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Америкалық Forbes журналы 
жыл сайын әлем жазушыларының 
қанша табыс табатынын есептеп 
шығарады. Дәстүрлі зерттеуге сай, 
2017 жылы қалтасын қалыңдатқан 
10 үздіктің көшін детектив, фантас-
тика жанрында қалам тербейтін 
жазушылар бастаған екен. Ал, бізде 
бұл жанрлардың бәрі ақсап жатыр. 
Шынында да, детектив шығарма-
ларымен танымал болып, миллио-
нерлер сапына қосылған шетелдік 
қаламгерлерден біздің жазушы-
лардың несі кем? Осындай қы-

мыздың орындалғаны емес пе?! 
Енді міне межелі уақыт ішінде 
қоржынымызға түскен 72 шығар-
маға үңіліп отырып бастамамы-
здың дұрыстығына көз жеткізген 
жа йымыз бар. Бәйгемізге елге 
белгілі жазушылар да, көпшіліктің 
назарына іліге қоймаған студент 
жастар да қатысып, бақ сынады. 
Жақсы хабар құлаққа тиісімен бас-
тамамызды қолдап, тілектестігін 
білдіріп жатқан жандар да бар-
шылық. Ал, Алматы қалалық соты-
ның ұжымы жанашырлығын сөз-
бен ғана емес, қаржылық қолдау 
тұрғысынан көрсетуге ниетті екенін 
білдірген еді. Осылайша «Заң» ме-
диа-корпорациясы» тағайындаған 
1 млн теңгелік жүлде қоры Алматы 
қалалық сотының төрағасы Нұрға-
зы Әбдіқанов қосқан 5 бағалы ын-
таландыру сыйлығымен толықты. 

зықты мәліметтерді алға тартқанда 
өзгелерге ой салып, танылмаған 
таланттардың тұсауын кесуді мұрат 
тұттық. Әрине, қазақ детективінің 
королі атанған Кемел Тоқаевтың 
жолын жалғаймын дегендерге, де-
тектив арқылы таныламын, қаржы 
табамын дегендерге «Заң газеті» 
жариялаған байқау түрткі болса, 
нұр үстіне нұр. Осы қадамымыз 
арқылы шытырман шығармаларға 
деген қызығушылықты оятып, 
жақсы дүниелердің жазылуына 
себепші болсақ, біздің мақсаты-
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Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті мемлекеттілік 
негізін қалады, елімізді дүниежүзіне 
танытты және де әлеуметтік-эко-
номикалық дамуға қол жеткізді. 
Ішкі және сыртқы саясатты саралап 
отырған Елбасы биік парасат-пайы-
мымен, ерекше іскерлігімен әлемдік 
мінберлерде абыройға ие болып, 
Қазақстанды күллі әлемге танытты. 
Ғалам мойындаған жаңа елорда – 
Астана салынып, тарихи жеріміздің 
шекарасы халықаралық шарттарға 
сай бекітілді. Сондай-ақ, мемлекеттік 
рәміздеріміз бен Ата Заңымыз паш 
етілді. 

Отанымыздың өркендеуіне, эко-
номиканың қарыштап алға басуына 
және дамыған 30 елдің қатарына 
енуіне нақты бағыт-бағдар беретін 
Елбасымыздың жыл сайынғы ха-
лыққа Жолдаулары береке-бірлі-
гіміздің, тіршілік-тынысымыздың 
бастауындай құнды құжаттарға 
айналды. Еліміздің қарыштап да-
муы ұзақ мерзімді жоспарланған 
«Қазақстан-2030» және «Қазақ-
стан-2050» стратегияларынан бастау 
алады.

Халықаралық көрмелер бюро-
сының Бас Ассамблеясында «ЕХРО-
2017» халықаралық көрмесін өткізу 

мәртебесін жеңіп алуы да Қазақстан 
халқын біртұтас мемлекет ретінде 
тарих көшімен алға жетелеген Елба-
сының жеңісі.

Президент басшылығымен елі-
міздің сот жүйесінде де үлкен рефор-
малар жүргізілуде. Соның арқасында 
сот жұмысы әлемдік стандарттарға 
сай қалыптасып келеді десек, қате-
леспейміз. Қазірде республика бо-
йынша барлық соттар онлайн жүй-
е с і  а р қ ы л ы  б е й н е б а й л а н ы с қ а 
еркін шығып, бір сотпен екінші сот 
қарым-қатынас жасай алады.

Осы ретте, Ақтөбе облысының 
соттарында да «Түнгі сот» пилоттық 
жобасын іске асыру аясында жұмы-
стар атқарылып жатыр. Мысалы, 
соттарда жол-көлік оқиғалары бо-
йынша кейінге қалдыруға болмай-
тын әкімшілік құқықбұзушылық тура-
лы істерді түнгі мезгілде қарау жолға 
қойылған.

Республика бойынша соттағы 
тағы бір жаңалық ретінде «Виртуал-
ды сот», «SMART сот» жобалары ая-
сындағы іс-шаралар қолға алынды. 
Бұл жобалар сот төрелігіне кедергісіз 
әрі қолайлы қол жеткізуді қамтама-
сыз етуге бағытталған. Жобаны енгізу 
соттағы созбалаңды болдырмауға 
және соттардың жұмысын жеңілде-

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң 
қабылдаудан, мемлекеттік бағдарлама-
лар жасаудан, стратегиялық құжаттар 
түзуден кенде болып жатқан жоқпыз. 
Жегіқұртпен күресетін арнайы құзырлы 
орган да бар. Одан бөлек, әрбір мем-
лекеттік мекемеде жемқорлыққа қарсы 
жоспарлы жұмыстар тұрақты түрде жүр-
гізіледі. Бұдан бөлек, сыбайластықтың 
тамырына балта шабу үшін мемлекеттен 
арнайы қаржы бөлініп, жағымсыз дерек-
терді жасырып қалмай, жемқорлыққа 
қатысты ақпарат ұсынғандарды ынта-
ландыру тетіктері де қарастырылған бо-
латын. Осының барлығы мемлекетіміздің 
сыбайластықтан арылуға мүдделі екенін, 
жемқорлықты жоюға белесене кіріскенін 
көрсетеді. 

Әлемде сыбайлас жемқорлықты 
жеңген елдер бар. Яғни, бүгінгі жемқор-
лық көріністеріне қарап, дәрменсіздік 

танытуға, қолды сілтеуге болмайды. 
Керісінше, біз Сингапур, Нидерланды-
ның үлгісін үйреніп, жемқорлықсыз ел 
болуға ұмтылуға тиіспіз. Соған орай бү-
гінде мемлекеттік қызметкерлердің жал-
ақысы көтеріліп, халыққа көрсетілетін 
қызметтің дені электрондық форматқа 
ауыстырылып жатыр. Әрине, айлықтың 
жоғарылығы, жазаның қатаңдығы 
жемқорларға шектеу бола алмайтынын 
тәжірибенің өзі көрсетті.  Сондықтан, 
әуелі халықтың санасын өзгертуге күш 
салған жөн. Сана өзгермей тұрып, сы-
байластық жойылады деу қате.

Анел ӨМІРЗАҚ,
Алматы қаласы Әділет 

департаменті құқықтық түсіндіру 
жұмыстары және халыққа 

заң көмегін көрсету 
басқармасының инспекторы
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туге ықпал етеді. Бұл жаңалықтар 
объективті себептерге байланысты 
сот отырысына келе алмайтын аза-
маттар үшін ерекше маңызды рөл 
атқаратынын айта кету керек.

Қазіргі таңда ҚР Жоғарғы Соты-
ның төрағасы Жақып Асановтың «Сот 
төрелігінің жеті түйіні» бағдарламасы 
шеңберінде пилоттық жобалар-
ды іске асыру мақсатында Шалқар 
аудандық сотында «SMART сот» 
арқылы сот отырыстары өткізіліп 
келеді.

Қазақстан бүгінде іргесі берік, 
ынтымағы жарасқан, экономикасы 
қуатты, саяси жүйесі сараланған, өз 
жолы мен болашағын айқындаған, 
әлемдік қауымдастық алдында бе-
делі биік мемлекет. Елбасының жыл 
сайынғы Жолдаулары әрбір қа-
зақстандыққа үлкен әрі тың серпін 
беріп, ертеңгі күнге деген сенім ұяла-
тып, мемлекетімізге адал еңбек етуге 
құлшынысымызды арттырары сөзсіз.

Ендеше, Елбасының қамқор-
лығын сезінген судьялар мен сот 
қызметкерлері де жаңаша бағытта 
жұмыс жасап, азаматтардың құқығы 
мен бостандығын қорғауда сапалы 
еңбегімен және әділ шешімдерімен 
халық кұрметіне бөлене беретін бо-
лады.

Раушангүл 
АЙТМАГАНБЕТОВА,

Шалқар аудандық сотының 
жетекші маманы
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ


