болған соң, келесі 
соңғы қадамға көшесіз. Мұнда өтінімге 
ЭЦҚ арқылы қол қоясыз. Осылай өтінімді 
өзіңіздің тұрғылықты мекенжайыңыз 
бойынша жұмыспен қамту орталығына 
үйден шықпай-ақ, онлайн жолдайсыз. 
Тапсырылған өтінімнің орындалу деңгейін 
өзіңіздің жеке кабинетіңіздегі «қызметтер 
тарихынан» бақылап отыруыңызға бола-
ды. 

Пандемия жағдайында өзіңіз бен өз-
генің денсаулығына үлкен жауапкер-
шілікпен қарап, адамдардың көп шоғыр-
ланатын жерлеріне бармай, оған қоса өз 
уақытыңызды үнемдеп, қызметтерді элек-
тронды түрде алуға шақырамыз. 

Нұркамал ШАМИШЕВА, 
ҚР Мемлекеттік қызмет істері 

агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша 
департаментінің бас маманы

Көлікті басқарған әр жүргізуші еліміздегі жол жүру қағидаларын 
сақтауды міндетім деп есептеуі керек. Жолда жүру мәдениеті сақталса, 
адам өміріне төнер қауіп те азаяды. Алайда, қағида талаптарын орын-
дамағандар өзіне ғана емес, ортаға қауіп төндіруде. Жол-көлік оқиға-
ларына байланысты қозғалған әкімшілік істерді саралағанда оған анық 
көз жеткізуге болады. Жүргізушілердің қарапайым жол ережесін сақта-
мауы көліктің бүлінуіне, өзге адамның жарақат алуына алып келеді. 

ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде жол-көлік 
оқиғасына байланысты құқық бұзушылық жасаған тұлғаларға жаза 
қатаңдатылған. Жаза қатайтылып, айыппұл сомаларының өскеніне де 
қарамастан, осы тектес құқық бұзушылықтар күнделікті орын алуда. 
Жол апаттарының кесірінен біреулер отбасының асыраушысынан, 
туыстарынан айырылып жатыр. Қанша адам көлік апаты салдарынан 
мүгедек атануда. Осындай қайғылы ақпараттарды барлық әлеуметтік 
желілерден күнделікті көруге болады.    

Мәселен, жаңа заңнамаға енгізілген өзгерістерге байланысты 
көлік құралын алкогольдік, есірткілік және уытқұмарлық масаң күйде 
басқарғандар 15 тәулікке әкімшілік қамаққа алынып, 7 жылға көлік 
құралын басқару құқығынан айырылады. Алайда бұл жазаны да елең 
қылмай, көлікті масаң күйде басқаруға құмар жандар әлі де бар. Сон-
дай-ақ, көлікке отырса, айналасындағыларды танымай, жол бойына 
қойылған бейнекамераларды місе тұтпайтындар да кездеседі. Ал «Сер-
гек» мүлгімейді. Өкінішке орай, камераға жазылған құқық бұзушылық 
үшін айыппұл көбейгенде ғана жүргізушілер қателігін түсініп, кінәсін 
сезінеді.          

Көлікті ортақ тәртіпке сай жүргізу жүргізушінің ғана емес, басқа да 
жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен денсаулығын сақтау үшін 
керек. Рөлге отырған әрбір жүргізуші адам өмірін бағалағаны жөн.

Гүлзия БОРАШЕВА,
Ақтөбе қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының 

бас маманы

Әкімшілік жазаның ең көп та-
раған түрі айыппұл екені белгілі. 
Негізінен әкімшілік істердің 80 пайы-
зында айып пұл түріндегі жаза қолда-
нылады. 

2015 жылдың қаңтарынан бастап 
күшіне енген жаңа әкімшілік кодекс 
бойынша ізгілендіру мен ашықтыққа 
көңіл бөлінген. Жеке тұлғаға айып-
пұл салынғаннан кейін 7 тәулік ішін-
де тағайындалған соманың тек жар-
тысын төлеу құқығы ұсынылған. 
Бұл шараның игілігі басым. Себебі 
айыппұлдың жартысын өтеу арқылы 
азаматтарды ынталандыру, бастысы, 
енді тәртіп бұзбауға шақыру көзделіп 

отыр. Айыппұл түріндегі жазаның маңызды тұсы да осында. Жаза бел-
гілеудегі басты мақсат ақша өндіру емес, құқық бұзбауға ынталандыру 
деуге болады. 

Мұндай жеңілдік азамат құқық бұзу фактісімен келісіп, өзінің кінәсін 
мойындаған, өз еркімен айыппұлды төлеуге дайын, ешкімге талабы 
жоқ кезде ғана қолданылатыны заң бойынша айқындалған. Қазіргідей 
әкімшілік айыппұлдар орындалмай, орта жолда қалып жататын кезде 
жаңа тетіктің көмегі көп болмақ. Мұның соңы әкімшілік жазалардың 
ерікті түрде орындалуына және де сот жүйесіне түсіп отырған жүктемені 
азайтуға өз септігін тигізері хақ.

Жалпы, еліміз соңғы жылдары жазаны айыппұл түрінде белгілеуге 
ерекше көңіл бөліп отыр. Қылмыстық жазалау түрі ретінде айыппұлдың 
артықшылығы аз емес. Соның ішінде мұндай жазаның қарастырылуы 
түрмеде отырғандар санының азаюына; шағын мөлшердегі қылмыс 
жасағандар мен түрмеде ұзақ отырған ауыр қылмыспен сотталғандар 
арасында тікелей байланысты болдырмауға; жазаның осы түрін орын-
дауына байланысты үстемелердің көбейіп кетпеуіне ықпал етеді. Бұл 
жерде айыппұлды төлеуді кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу, жақсы 
тәртібі үшін айыппұл мөлшерін төмендету секілді жеңілдіктерді де  қа-
растыруға болады.

Айта кетер жайт, соңғы жылдары елімізде жемқорлыққа қатысты да 
айыппұл түріндегі жаза қолдану жолға қойылуда. Мамандар «Жемқор-
лықтың жолын кесуде айыппұл түріндегі жазаның маңызы зор» дейді. 
Сондықтан жемқорлықтың алдын алуға қатысты да айыппұл ауқымын 
кеңейте түсу қажеттілігі сезіледі.

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

А.БЕГМАНОВ,
Медеу ауданы №2 сотының 
кеңсе меңгерушісі 
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(Соңы. Басы 1-бетте)

Расында, қазіргі заманда адамдар-
дың санасы айтарлықтай өзгерген. 
Мұның сыртында барша әлем жұрт-
шылығы күрделі кезеңді бастан өткеріп 
жатыр. Қаржыны оңды-солды жұмсап, 
ұлан-асыр той жасайтын уақыт емес. 
Тиімсіз форумдар мен конференциялар 
өткізуден гөрі, халықтың әлеуметтік 
жағдайына назар аударып, өзекті мәсе-
лелерді шешумен айналысу керек. Жал-
пы, бұл мерейтойды атап өтуде асыра 
сілтеушілікке, сән-салтанатқа бой ұру 
қажет емес. Осы отыз жылдықта өт-
кенді таразылау, жетістіктермен қатар 
кемшіліктерді зерделеп, болашаққа 
дұрыс бағдар ұсыну маңызды. 

Осы ретте біз пікірін сұраған бел-
гілі саясаттанушы Расул Жұмалыұлы: 
«Бас тысы – өскелең ұрпақ Тәуелсіздік 
дегенді дұрыс түсінсе, сезінсе екен» 
деген болатын. Бізде көбіне атүсті, фор-
мальды шараларға басымдық беріледі. 
Өкінішке орай, Тәуелсіздік алғаны-
мызға 30 жыл болса да, әлі толықтай 
ұлттық консенсусқа келіп отырғанымыз 
жоқ. Бұл – біздің қателігіміз. Соның бір 
көрінісі – Тәуелсіздікті әлі де дұрыс 
бағалай алмай жатқанымыз. Әлемде 
қазір 2000-ға тарта халық өмір сүріп 
жатса, солардың 200-інің ғана өз мем-
лекеті бар. Жылдар бойы тәуелсіздік 
үшін, мемлекеттік үшін күресіп, соған 
қол жеткізе алмай жүрген күрд, ұйғыр 
секілді халықтар көп. Ал біз Тәуел-
сіздікті бағалай алмай жүрміз. Бізде 
оны сезінбеу, сыртқы күштер жетегінде 
кету, еліктеушілік бар. Бұл – ұлттық 
түсініктің, сана-сезімнің қалыптаспа-
уының салдары. Осы олқылық Тәуел-
сіздігіміздің 30 жылдығын атап өту ба-
рысында толтырылу керек. Кез келген 
ұлт, Отан алдымен патриоттық сезімнен 
бастау алады. Бұл кеудеге қолды қойып 
тұрып Әнұран орындаумен шектел-
мейді, бұл – әлдеқайда тереңде жатқан 
дүниелер. Оның бір жолы – өзімізді 
бағалап, өз тарихымызға бас ию. Соған 
орай танымдық, ой салатын, ақпарат 
беретін тәрбиелік шаралар өткізуге, Тә-
уелсіздік үшін күрескен, жанын құрбан 
еткен тұлғаларды еске алып, ұлықтауға 
басымдық беру керек. 

ЕЛГЕ ДЕГЕН ҚҰРМЕТ 
ЕСЕПКЕ ҚҰРЫЛМАУЫ 
КЕРЕК

Соның ішінде біздің аталарымыз құрған 
мемлекеттік дәстүрмен жалғас тық не-
гізге алынса, құба- құп. Мемлекеттің 
әлеуметтік бағдарламаларында да бел-
гілі дәстүрге сүйену керек. Әлеуметтік 
жағдайларды шиеленістірмеуге тырыс-
қан жөн. Қазақ хандығы азаматтық 
институттарға қатты көңіл бөлді. Саяси 
биліктің деңгейі әскери демократия 
түрінде болды. Қазақ жерінде ерлердің, 
рыцарьлардың үрдісі салтанат құрды. 
Осы мәселе назарда болса. Екінші, бай 
мен кедей арасының алшақтамауын қат-
ты қадағалап, олигархиялық институт-
тарға шектеу жасалғаны орынды. Отыз 
жылдықты атап өту барысында Алаш 
зиялылары құрған мемлекетті буржу-
азиялық-демократиялық мемлекет деп 
есептейміз. Ол бар болғаны екі жыл 
өмір сүрсе де, қазақ елінің тағдырына 
қатысты үлкен істер тындырып кетті. 
Соларды зерттеп, көпшілігін қазіргі 
мемлекеттік басқару үрдісінде қолда-
нуға болады деп ойлаймын. Олардың 
тұлғалық, ұлтқа, мемлекетке қызмет 
істеу жөніндегі қағидалары бүгінгі 
күні өте қажет. Біздің қазіргі дайындап 
жатқан зеңгерлеріміз, экономистеріміз 
қазақтың дәстүрлі экономикасын құру 
курстарынан өту керек сияқты. Мұның 
қажеттігі, әсіресе, Парламент жұмыс-
тарынан көрініп тұрады. Дәстүрлі заң 

ережелерінен хабарсыз, заңдардың 
кейбірі Ресей, Европа елдерінің құжат-
тарынан көшірілетіндіктен, қолданысқа 
енбейді, қоғам қабылдамайды. Осының 
салдарынан билік бір бөлек, халық бір 
бөлек өмір сүріп жатыр. Бұл теңсіздікті 
еңсеру үшін дәстүрге жүгінуіміз керек 
деп ойлаймын. Мәселен, қазақ хандығы 
дәуірінде Жеті жарғы, мемлекеттік 
басқару ережелері, институттары, әлеу-
меттік теңдікті сақтау, азаматтық қоғам 
құру қағидалары болды. Одан кейінгі 
ХХ ғасыр басындағы Алашорда тұсын-
дағы азаматтардың өзін-өзі ұстау ере-
желері, ұлт үшін, мемлекет үшін күресу, 
мемлекеттің шекарасын бірінші орынға 
қою жөніндегі ұстанымдары ерекше 
еді. Бұл қазақ қоғамы үшін өте қажет 
мектеп. Біздің әрбір қалада, әрбір ауыл-
да мемлекетке қызмет еткен осы ұлы 
тұлғалардың бейнесі тұру керек. Ме-
рейтойды атап өтуде назарға алынатын 
мәселе осы деп ойлаймын. Тәуелсіздік 
жолында күрескен тұлғалар атына кө-
шелер берілгені дұрыс. Бұл ретте әрбір 
рудың батыры емес, халыққа нағыз қыз-
мет еткен азаматтарының аты ұлықта-
лып, оларға ескертіш орнатылуы тиіс. 
Әйтпесе, Қарағандыда бір ауданға 
Әлихан Бөкейхановтың атын беру үшін 
отыз жыл бойы күресіп, оған биыл ғана 
қол жетті. Шыны керек, біз кеңестік 
дәуірде миға, мінезге сіңген тоталитор-

лық құлдықтан әлі де құтыла алмай 
жатырмыз. Отыз жылдық тұсында 
сол ұғым, түсініктерді бұзу керек.

ТӘУЕЛСІЗДІК 
АСПАННАН 
ТҮСКЕН ЖОҚ

Мұны саясаттанушы Дос 
Көшім де атап көрсетті. Ол Тә-
уелсіздікке қатысы бар, соның 
жолында күрескен тұлғаларға 
құрмет көрсетілмей, орден, ме-
дальдардың тек шенеуніктерге 
бұйыратынына қынжылыс біл-
дірген еді. 

– Тәуелсіздік – бүкіл ха-
лықтың мей рамы, осы күні 
Тәуелсіздікке қызмет еткен-
дерді ел білу керек және сол 
адамдар идеологиялық тұр-

ғыда халыққа насихатталуы керек. Өйт-
кені, отыз жылдық мереке сол кезеңді 
еске түсіруімен құнды. Тәуелсіздік бізге 
аспаннан түскен сияқты. Бұл – Тәуел-
сіздіктің құнын түсіретін жай. Билік-
тегілер тарихты еске алғысы келмейді. 
Шын мәнінде, бұл тарихқа жасалған 
қиянат, – деп еді ол. 

Біздің ауылдарда Тәуелсіздік күні 
халық атап өтіп, тарихи тұлғаларға 
құрмет көрсететін орын да жоқ. Тіпті, 
кейбір облыс орталықтарында жұрт-
шылық мұндай мейрамдарда қайда 
барып, гүл қоярын білмейді. Алаш 
арыстарына, Желтоқсан батырла-
рына ескерткіш орнатылмай келеді. 
Біздің білетініміз – тек Алматының 
іргесіндегі Тұздыбастау елді мекенінде 
Алаш орданың жүз жылдығына орай 
монумент орнатылды. Отыз жылдың 
ішінде қойылған жалғыз ескерткіш. 
Егер Тәуелсіздік үшін күрескендерге 
құрмет көрсетпесек, жас ұрпақты 
қалай патриотизмге тәрбиелейміз? Та-
рихымыздың бетіне қалай қараймыз? 
Жалпы, Тәуелсіздік ең басты құн-
дылығымыз болса, оны түйсіну, санаға 
сіңіру керек. Бұл ұлттық мақтанышқа 
бөлейді, өткенге құрметпен келешекке 
сеніммен қарауға негіз қалайды. Жа-
сампаздықтың бас тауы да осында. 

Айша ҚҰРМАНҒАЛИ,
«Заң газеті»

– Тек ресми орындар ғана емес, 
әрбір азамат Тәуелсіздікті атап өтуге өз 
үлесін қосқаны жөн. Тәуелсіздігімізді 
алмасақ, біз кім болар едік? Расында, 
орыс әлемінің бір бөлігіне айналар 
едік қой. Қазақ мектебі болмас еді. Өз 
болмысымыздан айрылып, мәңгүрттің 
кебін киер едік. Осының бәрі әр отба-
сында айтылып, үйде қазақша сөйлеп, 
тегіңді қазақшалау, балаңды осы жылы 
орыс мектебіне емес, қазақ мектебіне 
беру, тіпті терезеңе қазақтың жалауын 
іліп қойсаң, қандай ғанибет! Тәуел-
сіздікті бағалау, ел үшін мақтаныш, па-
триоттық сезім осылай 
қалыптасады. Тек жоға-
рыдағылардың нұсқа-
уын күтпей, әр азамат 
өзінің ұстанымын, елге 
деген құрметін осылай 
көрсетсе, бұл алдымен 
болашағымыз – жас ұр-
пақ үшін баға жетпес 
өнеге болар еді, – дейді 
саясаттанушы. 

БАРДЫ 
БАҒАЛАУ –

МІНДЕТ

Парламент Мә жілісінің 
депутаты Ерлан Саиров 
ұлық мейрамды тойлау ба-
рысында 30 жылда жеткен 
жетістіктеріміз барынша 
дәріптеліп, насихатталуы 
қажет деген пікірде. Отыз жылдың 
ішінде бізде жаңа астана пайда бол-
ды. Нұр-Сұлтан қаласы еліміздің 
тұрақтылығының, геосаяси жағдайы-
ның реттелгендігін көрсетеді. Екінші-
ден, елімізде ірі-ірі инфрақұрылымдық 
жобалар, атап айтқанда Батыс Қы-
тай-Батыс Европа жолы сынды маги-
стральдар пайда болды. Бұл – бүгінгі 
Азия мен Еуропаны ұштастыратын 
бірден-бір дәліз. Байырғы ұлы Жібек 
жолының анологы десек болады. Осы-
ның бәрін халыққа көрсете білуіміз 
керек. Бұл елдің келешегіне сеніммен 
қарау үшін, Тәуелсіздіктің қадірін ұғы-
ну үшін қажет.

Иә, расында, Тәуелсіздік оңайлық-
пен келген жоқ. Жалпы, мемлекетті 
құру оңай шаруа емес екенін көршіле-
ріміздің мысалынан да көруге болады. 

ТҰЛҒАЛАР ТАСАДА 
ҚАЛМАСА ЕКЕН

«30 жылдықты тойлау барысында 
осы мемлекеттілік мәселесіне көңіл 
бөлінсе дұрыс болар еді», – дейді та-
рихшы ғалым Жамбыл Артықбаев. 
Оның айтуынша, бұл ретте дәстүр мен 
сабақтастыққа басымдық беру керек. 

бын жасауға машықтанған ел 
пандемияны да кедергі санап 
отырған жоқ. Шекара есігін ай-
қара ашқан Түркия меймандар 
қауіпсіздігіне де кепілдік беруге 
дайын.

Ал жер-жаһанға жоспа -
рыңды жария етіп, пандемия-
дан қорқып тысқа шығуға 
жү рексінген халыққа үміт сый-
лаған екенсің, елге ұсынарың да 

ШАРАЙНА

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ 
КЕЗІНДЕГІ ТУРИЗМ

соған сай болуы керек! Мұны 
түрік елі де түсініп отыр. Сая-
хатшылар күмәнін сейілту үшін 
жақында Түркияның туризм 
министрлігі біраз елдің жур-
налистерін арнайы шақырып, 
қауіпсіздік шараларының қалай 
жүзеге асырылатынынан хабар-
дар етті. Сол көп журналистің 
қатарында қазақстандық БАҚ 
өкілдері де бар. Түркітілдес 

журналистер қорының ұйытқы 
болуымен сапарға шыққан жеті 
журналист бір апталық сая-
хат кезінде түрік бауырлардың 
тәртіпке талассыз бас иетініне 
куә болды. Мәселен, корона-
вирустың таралуына жол бер-
меу үшін мұнда да бетперде 
тағып, арақашықтық сақтау 
міндет. Сонымен бірге, жер-
гілікті халыққа кешкі сегізден 

кейін себепсіз көшеге шығуға 
рұқсат етілмейді. Бұл да болса 
туристерге жасалған игіліктің 
бірі. Себебі, жоғарыдағы шек-
теулер туристерге қойылмайды. 
Ыстамбұл мен Бұрсаның кешкі 
келбетін көруге шыққан жур-
налистер жергілікті халықтың 
ортақ талапқа бағынатынына 
тағы бір мәрте көз жеткізді. Бұ-
дан бөлек, түрік халқы кез кел-
ген жерде алдымен қонақтарға 
қызмет көрсетілгенін қалайды, 
жол беріп, меймандардың өз елі 
туралы жақсы пікірмен кеткені-
не мүдделік танытады. 

Бүгінде Түркияда COVID-
19-ға қарсы вакцина егіле баста-
ды. Ол «Қауіпсіз туризм серти-
фикаты» бағдарламасы аясында 
қолға алынды. Сертификат 2020 
жылы саланың негізгі сектор-
ларымен ақылдаса отырып қа-
былданған. Оның ауқымы кең. 
Сертификатта туристер мен жер-
гілікті тұрғындар денсаулығын, 

әл-ауқатын сақтауға жауапты 
бірнеше органның жұмысы ай-
қындалған. Тізімде азық-түлік 
пен сусындар өндіретін кәсіпо-
рындар, көлік пен қонақ үй биз-
несінің жаңа ережеге сай қызмет 
ету тәртібі қамтылған. Бұл тура-
лы Түркияның Туризмді наси-
хаттау және дамыту агенттігінің 
басқарма мүшесі Еркан Йаккы 
қазақ-қырғыз журналистерімен 
онлайн режимінде өткен бей-
неконференция кезінде айтты. 
Алдын ала жоспар бойынша, 
биыл Түркия 32 миллион ту-
рист қабылдамақ. Елге келген 
шетелдік туристер мен туристік 
сектор қызметкерлерінің ден-
саулығына баса мән беріледі. 
«Біз туризм саласында жұмыс 
істеп, көпшілікпен байланысқа 
түсетін қызметкерлерге вакцина 
егу жұмысын бастадық. Қытай 
елінде шыққан вакцинаға таңдау 
жасадық. Вакцина егу мен «Қа-
уіпсіз туризм сертификаты» 

бағдарламасы арқылы туризм 
саласы жанданады деп ойлай-
мыз», – деді онлайн жиында 
Еркан Йаккы. 

Белгілі болғандай, Түркия 
елі «Қауіпсіз туризм сертифи-
каты» аясында 2020 жылдың 
маусым айынан бастап әуе рейс-
терін жандандырып, туристер 
қабылдай бастады. Түркияға 
сапар жасайтын туристерге қо-
йылатын талаптардың бірі – 72 
сағат бұрын коронавируспен 
ауырмайтынын растайтын теріс 
нәтижені арнайы сайтқа жүктеуі 
керек. 

Жалпы, «Қауіпсіз туризм 
сертификаты» 150 критерий 
мен ережеден тұрады. Құжат-
та әрбір туристің өзін қауіпсіз 
сезінуіне қажетті талаптың бәрі 
қамтылған. Тек соны сақтау білу 
керек. 

Айнұр САТЫБАЛДЫ,
«Заң газеті»

Тұмса табиғаты мен бай тарихын табыс көзіне айналдырған бір ел бол-
са, ол – Түркия. Өткенін өміршең еткен елдің туризм арқылы қазынасын 

толтырып отырғанынан әлем хабардар. Тамыры бір түрік елі туристерді 
тартудың барлық тәсілін меңгерген. Тіпті соңғы жылдары тарихи фильм-
дер арқылы жұртты қызықтыруға шындап кіріскенін байқап жүрміз. Бұл 
істері нәтижесіз де емес. Олай дейтініміз, соңғы жылдары Ыстамбұлға 
сапарлайтындардың көбі Сүлеймен патшаның сарайына бас сұғып, 
Хюррем сұлтанның хамамын өз көзімен көргісі келеді екен. 

Толассыз ағыл-
ған туристер ағыны-
на Түркия туризмі 
әбден үйренген. Бес 
қонақ келсе абды-
рап қалатын серви-
сі төмен елдер бұл 
елдің жымия қар-
сы алып,  і зетпен 
қызмет көрсететін 
шеберлігін арнайы 
барып меңгерсе, ар-
тық болмайды. Сая-
хатшылардың ба-
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ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТ 
ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗІ 

ҚАЛАНДЫ
Жаңа кодификацияланған акт аза-

маттардың жария билік органдарымен 
өзара қарым-қатынаста құқықтарын сот 
арқылы қорғау үшін қабылданған. Бұл 
Қазақстанда әкімшілік әділет жүйесінің 
қалыптасуын білдіреді. Біздің еліміздің 
сот жүйесі әлемдік стандарттарды еске-
ре отырып дамып келе жатқандықтан, 
мамандандырылған әкімшілік сот құру 
жаңа реформаның қисынды жалғасы-
на айналды. Кодекстің қабылдануы 
әкімшілік сот ісін жүргізуді азаматтық 
іс жүргізуден оқшаулаудың маңызды 
қадамы болды. Бұдан әрі мамандан-
дырылған соттар азамат пен әкімшілік 
(мемлекеттік) орган арасындағы жария-
лы-құқықтық дауларды қарайды. Тари-
хи тұрғыдан алғанда, әкімшілік әділет 
ХІХ ғасырда заң үстемдігінің қажетті 
элементі ретінде қалыптасқаны белгілі. 
Оның қағидалары азаматтарды мемле-
кеттік орган, атқарушы биліктің заңсыз 
әрекетінен қорғауға бағытталған. 

Бүгінгі таңда әкімшілік әділет тә-
уелсіз институт ретінде көптеген Еу-
ропа елдерінде сәтті дамып келеді. 
Бельгия, Испания, Румыния сияқты 
кейбір елдерде әкімшілік әділет Консти-
туцияда айтылмаған, бірақ бар. Қа-
зақстандағы жағдай да осындай. Біздің 
еліміздің Негізгі заңында 75-бапта «Сот 
билігі сотта іс жүргізудің азаматтық, 
қылмыстық және заңмен белгіленген 
өзге де нысандары арқылы жүзеге асы-
рылады. Заңда көзделген жағдайларда 
қылмыстық сот ісін жүргізу алқаби-
лердің қатысуымен жүзеге асырылады» 

деп бекітілген. Бұл норма маманданды-
рылған соттар құруға мүмкіндік берді 
және әкімшілік әділет жүйесін құруға 
негіз болды.

Әкімшілік сот ісін жүргізу – сот ісін 
жүргізудің жаңа нысаны. Кодекстің 
5-бабының 2-тармағына сәйкес, жа-
рия-құқықтық қатынаста жеке және 
заңды тұлғалардың бұзылған немесе 
даулы құқығын, бостандығы мен заңды 
мүддесін тиімді қорғау және қалпына 
келтіру мақсатында әкімшілік істерді 
әділ, бейтарап және уақтылы шешу 
мақсаты көзделген. 

Әкімшілік рәсімдік-процестік ко-
декс бірқатар жаңалықтарды көздейді, 
олардың ішінде мынаған назар ау-
дарғым келеді. Біріншіден, әкімшілік 
орган ұғымы енгізіледі, оған тек мем-
лекеттік органдар ғана емес, сонымен 
қатар мемлекеттік басқару саласында 
өкілеттіктер берілген субъектілер де 
кіреді. Мысалы, жергілікті өзін-өзі 
басқару органы, мемлекеттік заңды 
тұлға, сондай-ақ әкімшілік актіні қа-
былдау, әкімшілік әрекетті (әрекет-
сіздікті) жасау бойынша өкілеттіктер 
берілген басқа ұйым.

Екіншіден, қолайлы және ауырт-
палықты әкімшілік актілер туралы 
ұғымдар енгізіледі. Жалпы алғанда, 
әкімшілік акт – бұл әкімшілік орган, 
лауазымды тұлға жария-құқықтық қа-
тынастарда қабылдайтын, белгілі бір 
адамның немесе жеке-дара белгілі бір 
адамдар тобының құқығы мен міндетін 
іске асыратын шешім.

Мемлекеттік тілдің 
жағдайы әрбір жа-

нашыр азаматты толған-
дырары сөзсіз. Сондықтан 
да ана тілімізді өз мәрте-
бесіне сай қоғам өмірінің 
барлық саласына енгізу, 
қолданыс аясын кеңейту – 
өзекті мәселенің бірі. 
Мемлекеттік тілді күнделікті 

қолдану тіл аясын кеңейтуге 
қосқан үлесіміз деп есептеймін. 
Өйткені, заң саласында қазақ 
тілінің қолданылуы орыс тіліне 
қарағанда әлдеқайда кемшін. 
Тұрғындардың басым бөлігі 
сотқа өтініш, арыз жазған кезде 
мемлекеттік тілде емес, бұрынғы 
қалыптасқан қалыппен ресми 
тілде жазады. Мәселен, статис-
тикалық мәліметтерге сәйкес, 
Хромтау аудандық сотына 2020 
жылы 574 талап арыз түссе, 
оның 27% немесе 155-і мем-
лекеттік тілде болды. Ал 2021 
жылдың басынан 230 талап арыз 
түскен. Оның 71-і немесе 30%-ы 
мемлекеттік тілде. 

Заң бойынша, талап арыз қай 
тілде түссе, сот істі сол тілде 
қарайды. Оны сот өз еркімен 
өзгерте алмайды, тек кейбір 
жағ дайларда ғана талап қоюшы 

Құқықтық алаңға қосылған Әкім-
шілік рәсімдік-процестік кодекс ке 
жүктелер міндет үлкен. Бұл құжат-
тың көмегімен елімізде әкімшілік 
әділет институтын жандандыру, жа-
рия-құқықтық дауларда азаматтар 
құқығын толық қорғау мақсат етіліп 
отыр. Жалпы, қарапайым халықтың, 
заңды тұлғалардың тарапынан соңғы 
жылдары мемлекеттік құрылымдар 
қызметіне, мемлекеттік қызметкер-
лердің әрекеті мен әрекетсіздігіне 
қатысты арыз-шағымның көбейгені 
рас. Соған орай әкімшілік әділет 
институтын Қазақстанда да жандан-
дыру қажеттігі біраздан бері талқы 
тақырыбына айналып келген еді. 
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
Жолдауындағы: «Азаматтарымыз 
жария-құқықтық дауларда билік ор-
гандарының шешімдері мен әрекет-
теріне қатысты шағым түсіру кезінде 
көп жағдайда теңсіздік ахуалында 
қалып жатады. Олардың мүмкіндік-
терін мемлекеттік аппараттың ре-
сурстарымен салыстыруға келмейді. 
Сондықтан, осындай теңсіздіктерді 
болдырмау мақсатында дауларды ше-
шудің ерекше тетігі ретінде әкімшілік 
әділет құрылымын енгізу керек» де-
ген тапсырмасы бүгінге дейін тек сөз 
жүзінде айтылып келген бұл мәсе-
ленің нақты шешімін тауып, тәжіри-
бе жүзінде орындалуына ықпалын 
тигізді. 

Шындығында өркениетті елдердің 
көпшілігінде әкімшілік әділет жүйесі 
әбден орныққан. Соның ішінде тарихи 
деректерге көз салғанда, бұл жаңашыл-
дықтың Францияның құқықтық 
алаңынан бастау алғанын бағамдауға 
болады. Азаматтар мүддесін қорғауды 
басты орынға шығарған француз заң 
шығарушылары сол тұстың өзінде 
әкімшілік органдар мен азаматтар ара-
сындағы дауда сот тәуелсіздігіне, жеке 
тұлғалар мүддесіне басымдық берген. 
Өзін-өзі ақтап, қоғамның қолдауына 
ие болған бұл құқықтық тетік кейіннен 
Еуропаның өзге елдерінде де қолда-
нысқа ене бастады. 

Отандық сотта бүгінгі күнге дейін 
азаматтық, қылмыстық және әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы істердің 
өндірісі орнығып, қоғамдағы ор-
нын айқындап үлгерді. Ал Әкімшілік 
рәсімдік-процестік кодексінің қол-
данысқа енгізілуі жаңадан маман-
дандырылған әкімшілік соттардың 
құрылуына мұрындық болмақ. Осыған 
орай сот өндірісі алаңында «әкімшілік 
істер» деп аталатын жаңа соттар жұ-
мысын бастайды. Республикамызда 
жаңа форматтағы 17 соттың шілдеден 
бастап қызметке кірісетіні баршамыз-
ға белгілі. Бұл сотқа азаматтар, заңды 
тұлғалар мен әкімшілік органдар 
арасында туындаған жария-құқықтық 
даулар бойынша әкімшілік істерді 
қарау жүктеліп отыр. Әрине, жаңа 
соттар тәжірибеге енгізілмес бұрын 
онда қызмет атқару міндеті жүктел-
ген судьялардың алғашқы шоғырын 
нақтылау, олардың білім-білігін жетіл-
діру, жаңа кодекспен жұмыс істеуге 
дағдыландыру мақсатында Жоғарғы 
Соттың ұйымдастыруымен дәрістер, 
семинарлар мен тренингтер өткізілген 
болатын. Жоғарғы Соттың, Сот акаде-
миясының кәсіби мамандары оқыған 
дәрістің жаңа сот жұмысын іркілмей 
алып кетуге көмегі тиері даусыз.

Тәжірибеге жаңадан енгізілгелі 
отырған соттарға қатысты туындай-
тын сауал аз емес. Соған сай бүгінде 
жаңа кодекстің артықшылығын, жаңа 
соттар өндірісін түсіндіруге бағыт-
талған кешенді шаралар қолға алынып 
отыр. Себебі қоғам тарапынан қол-
дау таппаған бастамалардың аяқсыз 
қалатыны, көпшілік мақұлдамаған 
заңдардың орындалмайтыны ешкімге 
жасырын емес. Дегенмен, қарапайым 
азаматтар мүддесін қорғауды көз-
дейтін Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодексі мемлекетке оң өзгеріс әкеледі 
деп сенеміз.

Бақыт ЕДІЛОВА,
Алматы қаласы 

мамандандырылған ауданаралық 
әкімшілік сотының судьясы
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МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕ ҚАРАЛАТЫН 
ІСТЕРДІҢ ҮЛЕСІ ТӨМЕН

Батыс Қазақстан облысы Тасқала аудандық сотында 
«Сот ісін жүргізу ісінде мемлекеттік тілдің рөлін күшейту» 
тақырыбына онлайн режимінде семинар сабағы өткізілді. 
Жиынға Тасқала ауданы полиция бөлімінің қызметкерлері 
қатысты. 

Семинар барысында сөз алған судья А.Теберикова 
тақырыпқа орай арнайы баяндама жасап, қазақ тілінде 
қаралған істер бойынша статистикаға тоқталды. 
Әлбетте, тәуелсіз мемлекеттің мемлекеттік тілі 
– қазақ тілі. Алайда сотқа мемлекеттік тілде түсіп, 
қаралатын істердің үлесі төмен. Осыған байланысты 
сот ісін жүргізуде мемлекеттік тілдің рөлін күшейту үшін 
мемлекеттік органдар мен заңды тұлғалар істер мен 
материалды қазақ тілінде жіберуі қажет. Сонымен бірге 

бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халықтың арасында 
мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру жөнінде кеңінен 
насихат жұмысын жүргізген жөн.

Сонымен қатар, семинарда отбасы-тұрмыстық зорлық-
зомбылық мәселесі қозғалып, жиі теріс қылық жасайтын 
адамдарға қатысты қорғау нұсқамасын шығару және 
ерекше талапты белгілеу тәртібі түсіндірілді. Учаскелік 
инспекторлар есептегі адамдармен құқыққа қарсы әре-
кеттерді тоқтату қажеттігі туралы тұрақты негізде 
профилактикалық әңгімелер жүргізуде.

Семинар-сабақ соңында қатысушылар мемлекеттік 
тілдің мәртебесін көтеру жөнінде жұмыстарды жалғастыру, 
мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту және сотқа 
қазақ тілінде істер мен материалдарды жіберу жұмысын 
күшейту туралы пікірлерімен бөлісті.

Г.МУЛДАШЕВ,
Тасқала аудандық сотының бас маманы

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

Еліміз Тәуелсіздік алғалы бері сыбайлас 
жемқорлықпен күрес бір сәт те тоқтаған емес. 
Мемлекеттік саясаттың негізгі басымдықта-
рының бірі – сыбайлас жемқорлықпен күреске 
бағытталып отыр. Сондықтан Президент жыл 
сайынғы Жолдауларында, халыққа арнаған Үн-
деулерінде қоғамның жегіқұрты – жемқорлықтың 
жолын кесіп, ауыздықтаудың тетігін нұсқап, оның 
жүзеге асырылуын қатаң қадағалауда. Жемқор-
лық – лауазымды тұлғалардың, қоғам және саяси 
қайраткерлер мен мемлекеттік шенеуніктердің өз 
қызметтерінде сараңдық пен сатқындық танытуы 
дер едік. Ал мұндай қызметкерлерге жауапты 
қызметтен орын берілмеуі тиіс. 

Жемқорлықты жоюға бағытталған заңнама 
да, парақорлыққа тосқауыл қоюды мұрат тұтатын 
бағдарламалар да аз емес. Дегенмен жегіқұртпен 
күресте қоғамның, соның ішінде сіз бен біздің 
қарсылығымыз ерекше маңызды. Соған орай 
жеке және заңды тұлғалар бұзылған құқықтары 
мен заңды мүдделерін қалпына келтіру, сыбайлас 
жемқорлық пен құқық бұзушылықтың зардабын 
жою, олардың алдын алу үшін барлық мемлекет-
тік органдар мен лауазымды адамдар өз құзіреті 
шегінде күрес жүргізуі керек. Мемлекет басшы-
сы Қасым-Жомарт Тоқаев: «Күнделікті өмірде 
жемқорлық жағдайларына тап болған жұрт шара-

сыз күйге түседі, әділдіктің бар екеніне сенбейді. 
Пандемиямен жалпыұлттық деңгейде жаппай 
күрес жүріп жатқанда, қара басын ойлап, пайда 
табуға ұмтылу үшін адам қаншалықты арсыз 
болуы керек?» – деп, індетпен жайлаған кезінде 
жемқорлықпен күрестің күшейтілуі керек екенін 
айтқан болатын. 

Осыдан түйеріміз – сыбайлас жемқорлықпен 
күрестің нәтижелі болуы қоғамның белсенділігі-
не байланысты. Тамыр-таныспен іс шешуді жұрт-
шылықтың жек көруі, қоғамның оған қарсылығы 
кеселмен күрестің қуатты құралына айналуы 
тиіс. Сыбайлас жемқорлықтың мемлекеттің бәсе-
кеге қабілеттілігін едәуір төмендететіні, қоғамда 
демократиялық қайта құруларды жүзеге асыруды 
тежейтіні, елдің халықаралық беделіне көлеңке 
түсіретіні айқын нәрсе. Ең бастысы, халықтың 
қоғамның демократиялық негізіне деген сенімі-
не, заң мен әділдікке, түптеп келгенде, билікке 
деген сеніміне кері әсер ететіні хақ. Ал мемле-
кетке деген халық сенімі бәрінен маңызды. Сон-
дықтан жемқорлықты түбірімен жою қоғамның 
басты мақсаты болып отыр. 

Данияр СЕМБАЕВ, 
Әуезов аудандық сотының судьясы

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ

Құқықтық мемлекеттің атрибуттарының бірі – әкімшілік 
әділет институты. Бұл тақырыптың өзектілігі, ең алдымен, 

біздің елімізде құқықтық мемлекет пен дамыған азаматтық 
қоғам құру үшін маңызды. Осы бағыттағы жұмыстарды бір 
жүйеге түсіру мақсатында 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап 
Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі күшіне енеді және 
жаңа мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соттар өз 
жұмысын бастайды. 

Үшіншіден, дау айту, мәжбүрлеу, 
іс-әрекет жасау, тану сияқты талаптар-
дың түрлері қарастырылған.

Төртіншіден, іс талап қойылған сәт-
тен бастап қозғалды деп есептеледі, істі 
қарау ақылға қонымды мерзімде жүзеге 
асады. Бірақ ол үш айдан аспайды.

Бесіншіден, процестік мәжбүрлеу 
шарасы ретінде ақшалай өндіріп алу 
енгізіледі. Ол сот талаптарын орын-
дамағаны, сотқа келмегені, сот актісін 
орындамағаны және т. б. үшін көздел-
ген.

Алтыншыдан, кодекс судьяның 
әкімшілік істің нақты және заңды та-
раптарына қатысты құқықтық негіз-
демелер бойынша өзінің алдын ала 
құқықтық пікірін айтуға құқылы екенін 
көздейді.

Жетіншіден, медиация, әлемдік не-
месе партисипативтік келісім сияқты 
татуластыру рәсімдері шеңберінде 
әкімшілік органмен татуласу мүмкіндігі 
көзделген.

Бүгінгі таңда әкімшілік әділет мәсе-
лелерінің өзектілігі Қазақстанда аза-
маттық қоғамның берік негізін құру 
міндеттерімен негізделген. Бұл өз кезе-
гінде қоғамдық бақылаудың қосымша 
құқықтық кепілдіктерін талап етеді. 
Осылайша, азаматтарға билікке әсер 
етудің көптеген құралдары ұсынылады. 
Сонымен қатар, әкімшілік әділет инсти-
тутын енгізудің және сот шешімдеріне 
шағымданудың тиімді тетігін дамытуға 
жол ашады. 

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ 

ОҢ ҚАДАМ

ЖАҢА СОТТАР 
ЖҰМЫСҚА КІРІСЕДІ

ЖЕГІҚҰРТ

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕСТЕ 
ҚОҒАМ ҚАРСЫЛЫҒЫ МАҢЫЗДЫ

КӨЗҚАРАС БАСШЫЛАР ЖАУАПТЫЛЫҒЫН 
АРТТЫРҒАН ЖӨН

немесе жауапкердің қалауы бо-
йынша іс өндірісінің тілі сот 
ұйғарымымен өзгертілуі мүмкін. 
Бірақ, мұндай істердің саны өте 
аз. Мәселен, 2020 жылы 2 аза-
маттық іс бойынша орыс тілінде 
берілген талап арыз талап қою-
шының өтінішхаты негізінде 
мемлекеттік тілге өзгертілсе, ал 
2021 жылдың 1 тоқсанында тек 
бір азаматтық істің іс жүргізу тілі 
өзгертілді. 

Мемлекеттік органдардың 
талап арыздары да сотқа ресми 
тілде беріледі. Бұл жағдай бірін-
ші басшылар жауапкершілігін 
көтеруді қажет етеді. Мемлекет-
тік тіл – мемлекеттік қызметтің 
басты ұстанымының бірі. Сол 
себепті мемлекеттік қызметкер 
мемлекеттік тілді белгілі бір 
көлемде білу керек деген талап-
ты күшейту керек.

Сот жүйесінде мемлекет-
тік тілде ресми іс-қағаздарды 
жүргізу жақсы жолға қойылған. 
Құжат айналымындағы мем-
лекеттік тілдің үлесіне тоқсан 
сайын мониторинг жасалады. 
2020 жылы Хромтау аудандық 
сотының кеңсесі арқылы мем-

лекеттік тілде 9476 құжат, яғни 
барлық құжаттың 81,12 пайызы 
жасақталса, ал 2021 жылдың 
бірінші тоқсанында барлық құ-
жаттың 82,5 пайызы қазақ тілін-
де тіркелген. 

Ұлттық тіл саясатының же-
текші бағытының бірі – қазақ 
тілді ақпарат құралдары. БАҚ-та 
мемлекеттік тілді қолдау, оны 
дамыту бойынша атқарылған 
жұмыстар өз нәтижесін беруде. 
Алайда бұл мәселе тек қазақтілді 
БАҚ-тың тақырыбына айналған. 
Ал «Қазақстанның болашағы – 
қазақ тілінде» деген Елбасының 
сөзін орыстілді оқырманға да 
жеткізу қажет. 

Әрине, өзге тілдерді және 
ресми тілді қадірлеуміз қажет. 
Бабалардың: «Қанша тілді біл-
сең, сонша мәдениеттісің, сонша 
байсың» деген сөзі құптарлық. 
Дегенмен өзге тілді білемін деп 
жүргенде, өз тілімізден көз жа-
зып қалмағанымыз абзал. 

Алина АЛМАГАМБЕТОВА,
Хромтау аудандық сотының 

кеңсе меңгерушісі 
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

Ұлан ҚАЖЫКЕН, 
Алмалы аудандық 

№ 2 сотының судьясы
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ЖАРНАМА 
БӨЛІМІ: 

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

Телефон: 87027159520; 87182221266 (жұмыс). 

«KAIROS» ЖК, Алматы қаласы, Жібек жолы 
даңғылы, 55, Пушкин көшесімен қиылысы, «Алма» СО, 
4 қабат, ресепшн, тел.: 271-49-39, 8707 705-92-22. 
E-maіl: kaldybayeva@maіl.ru. Барлық хабарландыру-
ды What’s app бойынша қабылдаймыз.

ЖК «Қандыбаева»,  Газеттерге, журнал-
дарға және сайттарға хабарландыру қабылдау 
агенттігі: 8(727)327 30 92, тел/факс: 273 47 98,  
8 707 895 21 99, 8 701 739 27 83, 8 705 185 75 73

www.gazetyіsaіty.kz, e-maіl: vsegazety@maіl.ru
Алматы қ., Абылай хан даң., 60, Мақатаев көш.

қиылысы, 208 кеңсе. 

Арлан-консалтинг ЖШС, Семей қ., К.Мұхамет-
ханов көшесі, 23 «А»,104-бөлме. 

Тел.: 8 (705) 798-58-18, 8(708)4672701 

ЖАРНАМА ҚАБЫЛДАЙТЫН 
ОРЫНДАР:

Алматы қаласы 

Тел.: 8(727) 292-29-27, 

292-40-89, 

факс: 

8 (747) 428-26-10 

E-mail: 

zanreklama@mail.ru

zanreklama.kz

МҰРАГЕРЛІК

ТАРАТУ ӘРТҮРЛІ ҚОЛАЙЛЫ, ТЕЗ әрі АРЗАН

«ЗАҢ ГАЗЕТІ» ЖӘНЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА» БАСЫЛЫМДАРЫНА 

хабарламаларды енді біздің zanreklama.kz 
сайтымыз арқылы беруге болады. Қазақстанның 

кез келген түкпірінен, құжаттар саны өте аз. 
Барлық сұрақтар бойынша: 

87089299874 (Аян) 

ДҮҢГІРШЕКТЕРДЕ САТЫЛЫМДА

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

Құлаққағыс!

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

немесе zanreklama@maіl.ru 
электронды поштасына жолдаңыз.

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

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

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

ЖК «Gold Capіtal»  Нұр-Сұлтан қ., Абай 
көше сі, 78, 105-кеңсе. Тел.: 8 (7172) 52-02-11, 

8(702)839-90-86.

«Грация» ЖШС, Атырау қаласы, Махамбетов 
көшесі, 107-а, 2-бөлме, тел.: 32-14-29, 30-65-24,  
8701 920 4538.

«ЮрСлужба» ЖШС, Көкшетау қ., Е. Әуелбеков 
көшесі, 129. Тел.: 8 (7162) 25-77-17, 8(747)8097074.

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

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

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

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

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

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

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

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

«Назар-1 фирмасы» ЖШС («РУТА» ЖА), дирек-
торы Кривилова Татьяна Ивановна. Шымкент қ., 
Г.Иляев көшесі, 47 (Шаймер денов к. бұрышы) RBK 
банктің жанында, Тел.: 8 (7252) 53-40-48. WhatsApp : 
+7-705-705-31-31. E-maіl: nazar.reklama@gmaіl.com

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

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

ЖК «Сагидоллина Б.», 1 Теміржол вокзалы, 
 Р.Зорге көшесі 8, «Лина» шаштаразы. ardawka_94@
maіl.ru, Тел: 87058762218.

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

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

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

ЖК Тажибаева, Тараз қаласы, Қойкелді кө-
шесі 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 Servіse», Тараз қаласы, Төле би 
көшесі, 73 (ауладан кіру). Тел.: 8(7262)502222, ұялы 
тел: 87019457336 Татьяна.

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

Нұр-Сұлтан қаласында газеттерді «Алты Алаш» сауда 
нүктелерінен таба аласыз. Тел.: 87015728847.

БАНКРОТТЫҚ

2. «№ 11 «Балауса» бөбек-бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорынын тарату туралы Мәртөк ауданы әкімдігінің 11.03.2021ж. №48 
қау лысы. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 
екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Ақтөбе облысы, 
Мәртөк ауданы, Мәртөк ауылы, Сейфуллин көшесі, 38.

4. «Geo Engineering Services» ЖШС, БСН 100740000114, өзінің та-
ратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жариялан ған күннен бастап, 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылдана ды: Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы,   
Байтұрсынов көшесі, 5, 724-пәтер. 

8. «Бастау Ақмола» қоғамдық қоры (БСН 170640004334) өзінің таратыла-
тыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап, 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 
Қазақстан Республикасы, 020000, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Абай 
көшесі, 87.

12. «Salzgitter Mannesmann International GmbH»/ «Зальцгиттер Маннес-
манн Интернациональ Гмбх»/ өкілдігі, БСН 080342018266, өзінің тараты-
латынын хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 2 (екі) ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 
Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 188, 
802-кеңсе.

  
13. «ABSService» ЖШС, БСН 180840003018, өзінің жойылғандығы тура-

лы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай 
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Атырау облысы, Жұмыскер 
ықшамауданы, Шайхы Әбішев көшесі, 16 үй. Тел.: 87784909016.

3. 03.03.2021 ж. қайтыс болған 16.11.1974 ж.т. Давидюк Татьяна Павлов-
наның мүлкіне мұралық іс ашылды. Мұрагерлердің Алматы қаласы, Н.На-
зарбаев даңғылы, 103-үй, 5-кеңсе мекенжайы бойынша нотариус Кузенбаева 
Жанар Шорахазовнаға хабарласулары сұралады. Тел.: 87011115185.

17. 08.09.2020 ж.қайтыс болған Якубов Шухрат Махкамовичтің мүлкіне 
мұралық іс ашылды. Мұрагерлер Түркістан қаласының нотариусы Тілепов 
Талғат Өтепұлына хабарласуы қажет. Мекенжайы: Түркістан қаласы, Тәуке 
хан көшесі, 299а. Тел.: 87016565788.

БАЙҚАУ

«ЕРКІН СӨЗ - 2021»

ЖАРНАМА

Журналистердің кәсіби білігін арттыру және 
қаржы саласындағы білімін жетілдіру мақсатында 
ұйымдастырылатын «Еркін сөз» байқауына қазақ 
тілінде мақала жазатын және хабар тарататын бар-
лық республикалық, халықаралық және аймақтық 
БАҚ өкілдері қатыса алады. БАҚ өкілдері «Үздік 
мақала», «Сайттағы үздік мақала» және «Үздік те-
лесюжет» аталымдары бойынша сайысқа түседі. Әр 
аталым бойынша тағайындалатын Бас жүлде – 500 
000 теңге.

Байқауға қаржы тақырыбындағы, оның ішінде банк 
саласына қатысты материалдар қабылданады. Мате-
риалдар 2021 жылдың 1 қаңтарынан 2021 жылдың  

14. «Nest Stroy» (Нест Строй) ЖШС, БСН 030640013602, жарғылық капи-
талының азайғаны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап, 1 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша 
қабылданады: Алматы қаласы, Әуезов ауданы, 1 ықшамаудан, 68/3 үй, 
183-кеңсе. 

15. «АльфаСтройТехнология» ЖШС, БСН 080140016787, 2021 жылғы 29 
наурыздағы қосылу түрінде қайта ұйымдастырылатыны жөніндегі шешімі 
туралы ескертеді. Жазбаша ескертпелер мына мекенжай бойынша қабылда-
нады: 060005, Қазақстан Республикасы, Атырау қаласы, Оңтүстік өндірістік 
аймағы, 2-құрылыс. 

16. «Caspian Contractors Trust Atyrau» (Каспиан Контракторс Траст Аты-
рау) ЖШС, БСН 170440020666, 2021 жылғы 5 сәуірдегі қосылу түрінде 
қайта ұйымдастырылатыны жөніндегі шешімі туралы ескертеді. Жазбаша 
ескертпелер мына мекенжай бойынша қабылданады: 060005, Қазақстан 
Республикасы, Атырау қаласы, Оңтүстік өндірістік аймағы, 2-құрылыс. 

6. Нұр-Сұлтан қаласы мамандандырылған ауданаралық экономикалық со-
тының 2021 жылғы 01 сәуір ұйғарымымен «Казахстанская Продовольствен-
ная Компания «KAZBRAND» ЖШС-нің өтініші бойынша «AGRO BONUS» 
ЖШС-н банкрот деп тану туралы азаматтық іс қозғалды.

10. Қостанай  облысының  МАЭС-ның 02.04.2021 жылғы 4 наурыздағы 
ұйғарымымен «АдалТ» ЖШС-н, БСН 040140002610, банкрот деп тану ту-
ралы іс өндіріске алынды. 

5. «Акдым-1» ЖШС (БИН 990440004526) барлық қатысушыларға кезектен 
тыс жалпы жиналыстың өтетінін хабарлайды.

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

Жалпы жиналыстың өтетін уақыты: 10 мамыр 2021 жыл, сағат 14:00-де.
Күн тәртібінде:
1.»Ақдым-1» ЖШС қатысушыларының 10.05.2021 жылғы Е.Ж.Сағынбаев-

тың «Ақдым-1» ЖШС қатысушылар құрамынан жер учаскесін бөліп шығару 
туралы жалпы жиналысының шешімін қайта қарау.

7. Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2021 жылғы 
5 сәуірдегі ұйғарымымен «МЕГАСТРОЙ АСТАНА DIY» ЖШС-не (БСН 090840015598) қатысты 
оңалту рәсімін қолдану туралы азаматтық іс қозғалды. Нақты мекенжайы: ҚР, Нұр-Сұлтан, Сем-
бинов көшесі, 19/1.

9. Нұр-Сұлтан қаласының МАЭС-ның 21 наурыз 2021 жылғы ұйғары-
мымен «KZ Құрылыс НТ» ЖШС-не, БСН 100740015192, қатысты оңалту 
туралы азаматтық іс қозғалды. 

11. «Қостанай қаласы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесі «Кейбір мемлекеттік 
мекемелерді қайта ұйымдастыру туралы» 
Қостанай қаласы әкімдігінің 2021 жылғы 
25.03 №532 қаулысының негізінде:

«Қостанай қаласы әкімдігінің экономика 
және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемле-
кеттік мекемесін «Қостанай қаласы әкімді-
гінің қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесіне 
біріктіру жолымен;

«Қостанай қаласы әкімдігінің сәулет және 
қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік меке-
месін «Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс 
бөлімі» мемлекеттік мекемесіне біріктіру 
жолымен; 

«Қостанай қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік 
және ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекет-
тік мекемесін «Қостанай қаласы әкімдігінің 
жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік меке-
месіне біріктіру жолымен;

«Қостанай қаласы әкімдігінің ішкі саясат 
бөлімі» мемлекеттік мекемесін «Қостанай 
қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді да-
мыту бөлімі» мемлекеттік мекемесіне бірік-
тіру жолымен қайта құру туралы хабарлайды.

Талаптар осы хабарландыруды жария-
ланған күннен бастап екі ай ішінде Қостанай 
қаласы, Пушкин көшесі, 98 мекенжайы 
бойынша қабылдайды, телефоны  8-7142-
575-746.

Түркітілдес журналистер қоры «Halyk Bank» АҚ-ның серіктестігімен қазақстан-
дық БАҚ өкілдері арасындағы қаржы тақырыбына негізделген «Еркін сөз-2021» 

шығармашылық байқауын жариялайды. 

5 шілдесіне дейін жарияланған немесе эфир-
ге шыққан болуы шарт. Оны erkinsoz2021@
gmail.com электронды поштасына жолдау 
керек (Call centre: + 7 775 166 8920).

Жеңімпаздарды айқындау және сый-
лықтарды тағайындау байқау комиссиясы-
ның шешімімен жүзеге асырылады. Байқау 
комиссиясы қабылданған материалдарды 
іріктеу барысында оның объективтілігіне, 
журналистің кәсіби шеберлігіне, мәселенің 
көтерілуі және оны жан-жақты ашып көр-
сетуіне, материалдар туғызған қоғамдық 
резонанс пен түйткілдерді шешу жолда-
рына, ұсынылған материалдардың қоғамға 
пайдалылығына назар аударады. Байқау 
комиссиясының құрамына белгілі журна-
листер, мемлекеттік және қоғам қайраткер-
лері, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері 
кіре алады. 

«Еркін сөз-2021» шығармашылық бай-
қауының қорытындысы 2021 жылдың 19 
шілдесінде жарияланады.

АНЫҚТАМА:
Түркітілдес журналистер қоры 2014 

жылы 11 қарашада құрылған. Мақсаты –
түркі әлемі мен қазақстандық журналистер 
арасындағы кәсіби бірлігі мен білігін арт-
тыру, ортақ жобалар жасау. Отандық және 
шетелдік мамандардың қатысуымен журна-
листерге арналған семинар- тренингтер, ве-
бинарлар, форумдар, шеберлік сабақтары, 
конференциялар, байқаулар ұйымдастыру. 
Қор жанынан Әйел журналистер клубы, Ме-
диатренерлер мектебі мен Жас журналистер 
мектебі ашылған.

ҚҰҚЫҚТЫҚ САУАТ

«Жеке және заңды тұлға-
лардың өтініштерін 

қарау тәртібі туралы» және 
«Әкімшілік рәсімдер туралы» 
заң дардың күші  жойылып, 
жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарау тәртібі жаңа 
кодекс – Әкімшілік рәсімдік-про-
цестік кодексімен реттелетін 
болды.

ӘРПК өтініш беру тәртібіне, өтініштерді 
қарау мерзіміне, яғни әкімшілік рәсімге 
бірқатар жаңа талаптарды белгілейді. Со-
нымен бірге өтініш берушіге өтінішті талап-
тарға сәйкес келтіру мүмкін еместігі туралы 
нұсқау береді. Осылайша ауызша нысанда 
берілген өтініш жеке хаттамаға өтінішті қа-
былдаған лауазымды тұлға немесе әкімшілік 
орган қызметкерімен көмегімен енгізіледі. 
Жазбаша нысанда не электрондық құжат ны-
санында берілген өтініште, хаттамада: жеке 
тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған 
жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі, пош-
талық мекенжайы, бизнес сәйкестендіру 
нөмірі, өтініш берілген әкімшілік органның, 
лауазымды адамның атауы, өтініштің мәні, 
өтініш берілген күн, өтініш берушінің неме-
се оның өкілінің қолы, Қазақстан Республи-
касының заңнамасында көзделген өзге де 
мәліметтер көрсетіледі (ӘРПК-тің 63-бабы). 
Егер ел заңнамаларына сәйкес әкімшілік 
рәсім ақылы негізде жүзеге асырылса, 
өтініш беруші төлемді растайтын құжатты 
ұсынуы тиіс. 

Өтініш негізінде қозғалған әкімшілік 

рәсімді қарау мерзімі, егер Қазақстан Рес-
пуб ликасының заңдарында өзгеше көздел-
месе, өтініш түскен күннен бастап 15 жұмыс 
күнін құрайды және ұзартылуы мүмкін. 
Бірақ ол екі айдан аспауы керек. Бұл туралы 
әкімшілік рәсімге қатысушы мерзім ұзар-
тылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде 
хабардар етіледі (ӘРПК-нің 76-бабы).

Әкімшілік органдардың өтініштерді қа-
рау тәртібін оңайлату мақсатында әкімшілік 
акт қолайлы және ауыртпалық түсіретін 
болып бөлінеді. Қолайлы әкімшілік акт 
әкімшілік рәсімге қатысушының құқығын 
шектейтін, тоқтататын немесе оған міндет 
жүктейтін, сондай-ақ оның жағдайын өзгеше 
түрде нашарлатуды іске асырудан бас тар-
татын акт. Ауыртпалық салатын әкімшілік 
акт іске асырудан бас тартатын, әкімшілік 
рәсімге қатысушының құқығын шектейтін, 
тоқтататын немесе оған міндет жүктейтін, 
сондай-ақ оның жағдайын өзгеше түрде на-
шарлататын акт.

Әкімшілік актілердің аражігін ажырату 
рәсімдерді оңтайландыруға мүмкіндік бе-
реді, өйткені бұл жағдайда қабылданатын 
актіні міндетті негіздеу, өтініш берушіні 
тыңдау, әкімшілік актіні қабылдау үшін 
дәлелдемелер мен материалдарды жинау 
бойынша ӘРПК ұсынатын талаптарды 
сақтаудың қажеті жоқ. Сонымен қатар, мұн-
дай айырмашылық сенім құқығын қорғау 
қағидатын іске асыру үшін қажет.

 А.БИСЕНҒАЛИ,
Хромтау аудандық сотының 

судьясы 
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ

ӨЗГЕРІСТІҢ 
ТИІМДІЛІГІ  ЗОР
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МҮЛІКТІ АНЫҚТАУДЫҢ 
НАҚТЫ ЕРЕЖЕСІ ЖОҚ

Кондоминимум нысанының құрамын-
дағы пәтерлер мен өзге де тұрғылықты 
үй-жайлар, сондай-ақ тұрғылықты емес 
үй-жайлар, егер олар жеке меншікте (бөлі-
нетін) болса, онда ол жылжымайтын мүліктің 
тәуелсіз нысаны (түрлері) болып танылады. 
Одан бөлек, жылжымайтын мүлікке мемле-
кеттік тіркеуге жататын әуе және теңіз кеме-
лері, ішкі суда жүзу кемелері, «өзен-теңіз» 
жүзу кемелері, магистральді құбырлардың 
желілік бөлігі жатады. Заңшығарушылық 
актілермен жылжымайтын мүлікке басқа да 
мүліктер жатқызылуы мүмкін.

Жылжымайтын мүлікті анықтаудың 
заңды талдауы, оның негізінде нысанның 
жермен байланысының римдік қағидаты 
жатқанына көз жеткізе аламыз. Яғни, мүлікті 

жылжымайтын деп тану үшін, оның жермен 
берік байланысы болуы маңызды. Сонымен 
бірге оны мақсатты пайдалану кезінде залал 
келтірмей қозғау мүмкін еместігі дәлелденуі 
қажет.

Қалыпты жағдайда жылжымайтын мүлік 
деп түсінілетін, қазіргі уақытта көптеген тез 
құрастырылатын стационарлық конструк-
циялар, мысалы, ангарлар, іргетасы бар 
модульдік ғимараттар мен тұрғын үйлер зиян 
келтірілмей жылжытылуы мүмкін. 

Мүлікті жылжымайтынға жатқызуда 
техникалық және заңдылық ерекшеліктерін 
анықтайтын нормативтік ережелердің болма-
уы жағдайға кері әсерін тигізуде. Нысанның 
жылжымайтын мүлікке жататынын анықтау-
да даулы жағдай туындағанда, айталық, 

ДИДАР

Ат а  З а ң ы м ы зд ы ң 
26-ба бында Қазақ-

стан Республикасының аза-
маттары заңды түрде алған 
кез келген мүлкін жеке мен-
шігінде ұстай алатындығы, 
соттың шешімінсіз ешкімді 
де азаматтарды мүлкінен 
айыруға болмайтыны «тай-
ға таңба басқандай» көр-
сетілген. Заңмен көзделген 
ерекше жағдайларда ғана 
мүлік мемлекет мұқтажы-
на алынуы мүмкін. Оның 
өзінде де мүліктің құны тең 
бағамен өтелуі тиіс. 

Сондай-ақ, елімізде мемле-
кеттік меншік пен жекеменшік 
танылып, бірдей қорғалады. 
Алайда, елімізде өзгенің иелік 
ету құқығын бұзып, меншік 
иесіне мүліктік зиян келтіретін 
қылмыс түрлері көбейген. Иә, 
ұрлық, қарақшылық, алаяқтық, 
тонау қылмыстары туралы жиі 
естиіміз. Ал бұл қылмыстардың 
ішіндегі ең қауіптісі, ашық түр-
де жасалатындығымен ерекше-
ленетіні – тонау. 

Тонау – бөтеннің мүлкін 
ашық жымқыру. Осындай қыл-
мыстың түрі жақында Мұнайлы 
ауданында орын алды. Алаңсыз 

жолаушы тасымалдау арқылы 
нәпақасын тауып жүрген Айдар 
сол күні қызметіне әдеттегіден 
ерте кірісті. Оның басты мақса-
ты – отбасын асырап, ел қатарлы 
өмір сүру. Такси жүргізушісінің 
Басқұдық аулына кіре берге-
ні сол еді, қолын көтерген үш 
жолаушы жігітті көзі шалады. 
Ойы на күдік алмаған жігіт үшеу-
ді көлікке отырғызып, жүйтки 
жөнеледі. Діттеген жерге жет кен 
соң, жолаушылар такси жүр-
гізушісіне күш қолданып, ұрып, 
ұялы телефонымен қоса, қалта-
сындағы соңғы тиын-тебеніне 
дейін қағып әкетеді. Осылайша, 
өзгенің түгін қалдырмай то-
нағандар бой тасалап үлгереді. 

Алайда, «көп асқанға – бір 
тосқан» демекші, такси жүр-
гізушісін тонағандар көп ұзамай 
ұсталып, істері сотқа жетеді. Ау-
дандық соттың үкімімен аталған 
азаматтар кінәлі деп танылып, 
бас бостандығынан айырылды. 
Кейін аудандық соттың үкімі 
өзгеріссіз, сотталушылардың 
апелляциялық шағымы қанағат-
тандырусыз қалдырылады. 

Тонау қылмысы үшін жауап-
кершілік Қылмыстық кодекстің 
191-бабында көзделген. Төрт 
бөліктен тұратын 191-баптың 

1-бөлігінде тонау, яғни бөтеннің 
мүлкін ашық жымқырудың соңы 
мүлкi тәркiленiп немесе онсыз, 
2 мың АЕК дейiнгi мөлшерде 
айыппұл салуға не сол мөлшер-
де түзеу жұмыстарына не бір 
мың сағатқа дейінгі мерзімге 
қоғамдық жұмыстарға тартуға 
не төрт жылға дейiнгi мерзiмге 
бас бостандығын шектеуге не 
сол мерзiмге бас бостандығынан 
айыруға әкеп соғатындығы көр-
сетілген. Ал, жәбiрленушiнiң 
өмiрiне немесе денсаулығына 
қауiптi емес күш қолданып не 
осындай күш қолдану қатерін 
төндіріп, бiрнеше рет, адамдар 
тобының алдын ала сөз бай-
ласуымен жасалған тонауда 
айыптының мүлкi тәркiленiп, 
үш жылдан жетi жылға дейiн-
гi мерзiмге бас бостандығын 
шектеуге не сол мерзімге бас 
бос тандығынан айыруға жаза 
белгіленеді. Тонау ірi мөлшерде, 
бір емес, бірнеше рет, тұрғын, 
қызметтiк, өндiрiстiк үй-жайға 
не қоймаға заңсыз кірумен жа-
салса, жаза тіпті қатаң. Аталған 
баптың 4-бөлігінде тонауды 
қылмыстық топ жасаса, аса iрi 
мөлшерде жасалса, кінәлінің 
мүлкi тәркiленiп, 7 жылдан 12 
жылға дейiнгi мерзiмге бас бос-

тандығынан айрылатыны көр-
сетілген. 

Статистикаға сүйенсек, елі-
мізде меншікке қарсы құқық 
бұзушылықтарды жасауда жұ-
мыссыздардың үлесі басым. 
Осы орайда, заң талабын бел-
ден басқандардың басым көп-
шілігі жұмыссыздығын алға 
тартып, қылмысқа шарасыз-
дықтан барғанын айтып, ақтала 
жөнеледі. Аристотельше айт-
сақ, «қылмысқа сылтау ғана 
керек». Ал, Абай атамыз «та-
мағы тоқтық, жұмысы жоқтық 
аздырар адам баласын» деген 
екен. Шын мәнінде, соқпал-
дай азаматтардың екі қолға бір 
күрек табылмағанын желеу етіп, 
ұрлық жасап, тонау арқылы 
оңай табысқа кенелгісі келетіні 
қынжылтады. 

Қорыта айтқанда, түрлі сыл-
таудың жазадан құтқармасы 
анық. Себебі, қылмыс бар жерде 
жаза бар. Сондықтан, әр азамат 
меншікке қол салып, қандай 
да бір қылмысқа бой алдырмас 
бұрын оның зардабы мен салда-
рын ұмытпағаны абзал. 

Қанат НҰРҒАБЫЛҰЛЫ, 
Мұнайлы аудандық 

сотының судьясы
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

СОТ ІС ҚАРАДЫ

«ТАМАҒЫ ТОҚТЫҚ, ЖҰМЫСЫ ЖОҚТЫҚ 
АЗДЫРАР АДАМ БАЛАСЫН...»

Алаяқтың арбауына оңай тү-
сетін бүгінгідей заманда құқық-
тық сауаттылықты арттырудың 
маңызы зор. Ол үшін білікті заң 
көмегін алуға айрықша мән бер-
ген жөн. Бұл құқық Конституция-
мен көзделген. Қазақстан Респуб-
ликасының Конституциясы және 
заңдарына сәйкес, әр азамат заң 
көмегін алуға құқылы. Заң көме-
гі құқықтық ақпарат, құқықтық 
кеңес беру, сондай-ақ жеке және 
заңды тұлғалардың мүддесін сот-
тарда, қылмыстық қудалау ор-
гандарында, өзге де мемлекеттік 
органдар мен мемлекеттік емес 
ұйымдарда қорғау, клиенттің заң-
ды мүддесін қорғау үшін өзге 
құқықтық әрекеттер жасау түрінде 
көрсетіледі. 

Мемлекет кепілдік берген заң 
көмегі оны алуға құқығы бар жеке 
және заңды тұлғаларға Қазақстан 
Республикасының заңдарында 
көзделген негізде және тәртіпте 
тегін көрсетіледі. Оның бірнеше 
нысаны бар. Олар: құқықтық 
ақпарат, құқықтық кеңес беру, 
«Адвокаттық қызмет және заң 
көмегі туралы» заңында және өзге 
де заңнамалық актілерде белгілен-
ген жағдайларда және тәртіпте 
жеке тұлғалардың мүддесін сот-
тарда, қылмыстық ізге түсу орган-
дарында, өзге де мемлекеттік ор-
гандарда және мемлекеттік емес 
ұйымдарда қорғау және білдіру, 
жеке сот орындаушыларының 
алименттерді және жалақыны 
өндіріп алу туралы атқарушылық 
құжаттарды орындау бойынша 
«Атқарушылық іс жүргізу және 
сот орындаушыларының мәрте-
бесі туралы» заңында көзделген 
тәртіппен мәжбүрлеу шараларын 
қолдану түрінде жүзеге асады.

Мемлекет кепілдендірілген 
заңды көмекті көрсетудің прин-
циптері нақтыланған. Ол заң-
дылық, заңды көмектің сапасы 
және тең қолжетімділігі; заңды 
көмек көрсетілетін мәселенің 
құпиясын қамтамасыз ету қағидат-
тарын басшылыққа алады. Мем-
лекет кепілдік берген заң көмегін 
жеке және заңды тұлғалар көрсе-
теді. Мұндай көмекті өз құзыреті 
шегінде мемлекеттік органдар, ад-
вокат, нотариус, жеке сот орында-
ушылар, заң консультанттары, заң 
көмегін көрсетіп жүрген және заң 
көмегін көрсететін тұлғалардың 
міндетті мүшелікке негізделген 
коммерциялық емес ұйымдарында 
және заң консультанттарының 
палаталарында тұрмайтын жеке 
тұлғалар көрсетеді. Мемлекет кеп-
ілдік берген заң көмегін құқықтық 
ақпарат беру түрінде тегін алуға 
барлық жеке және заңды тұлғалар-
дың құқығы бар.

Құқықтық кеңес беру, сон-

дай-ақ соттарда, қылмыстық 
қудалау органдарында, өзге де 
мемлекеттік органдар мен мем-
лекеттік емес ұйымдарда жеке 
тұлғалардың мүдделерін қорғау 
және білдіру түріндегі мемлекет 
кепілдік берген заң көмегі «Ад-
вокаттық қызмет және заң көмегі 
туралы» заңда және Қазақстан 
Республикасының заңнамасында 
белгіленген тәртіппен төмендегі 
тұлғаларға көрсетіледі:

1) ҚР әкімшілік құқық бұзу-
шылық туралы заңнамасына сәй-
кес әкімшілік жауаптылыққа тар-
тылған тұлғаға;

2) ҚР азаматтық процестік заң-
намасына сәйкес талап қоюшыға;

3) ҚР қылмыстық-процестік 
заңнамасына сәйкес, күдіктіге, 
айыпталушыға, сотталушыға, сот-
талған адамға, ақталған адамға, 
жәбірленушіге; 

4) алименттер өндіріп алу, 
зейнетақы мен жәрдемақылар 
тағайындау, ақтау, босқын немесе 
қандас мәртебесін алу мәселе-
лері бойынша жеке тұлғаларға, 
ата- анасының қамқорлығынсыз 
қалған кәмелетке толмағандарға. 

Сонымен қатар, мемлекет ке-
пілдік берген заң көмегін көр-
сетуден бас тартатын кездер де 
болады. Құқықтық кеңес беру 
және өкілдік түрінде мемлекет 
кепілдендірген заңды көмекті 
көрсетуде өтініш иесі оны алуға 
құқығы бар адамдар санатына 
жатпаса, өтініш иесінің өтініші 
құқықтық сипатқа ие болмаса, қол 
ұшын созудан бас тартылады.

Дегенмен мемлекет кепілден-
дірген заң көмегін көрсетуден бас 
тартудың уәжді себебі болуы тиіс. 
Онымен келіспегендер сот немесе 
прокуратура, жоғары сатыдағы 
органға шағым бере алады.

Мемлекет кепілдік берген заң 
көмегіне мұқтаж тұлғалардың 
көмек көрсету туралы өтінішхат-
пен тиісті субьектіге жүгінуіне 
болады. Өткен жылы Шымкент 
қаласының әділет департаментін-
де мемлекет кепілдік берген заң 
көмегі 5912 азаматқа көрсетілген. 
Биылғы жылы да аталған бағытта 
көптеген жұмыстар атқарылу-
да. Осы бағытта анықтама алу 
үшін Шымкент қаласының әділет 
департаментінде +8 (7252) 35-
33-68 телефон нөмірі үзіліссіз 
жұмыс жасайтынын азаматтарға 
құлаққағыс етеміз.

Бұдан бөлек, егер өз құқығы-
ңыз туралы, соның ішінде қандай 
да бір құжатты алу, заңды тұлғаны 
немесе жылжымайтын мүлікті 
тіркеу тәртібі туралы толық біл-
гіңіз келсе, Әділет министрлігінің 
Құқықтық ақпарат қызметінің 
кеңесшілеріне қоңырау шалу мүм-
кіндігі қарастырылған.

БІЛГЕН ЖӨН

ТЕГІН ЗАҢГЕРЛІК 
КӨМЕКТЕН 

КІМДЕР ҮМІТТІ?

Құқықтық кеңесті келесі телефондар арқылы алуға болады:
– Қазақстан бойынша стационарлық телефондардан 119 

нөміріне тегін;
– Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары үшін 58-00-58 нөмірі бой-

ынша тегін;
– ұялы телефондардан +7 (7172) 58-00-58 нөміріне желі опе-

раторының тарифіне сәйкес жүргізіледі.
– Құқықтық кеңес мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін-

де көрсетіледі.
Қызмет көрсету тәулік бойы және демалыссыз 24/7 режимін-

де жұмыс істейді.
– Сондай-ақ сұрақтарыңызды WhatsApp (+77086935631) он-

лайн-мессенджері арқылы жолдауға болады.

Перизат ШАРАХМЕТ, 
Шымкент қаласы әділет департаментінің

құқықтық түсіндіру және халыққа заңгерлік көмек көрсету 
бөлімі бас маманының уақытша м.а

Мүліктің 
жыл-

жы малы 
жә не жылжы-
майтын деп 
бөлінуі Рим 
құқығынан 
бастау алады. 
Айталық, ол 
он екі кесте 
заңдарында 
(лат. Leges 
duodecim 
ta bularum; 
б.д. дейінгі 
451-450 жыл) 
көр сетілген. 
Бө лінудің 
негізінде 

трансформаторлық подстанция, дуал, фут-
бол алаңының жаппасы, әрбір нақты нысан 
бойынша көп жағдайда баға беру тәсілінің 
көмегімен сот барысында анықталады.

Келтірілген мысалдарда нысанның жер-
мен берік байланысын анықтау сұрақта-
рынан, оларды зиян келтірусіз жылжыту 
мүмкіндігінен бөлек, нысанның қолданылу 
аспектісіне назар аудару керек. Заңмен бел-
гіленген жылжымайтын мүліктің сипатта-
масы болған жағдайда, нысанның одан бөлек 
жеке пайдалану мақсатының болғанына 
назар аудару қажет. Тек сол жағдайда ғана ол 
жылжымайтын мүлік ретінде (толыққанды) 
қарала алады.

Германия заңнамасына сәйкес, жалғыз 
жылжымайтын мүлік ретінде жер телімі 
ғана танылады. Қалған мүліктің барлығы 
жылжымалы заттар қатарына жатқызылады. 
Жер телімінде құрастырылған және са-
лынған құрылыстар жылжымайтын мүліктің 
құрамдас бөлігі болып танылады. Жерде 
орналасқан желілік нысандар ауырпалықтар 
болып есептеледі.

Осы жағдай қатыстылық қағидатынан 
шығады. Мүліктің өзі орналасқан жерімен 
байланысы туралы осындай ереже Қазақстан 
Республикасының Жер кодексінің 52-ба-
бымен бекітілген. Осылайша, ғимаратқа 
жекеменшік құқығының орнауы аталған 
ғимарат орналасқан жер теліміне меншік 
құқығын орнатады. 

Нысанды жылжымайтын мүлікке жатқы-
зу кезінде, негізгі талап ретінде оның жермен 
берік байланысы танылады. Осы арада бай-
ланыс табиғаты физикалық сипатта болмай, 
заңдық сипатта болуы қажет деп санаймын, 
себебі нысанның іргетасының болуы, оған 
коммуникациялардың тартылуы және т.б., 
заманауи технологиялар дамыған тұста 
жылжымайтын мүлік қатарына жатқызудың 
белгісі бола алмайды. Осыған байланысты, 
мүлікті жылжымайтын деп сәйкестендіру 
кезінде туындайтын сұрақтарды шешу мақ-
сатында мүлікті жылжымайтынға жатқыза-
тын техникалық және заңдылық ерекшелік-
терін, оның жалпы және айқын белгілерін 
реттейтін нормативтік ережелерді қалып-
тастыру қажет. Содан бөлек, жылжымалы 
мүлік болып табылатын, жылжымайтын 
мүлікке теңестірілген әуе және теңіз кеме-
лерін аталған тізімнен алып тастау орынды. 

Қанат ШАҚАРОВ,
Қостанай қалалық сотының 

төрағасы

жермен байланыс қағидаты жатыр. Осылайша, мүлікті жылжымалы және жылжы-
майтын деп бөлу институты екі мың жылдан астам уақыт бойы келе жатыр. Ұлт-
тық заңнаманаға сәйкес, жылжымайтын мүлік түсінігінің анықтамасы Азаматтық 
кодекстің 117-бабында берілген. Қазіргі таңда заң жылжымайтын мүлік деп жермен 
берік байланысы бар жер телімдерін, ғимараттар, құрылыстарды және басқа мүлік-
терді таниды. 
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