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Голливуд және Болливуд-
пен аты шыққан АҚШ пен 
Үнді елін айтпағанның өзінде, 
іргеміздегі Ресейдің бүгінде 
кино саласындағы жетістіктері 
көзін тапса, бұл өнердің бере-
рі аз еместігін көрсетеді. Жал-
пы, кинематография зият-
керлік және мәдени дамудың 
қозғаушы факторы, рухани 
құндылықтарды сақтап, олар-
ды қоғамдық санаға трансля-
циялаудың зор мүмкіндігі. 

Қазақстан кинематогра-
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фиясының деңгейін дамыған 
елдер тұрмақ, солтүстіктегі 
көршімізбен де салыс тыру 
мүмкін емес. Әрине, ауызды 
қу шөппен сүрте алмаймыз. 
Бізде де көрермен көзай-
ымына айналған дүниелер 
баршылық. Соңғы жылда-
ры «Қазақфильм» киносту-
диясынан көрерменге жол 
тартқан «Біржан сал» «Құнан-
бай», «Анаға апарар жол», 
«Қазақ хандығы», «Жаужүрек 
мың бала» және тағы басқа 

туындылардың белгілі деңгей-
де қазақтың тарихын тірілтіп, 
ел рухын көтергені шындық. 
Еліміздің белгілі тұлғаларының 
өмірінен сыр шерткен «Күләш», 
«Ән аға», замандастар тағ-
дырын арқау еткен «Махаб-
батым жүрегімде», «Ағайын-
дылар», «Тайталас» сынды 
телехикаялар жұртшылықтың 
күтіп отырып көретін дүние-
леріне айналғанына куә бол-
дық. Бастысы, ел тарихын, ұлт-
тық құндылықтарды, сабаққа 
толы өмір шындықтарын кино 
тілінде сөйлетіп, оны тәрбие 
құралына, табыс көзіне ай-
налдырсақ деген талпыныс 
бар. «Көш жүре түзеледі» деп, 
мұның бәріне қанағат етуге де 
болатындай.
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Сот жүйесін дамытуға бағыт-
талған жоба «Мінсіз судья», «Үл-
гілі сот», «Әділ процесс», «Е-сот»,  
«Сапалы нәтиже», «Оңтайлы орта», 
«Сотсыз татуласу орталығы» де-
ген 7 бағытты қамтиды. Осы жеті 
тапсырма 2020 жылға дейінгі сот 
жүйесін дамыту тұжырымдамасының 
негізін құрды. Ол сот жүйесін жаңа 
даму деңгейіне көтеруі тиіс. Тұтастай 
алғанда аталған жобалардың негізгі 
ортақ міндеті – қоғамның сотқа де-
ген сенімін арттыру болып табылады.

«Е-сот» шеңберінде халық пен 
сот қызметкерлерінің ІТ қызметтерін 
жүз пайыз пайдалануына жағдай 
туғызылмақ. Ол үшін ІТ саласында  
жаңа трендтер, қарапайым және қо-
лайлы электрондық сервистер жаса-
лады. Нәтижесінде судьялар жұмысы 
жеңілдеп, сотқа жүгінушілер әу-
ре-сарсаңы азаймақ. «Оңтайлы орта» 
бағдарламасы қоғам мен соттар ара-
сында тиімді қарым-қатынасты орна-
туға арналған. Сот актілерінің түсінікті 
жазылуы мен олардың  орындалуы 
өзектілігін  жоймайтын мәселе. Және 
осы мәселелерде сапалы нәтиежеге 
жету қоғамның сотқа деген көзқара-
сын түбегейлі өзгертудің бір жолы. 

Тағы бір басымдық «Үлгілі сот» 
деп аталды. Оның басты мақса-
ты 2020 жылға дейін сот төрелігі 
жүйесіне халық сенімін арттырып, 
соттарды басқарудың тиімді жүй-
есін құру. Бұлар жұмысты оңтайлы 
ұйымдастыру, сервистер сапасы, 
сот персоналы, материалдық-тех-
никалық қамсыздандыру,  жүктеме, 
ресурстарды тиімді пайдаланумен  
тығыз байланысты. Қазіргі таңда 
еліміздің сот жүйесінде заманауи 
ақпараттық технологиялар белсенді 
қолданылып жатқанмен, әлі жоғары 
деңгейде емес.

Солардың бастысы – «Мінсіз су-
дья». Халық сенімі мен құрметіне  ие 
болуда сала судья жұмысына тікелей 
тәуелді. Сот жүйесінің беделі судья-
лардың әділ төрелігімен өлшенеді. 
Мұны ескерсек тәуелсіз сот төрелі-
гінің  халықаралық  стандаттары 

негізінде қазақстандық қоғамның 
сұранысына сай, жоғары кәсіби сот 
корпусын  қалыптастыру қашан да 
өзекті. Соған орай Ұлт жоспарының 
17 және 19-қадамдарын, яғни, 
судья лауазымына кандидаттарды 
іріктеу механизмін, Сот төрелігі Ака-
демиясы, судьялардың есептілігі мен 
жауапкершілігі институтын одан әрі 
жетілдіру шаралары жан жақты са-
ралануда. Ал, әділ процесс аясында 
соттың әділдігі мен объективтілігіне 
қоғамның қанағаттанбау себебін 
анықтау, сол арқылы халықтың сот 
төрелігін нақты бағалау механизмін 
дайындау жоспарланған. Мысалы 
істерді уақытылы қарау, сот процесі 
қатысушыларының шынайы тең 
құқықтарын, қамтамасыз ету т.б. оң 
шаралары арқылы бірізді  әділ сот 
тәжірибесін қалыпастыру  көзделуде. 

Жобаның соңғы түйіні «Сотсыз  
татуласу орталығы». Медиация ту-
ралы заңның қабылданғанына да 
бірнеше жыл болды. Қызылорда 
қаласында Татуласу орталығы ашы-
лып, онда азаматтарға медиаторлар, 
адвокаттар, нотариустар, психолог-
тар және сот орындаушы лары біріге 
көмек көрсетеді. Мұның барлығы ел 
азаматтарының игілігі үшін жүзеге 
асуда. Сотқа жүгінушілер құқығын 
қорғауда судьямен қатар әрбір сот 
маманы да өз міндетін мүлтіксіз 
орындауы тиіс. Басына іс түсіп келген 
адамдармен сөйлесудің өзі үлкен 
жауапкершілікті талап етеді. Себебі, 
судья мен маманның әрбір әрекеті 
сотқа келушінің  көңіл-күйімен қоса, 
сот әділдігі мен сеніміне де әсер 
етеді. Осыны естен шығармауымыз 
керек. 

Сот төрелігін жүзеге асыру са-
пасын  жақсарту мен судьялардың  
кәсіби деңгейін арттыру бағытында 
атқарылуы тиіс жұмыстар жетерлік. 
Ендеше, судьялар корпусын тек қана 
жаңа белестер күтіп тұр. 

А.ӘБУ,
Қызылорда қалалық 

№ 2 сотының төрағасы 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан На-
зарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» 
атты мақаласы бүгінде ел арасында 
кеңінен талқылануда. Еліміздің өткен 
тарихы мен келешектегі даму жолы 
айқындалған бұл мақаланы халық 
стратегиялық құжат ретінде қабылдап, 
еліміздің түкпір-түкпірінде «Ұлы дала-
ның жеті қыры» аясында түрлі басқо-
сулар мен дөңгелек үстелдер де көптеп 
ұйымдастырылуда. Міне, осындай 
маңызды басқосудың бірі Д.А.Қонаев 
атындағы Еуроазиялық заң академия-
сында «Ұлы даланың құқықтық дәстүрі 
және тәуелсіз Қазақстанның консти-

туциялық құндылығы» атты алқалы 
жиын өтіп, оған бірқатар мемлекеттік 
органдардың басшылары, ғалымдар, 
үкіметтік емес құқыққорғау ұйымдары-
ның өкілдері қатысты. 

Сондай-ақ, ҚР Конституциялық 
кеңесі және Тұңғыш Президент қоры 
мен Еуроазиялық заң академиясы 
бірлесіп ұйымдастырған форумның 
алғы сөзін оқыған Д.А.Қонаев атын-
дағы Еуроазиялық заң академиясы-
ның ректоры Өмірәлі Жалаири Елба-
сы мақаласының мәніне тоқталып, 
аталған басқосудың маңыздылығына 
назар аудартты. Ал, өз кезегінде ҚР 

Алматы облысының Қарасай ау-
данында жаңа өндіріс орны ашылды.  
«Ecoculture Fields» ЖШС-нің 4,1 гектар 
алқапты алып жатқан жылыжай ке-
шенінде 2019 жылдан бастап жылына 
2700 тонна қызанақ пен қияр өндіріле 
бастамақ. Бұл аймақтың ішкі сұраны-
сының 10 пайызы екенін айта кетейік. 

Серіктестік басшысы Данияр Абдул-
гафаровтың айтуынша, олар өндірген 
өнімінің 90 пайызын ірі және ұсақ кө-
терме сатып алушылар арқылы Алматы 
облысына саудаға шығарғалы отыр. 
Болашақта жылыжай кешенін тағы 1 
гектарға ұлғайтуды жоспарлап отыр-
ған олар көкөніс салаттарын өсірмек. 
Қазіргі таңда бұл өнім шағын көлемде 
ғана өндіріліп жатыр.

«Қазақстандық жылыжайлардың 
көп шілігі қазір өз өнімдерін шетелге 
экспорттауға мәжбүр болып отыр. 
Өйткені, бізде көтерме бағамен үлкен 
көлемдегі өнімді сатып алатын тұты-
нушы жоқ. Сондықтан, нарықтық баға-

сы бізден сәл ғана жоғары болғанына 
қарамастан, жылыжайының аумағы 
5 гектардан асатын өндірісшілер үшін 
Ресей нарығына қызығушылық әлі 
жоғары болып отыр», – дейді Д.Аб-
дулгафаров. Оның сөзіне қарағанда, 
өндіріс шілерден отандық көкөністі 
көтерме бағамен сатып алып, қа-
зақстандық тұтынушыларға жеткізу әлі 
толық шешілмеген. Өз халқының ден-
саулығын басты орынға қоятын елдер 
экологиялық жағынан таза әрі сапасы 
да жоғары өнімнің ең алдымен өзгенің 
емес, өз тұтынушысының дастарқа-
нынан табылуына жағдай жасап оты-
рады. 

Ал, бізде бәрі керісінше болып 
отыр. Мәселен, әлі күнге дейін отандық 
көкөніс өндірушілер үшін «Магнум», 
«Арзан», «Рамстор» сауда желілеріне 
қарағанда Алматы облысында «Алтын 
орда» базары негізгі сауда алаңы бо-
лып отыр. 

«Жеміс-жидек көкөніс одағы» ха-

лықаралық қауымдастығының пре-
зиденті Қазыбек Маткеримовтың 
пайымдауынша, Алматыдағы сауда 
орындары көкөністі негізінен «Алтын 
орда» базарынан сатып алуы  делдал-
дар үшін тиімді болғанымен, қара-
пайым тұтынушы үшін оңтайлы емес. 
Өйткені, онда өнім тікелей келіп жатқан 
жоқ. 

Сондай-ақ, Үкімет тарапынан құ-
рыл ған Әлеуметтік кәсіпкерлік кор-
порация ларында (ӘКК) Тұрақтан-
дыру қоры жасалып, оған қаншама 
қаржы бөлініп жатыр. Алайда, баға 
тұрақтанған жоқ. Демек, бұл меншік 
иесіне байланысты емес. Түйткілдің 
бәрі – жүйеде. Яғни, шикізатты өндіру-
ден бастап дайын өнімді тұтынушыға 
жеткізуге дейінгі аралықтағы барлық 
іс-қимыл реттеліп, бір жүйеге түспей, 
нарық тұрақтанбайды.

Ерлік ЕРЖАНҰЛЫ,
«Заң газеті»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖОҒАРҒЫ СОТ 
ТӨРАҒАСЫ Ж.АСАНОВ  ЕЛІМІЗДЕГІ СОТ ЖҮЙЕСІН ОДАН ӘРІ 
ДАМЫТУҒА СЕРПІН БЕРЕТІН 7 БАСЫМ БАҒЫТТЫ ҰСЫНДЫ. 
СУДЬЯЛАРДАН, АДВОКАТТАРДАН, СОТ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕН 
ЗАҢГЕРЛІК  ҚАУЫМДАСТЫҚТАРДАН КЕЛІП ТҮСКЕН МЫҢҒА 
ТАРТА ҰСЫНЫСТЫҢ НЕГІЗІНДЕ ДАЯРЛАНҒАН БҰЛ ЖОБА 
СОТ ЖҮЙЕСІНІҢ «7 ТҮЙІНІ» ДЕП АТАЛДЫ. 

Конституциялық кеңесінің төрағасы 
Қайрат Мәми Елбасының «Ұлы дала-
ның жеті қыры» атты мақаласы бұған 
дейін жарияланған «Рухани жаңғыру» 
мақаласының заңды жалғасы екенді-
гіне тоқталды. Конституциялық кеңес 
төрағасы Қ.Мәми мырза Елбасының 
авторлығымен жарық көрген екі мақа-
ла еліміздің бұдан әрі дамуы мен ұлт-
тық құндылықтарымызды жаңғыртуға, 
тарихымызды танып, рухымызды көте-
руге бағытталғандығын айрықша атап 
өтті. Сондай-ақ, стратегиялық маңызы 
зор мақала еліміздегі ұлт пен ұлы-
сты ұйыстыруға, татулық пен бірлікті 
сақтауға, бірыңғай ұлт идеясын жүзеге 
асыруға зор септігін тигізетініне сенім 
білдірді. ҚР Конституциялық кеңес 
төрағасының айтуынша, қазақ халқы-
ның тарихы құқықтық құндылықтарға 
бай, ол сонау ежелгі сақ, ғұн тайпала-
рынан басталып, уақыт өте кемелдене 
бүгінгі күнге жетіп отыр. Осылайша, 
тарихымыздың тереңіне үңіліп, ұлттық 
құндылықтарымыз еске алынған жиын 
өте жоғары деңгейде өтті. 

Д.АМИРОВА


