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Бұдан бөлек, өзінің тұрақты оқырмандарын 
ынталандыруды мақсат еткен ұжым «25 жыл-
дыққа – 25 сыйлық» шарасын ұйымдастыруға 
бастамашы болған-ды. Соған сәйкес, желтоқ-
сан айының 25-іне дейін қос басылымға бір 
жылға жазылғандар түбіртектерін редакцияға 
жолдаған болатын. Түбіртектерді жинау қанша-
лықты ыждағаттылықпен жүргізілсе, ұтыс иелерін 
анықтау ісіне де сондай жоғары мән берілді. Әрі 
лотерея instagram, Facebook желілерінде тікелей 
көрсетілгендіктен, ойынның таза, әділ өткеніне 
ешкімнің күмәні қалмағаны анық. Сондай-ақ, бел-
гілі журналистер Серік Жанболат, Динара Мыңжа-
сарқызы, Қайрат Толягановтар да  сыйлықтардың 
өз иесін тапқанын қырағы қадағалады.  

Сонымен, сүйікті басылымына жазылу арқылы 
бағалы сыйлыққа қол жеткізген кімдер? Және 
кімнің маңдайына қандай ұтыс бұйырды? 

Ш.Кожантаев – теледидар;
Н.Балтабай – теледидар;
А.Ахатова – ноутбук;
Б.Махамбетали – ноутбук;
А.Қайболдиева – ноутбук; 
М.Жугинисова – ноутбук;

 М.Данекерова – ұялы телефон;
Ж.Қуатов – ұялы телефон;
 Р.Танадбаев – ұялы телефон, 
Н.Жұмәлі – планшет;
Л. Жетенова –  планшет;
А.Капишева – планшет, 
М.Салкерім – электрондық кітап;
Б.Серікбаев – электрондық кітап;
М.Рысжанов – кофе қайнатқыш;
 К.Абдуллаев – кофе қайнатқыш;
 Г.Тынысбекова – фотоаппарат;
А.Мылтықбаева – фотоаппарат; 
К.Уразалиева – қысқатолқынды пеш;
О.Байдаулетов – қысқатолқынды пеш;
А.Муслимов – мультиварка;
Ж.Асқарова – мультиварка;
 С.Сержанов – шаңсорғыш;
И.Досетов – шаңсорғыш;
 Р.Дуванова – үтікке ие болды.
Ұтыс иелерін құттықтаймыз! Тәңір дің тосын 

сыйы мұнымен таусылмасын!

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»
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Әр Жолдаудың ел тарихында 
өзіндік орны, салмағы бар. Бірі 
жаңа өзгерістерге бастамашы 
болып жатса, екіншісі жақсы істі 
жалғастыруды мақсат тұтады. 
Ең бастысы, құжаттағы көздел-
ген жұмыстардың түп-тамырын-
да халықтың жағдайын жақсар-
ту, әлеуетін арттыру, тұрмысын 
түзеу секілді игі жұмыстар жата-
ды. Биылғы «Қазақстандықтар-
дың әл-ауқатының өсуі: табыс 
пен тұрмыс сапасын арттыру» 
деп аталатын Жолдауында да 
мемлекетті әлемнің отыз озық 
елінің қатарына қосуды көздей-
тін жаңа міндеттер белгіленген. 
Ал, халықтың мерейін өсірмей, 
мейманасын тасытпай өркени-
етті елдер көшіне ілесу мүмкін 
емес. 

Ж о л д а у д а  с о т  с а л а с ы н 
жандандырудың да тетіктері 
көрсетілген.  Соның ішінде 
азаматтардың сот қызметіне 
қолжетімділігін арттыру, заң 
үстемдігін қамтамасыз ету, үшін-
ші биліктің жұмысын оңтайлан-
дыру өзекті болып отыр. Осыған 
орай Елбасы: «Біріншіден, сот 

жұмысының заманауи формат-
тарын және озық электронды 
сервистер енгізуді жалғасты-
рған жөн. Жыл сайын 4 милли-
он азаматымыз сотта қаралатын 
іске қатысады. Бұған қаншама 
күш пен қаражат жұмсалады! 
Уақыт пен ресурстардың орын-
сыз шығынын талап ететін артық 
сот рәсімдері қысқаруға тиіс» 
деп кемшіліктерден арылудың 
бағытын нұсқады. 

Рас, соттар осы күнге дейін 
шектен тыс жоғары жүктемемен  
жұмыс істеп келеді. Бірақ, солай 
екен деп істерді созбалаңға салу 
орын алған жоқ. Әрине, талапқа 
сай жұмыс істеу үшін судьялар 
мен сот мамандары жұмыстан 
кейін, тіпті демалыс күндері де 
қызмет етуге тура келгенін осы 
салада еңбек етіп жүргендер 
жақсы біледі. Бұл сот маман-
дарының да, судьялардың да 
білімін ұштап, біліктілігін көте-
руіне, жеке шаруасына көңіл 
бөлуіне уақыт қалдырмайтын. 
Соған орай, дау-жанжалдарды 
азайту, судья жүктемесін төмен-
дету мәселесі үнемі назарда 

Бес институционалдық реформа, «100 нақты 
қадам» Ұлт жоспарын жүзеге асыруда сот, 
құқық қорғау салалары жаңа жүйелермен жұ-
мыс іс теуде. Солардың ішінде ерекше атарлығы 
дыбыс және бейне жазбалардың қолданылуы. 
Бұған дейін көпшілік тарапынан судья талап-ті-
легімізді тыңдамады, процесті дұрыс жүргізбеді 
немесе сот үкімі, хаттама, қаулы берілмеді 
сын ды шағымдар жиі түсетін. Бүгінде мұндай 
ша ғымдар жоқтың қасы. Өйткені, процесс бей-
нетаспаға бастан-аяқ жазылады. Процесте су-
дья, мемлекеттік айыптаушы өзін қалай ұстады, 
тепе-теңдік қалай сақталды, сотталушы, айып-
талушы немесе қорғалушы жақтың кез келген 
әрекеті шыға келеді. Шағым түскен жағдайда 
дәлелдеу оңай.

«100 нақты қадам» Ұлт жоспарындағы 
тағы бір тапсырма азаматтардың сот төрелігіне 
қолжетімділігін жеңілдету болса, соған орай, 
сот инстанциялары оңтайландырылды. Бұл 
өзгеріс азаматтардың уақытын үнемдеп, сот 
шешіміне жедел қол жеткізуіне жол ашты. Айта 
кетерлігі, жеңілдетілген іс жүргізу тәртібі де 
өзінің тиімділігін дәлелдеуде. Саладағы соны 
реформалар заңдық базаны нық қалыптасты-
рып, соттың қорғау өрісін кеңейтуде тың серпін 
жасауда. Соның нәтижесінде қазақстандықтар-
дың сот төрелігіне көзқарасы жақсарды. Себебі, 
олардың конституциялық құқықтары мен бос-
тандықтары халықаралық стандарттарға сай 
қорғалуда. 

Сот жүйесіндегі ашықтық пен қолжетімділікті 
қамтамасыз етудің ендігі бір тың тәсілі – Сот 
төрелігі. Яғни, оның енгізілуі сот өндірісінің 
қарқынды дамуына ықпал етуде. Тәжірибеде 
байқалғандай, сотта ақпараттық технологиялар-
ды қолдану сала жұмысын оңтайландыруға жол 
ашты. Мысалы, тараптарды сот құжаттарымен 
таныстыру, істерді қарау тізімі, сотқа шақыру 
қағазы, т.б. қызметтер енгізілді. Бұған қоса сот 
кабинеті сервисі жүйе жұмысының мөлдірлігін 
арттырды. Мәселен, қылмыстық істерде аза-
маттарға іс қаралып біткеннен кейін де шағым 
түсіру мүмкіндігі берілген. Сондай-ақ, бүкіл сот 

шешімі уақытылы салынып, электрондық қол-
таңба қойылады. Олай болмаса, бірден дағда-
рыс орталығына түседі. Бұған қоса еліміздің 
жергілікті және облыстық, оларға теңестірілген 
соттарының кеңселері түгелдей «Мемлекеттік 
органдардың электрондық құжат айналымының 
бірыңғай жүйесі» құрамына енді.

Электронды қылмыстық іс жүргізу жобасы 
цифрлық технологияларды дамыту аясында іске 
асуда. Мәселен, «Е-қылмыстық іс» бағдарлама-
сы қылмыстың тіркелуінен бастап, оның тергелуі 
және үкім орындалғанға дейінгі қылмыстық 
процестің барлық сатысын қамтиды. Мемлекет 
басшысының «100 нақты қадам» Ұлт жоспары 
шеңберінде тәжірибеге енген шара IT жобала-
ры десек, оның біріншісі, заңдылық жүйесі. Бұл 
жүйеде Қылмыстық кодекстің барлық нормала-
ры цифрланған. Егер техникалық, т.б. жағдай-
мен қандай да бір қарама-қайшылық немесе 
қателік болса, оны компьютер қызыл белгімен 
шығарады. Нәтижесінде сот актілерінің сапасы 
артуда. Ең бастысы заңдылық жүйесі прокурор 
не сот жұмысында болсын қандай да бір қателік-
тің кетуіне жол бермейді. Соттармен ақпараттық 
технологияларды қолданудағы атап айтарлық 
жетістік сот процесстерін  қашықтықтан бей-
неконференц байланыс арқылы өткізу. Бұл 
жаңалық өз кезегінде сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алуға серпін бермек. 

Елбасы бастамалары аясында халықтың әділ 
сотқа қолжетімділігі артуда. Мемлекет басшысы 
биылғы Қазақстан халқына арнаған Жолдауын-
да да сот жүйесін одан әрі жаңғырту мәселелерін 
назардан тыс қалдырмады. Біріншіден, сот 
жұмысының заманауи форматтары мен озық 
электронды сервистерді енгізуді жалғастыруды 
тапсырды. Себебі, азаматтар құқықтарын жаңа 
технологияларды енгізе отырып қорғау басы ар-
тық жұмыстан арылтып, адам факторын, ретсіз 
шағымды азайтады. Осы арқылы халық сеніміне 
толықтай ие болу мүмкіндігі артады.    

Бибігүл ХАСАНОВА,
Алматы қаласы

Түрксіб аудандық сотының судьясы

тұрған еді. Былтырғы жылғы 
сот жұмысын қорытындылаған 
жиында бұл мәселеге Жоғарғы 
Сот төрағасы Жақып Асанов 
та көңіл бөліп, «Медиация ту-
ралы» заңды жандандыруға, 
дауларды сотқа жеткізбей бала-
ма тәсілдерді қолдану арқылы 
шешуге түрлі қадамдар жасау 
керектігін көрсеткен болатын. 

Сотқа шағымданушылардың 
көп болуы үшінші билікке деген 
сенімнің бекігенін растайты-
ны анық. Дегенмен, дәл қыз-
мет етіп, өнімді жұмыс істейтін 
кезде азаматтардың болмашы 
нәрсені сылтау етіп бір-бірімен 
дауласып жүруі жақсылықтың 
нышаны емес. Осыған орай дау-
ды шешудің балама тәсілдерін 
енгізу, медиаторлардың бел-
сенділігін арттыру бағытында 
арнайы жоба қолға алынып, 
жүйелі жұмыстар жүргізілді. Бү-
гінгі күнге дейін сот саласында, 
медиацияның мәнін түсіндіруге, 
маңызын арттыруға, қолданылу 
аясын кеңейту мақсатында түрлі 
жиындар, дөңгелек үстелдер, 
тренингтер өткізілді. Медиа-
торлардың мәртебесін көтеріп, 
азаматтардың бітімгершілік-
ке келуіне ықпал ету үшін ме-
диаторларға қолайлы жағдай 
жасалды. Судьялардың өзі де 
тараптарға істі медиациямын 
шешудің тиімді екенін түсін-
дірумен келеді. Содан болар, 
кейінгі жылдары судья-меди-
аторлардың, медиаторлардың 
көмегімен ортақ келісімге келіп 
жатқандар бар. Дегенмен, дау-
кестікті азайту үшін мұндай әле-
уетті істерді әлі де жалғастыра 
берген жөн. Президенттің айтып 
отырғаны да осы және дау-жан-
жалдарды азайту мәселесін тек 
медиацияның көмегімен шешу 
мүмкін емес.

Райхан САРТАЕВА,
Әуезов аудандық №2 

сотының судьясы
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ


