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Қағаз да 
«қартайды» ма?!

Ата-бабаларымыз ағаш пен 
теріге таңба салып жүргенде, Цай 
Луньнің қағазды ойлап табуы, 
адамзатты өркениеттің өріне бір-ақ 
алып шығып еді. Одан бері де талай 
ғасыр, тіпті сан дәуірдің сырғып 
өткенін ескерсек, қағаздың да «қар-
таятын» шағы жеткендей... Яғни, 
түбі күллі ғалам freepaper (қағаз-

аймағын «kundelik.kz»-ті әзірлеуі 
заңды құбылыс секілді. 

Автоматтандырылған ақпарат-
тық білім беру «Күнделік» жүйесінің 
басты бағыттары – мектептің білім 
беруін жаңғырту, АКТ-ның озық ин-
теграциясын білім беру процесіне 
енгізу, «Педагог–оқушы–ата-ана» 
коммуникациясын интерактивті 
дамыту, Бірыңғай ортаның ақпа-
раттық алмасуын енгізу, мектеп 
экожүйесін құру және оған қызмет 
көрсету, қашықтықтан білім беру 
мүмкіндігін қамтамасыз ету болып 
отыр. Яғни, қазіргідей интернет 
желісі дамыған заманда ата-ана 
жұмысында не үйінде отырып-ақ 
онлайн режимінде баласының са-
бақ кестесінен бастап, қай пәннен 
қандай көрсеткіш көрсетті, үйге 
қандай тапсырма алды, соның бар-
лығынан хабардар болып, тіпті 
қажет жағдайда ұстазымен, бас-
шылығымен тілдесе де алады.

сыз) жүйесіне өтеді. Қазірдің өзінде 
ешкім қалам алып хат жазбайды, 
электронды пошта, әлеуметтік желі 
әлемді жаулап үлгерді. Қала берді, 
қағаз ақшамен де есеп айыры-
су қалып барады. Осы тұрғыдан 
алғанда, қазақстандық ІТ-компания 
«Kүнделік (Kundelik)» ЖШС-нің 
білім беру мекемелерінің өкіл-
деріне, сондай-ақ, мұғалімдерге, 
оқушыларға, ата-аналарға, білім 
беру ұйымдарының әкімшілеріне 
бірыңғай электронды білім беру 
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НЕМЕСЕ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН АҚПАРАТТЫҚ 
БІЛІМ БЕРУГЕ ДАЙЫНБЫЗ БА?
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Бұл игі іс өз кезегінде халықтың 
уақыты мен қаражатын үнемдеп қана 
қоймай, сот ісін жүргізуді жеңілдетіп, 
төрешілдік кедергілерді қысқартты. Әрі 
қызметкерлердің азаматтармен бай-
ланысын азайтты. Бүгінде осы арқылы 
сыбайлас жемқорлықтың алдын алу 
мүмкіндігі артуда. Мұндай жетістікке 
отандық сот жүйесі бұдан он екі жыл 
бұрын қадам жасаған болатын.

 Яғни, сала 2006 жылдан бастап 
құжат айналымының бірыңғай автомат-
тандырылған талдау жүйесі – электрон-
ды түрге көшті. 2016 жылы «Төрелік»  
ақпараттық  жүйесі енгізілді. Оны енгізу-
дегі негізгі мақсат – халықтың сотқа қол-
жетімділік деңгейін көтеру. Қазіргі таңда 
сотқа жүгінушілер шешімдермен тез 
танысып, қаулы, сот ұйғарымдары, т.б.  
қажетті ақпараттарға шұғыл түрде қол 
жеткізе алады. Айта кетерлігі, аталған 
жүйе соттарды қағазбастылықтан ба-
рынша арылтты. Жүйедегі барлық  опе-
рациялар автоматтандырылған, бұл сот 
мамандарының жұмысын айтарлықтай 
оңтайландырды. Өйткені, өтініштер мен 

талап арыз дардың басым көпшілігі «Сот 
кабинеті» арқылы түсуде. Процеске 
қатысушылар туралы мәліметтер мен 
өтініштерді хат-хабар жіберушілердің 
өздері толтырады. «Tөрелік» жүйесінің 
ерекшелігі, барлық сот бір типтік  но-
менклатура бойынша жұмыс істейді. Со-
нымен қатар, бұл жүйе халықтың сот жұ-
мысын бағалау мүмкіндігін арттыруда.

Ел азаматтары «Төрелік» ақпарат-
тық жүйесінен сотқа қатысушы тараптар 
бойынша тұрғылықты мекенжайы, сот-
тылығы, жеке басы, мүлкіне, т.б. қаты-
сты мәліметтерді ала алады. Яғни, бұл 
жүйе басқа мемлекеттік мекемелердің 
жинақ базаларымен интеграцияланған. 
Сот оты рысының хаттамасы – сот оты-
рысының қалай өтетінін, тараптардың 
сөздері, жауаптары, түсініктемелері, 
куәгерлердің көрсетулері, судья, про-
курор, адвокат секілді құзырлы тұлға-
лардың пайымы сот  мәжілісінің хатта-
масында анық, боямасыз көрсетіледі. 
Хаттаманың дайындалуына қойылатын 
талаптар жоғары. Әрі оны іске мүдделі 
емес сот хатшысы жүргізеді.

«100 нақты қадам» – Ұлт жоспа-
рының 20-қадамында республика 
соттарының алдына сот мәжіліс зал-
дарын дыбыс-бейнетіркеу жүйесімен 
қамтамасыз ету тапсырылған. Бүгінде 
бұл тапсырма толық орындалды. Осы 
тұрғыдан алғанда, сот хатшыларының 
жұмысын жеңілдетуге заманауи техно-
логиялардың көмегі орасан екенін айта 
кеткен жөн. Бұрын сот отырысының 
өтетін күні хатпен жіберіліп, сот хатшы-
ларының да, тараптардың да уақытын 
алатын. Ал, қазір СМС хабарламалар 
арқылы азаматтар сот шақыртуынан 
жедел хабардар болады. Бұл өз кезегін-
де істердің сотта созбалаңға салынбай 

қаралуына, азаматтардың уақыты мен 
қаржысын үнемдеуіне ықпал етуде.

Мемлекет басшысы Н.Назарбаев 
ҚР Конституцияның 61-бабы 1-тар-
мағына сәйкес, заңға бастамашы болу 
құқығын пайдалана отырып, тікелей 
қолданыстағы Қылмыстық-процестік 
кодексті, «Жедел-iздестiру қызметi тура-
лы», «Прокуратура туралы» және басқа 
заңдарға өзгерістер енгізуге жол ашатын 
«Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне құқық қорғау 
қызметінің процестік негіздерін жаңғы-
рту мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» заңға 
2017 жылдың 11 желтоқсанында қол 
қойды. Бұлар азаматтардың қылмыстық 
процесте қорғалу деңгейiн көтеруге 
және оның жазалау сипатын төмендету-
ге, адвокаттардың процессуалдық мүм-
кіндіктерін кеңейту арқылы қылмыстық 
процестің жарыспалылығын арттыруға, 
«қылмыстық істерді тергеу тәртібін 
жеңілдетуге және қылмыс тық процестің 
үнемді болуын қамтамасыз етуге, сотқа 
дейiнгі сатыда сот бақылауын одан 
әрі күшейтуге бағытталған. Жоғарыда 
аталған заң еліміздің тәуелсіздік алғалы 
бері жүргізіп жатқан қылмыстық саяса-
тының жалғасы. Оның басты концеп-
циясы – қылмыстық процесті одан әрі 
жетілдіру. Созақ аудандық сотында да 
бұйрықтық іс өндірісі мен электрондық 
істер қаралуда. Бұл жаңашылдықтар 
азаматтардың конституциялық құқықта-
ры мен бостандықтарының қорғалуын 
күшейтеді деуге толық негіз бар. 

Нұрқазы ШЕТЕНОВ, 
Созақ аудандық сотының 

төрағасы  
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ

орынды. Өйткені, бас құжаттың өзі елдегі негізгі қарым-қатынас құралы-
ның қазақ тілінде өрбитінін дәйектеген. Бұдан артық пәрменнің, бұдан 
жоғары заңның керегі не? 

Алматы облысының Панфилов ауданы түрлі ұлттар тоқайласқан, қазақ 
тілі татулықтың тірегіне айналған құтты мекен. Аудан халқының негізгі бөлігі 
қазақтар болғанымен, мұнда ұйғыр, дүнгендер бар. Олардың көпшілігі 
мемлекеттік тілді жетік меңгерген. Тұрғындар бір-бірімен қазақша сөйлесіп, 
қазақ тілінде қарым-қатынас жасайды. Өзге ұлт өкілдерінің өз тілінде білім 
алуына жағдай жасалған. Дегенмен, басқа ұлттар бала болашағының қазақ 
тілімен байланысты екенін жақсы түсінеді. Содан болар, көпшілігі ұл-қызын 
қазақ мектептерінде оқытып, қазақша білім алуына мүдделілік танытуда. 
Біз осындай ана тілімізді үйренгісі келген жандарға қолдау көрсетіп, қазақ 
тілінің керемет, бай тіл екенін дәріптей білуіміз керек. Мұндай мақсатты 
жұмыстар сот саласында да жүргізіледі. 

Қазір сот құрылымдарындағы кіріс-шығыс құжаттарының бәрі мемле-
кеттік тілде жүргізіледі. Сотқа талап арыз қай тілде түссе, істің сол тілде қа-
ралатынының өзі өзге ұлттарға жасалған жеңілдік, берілген мүмкіндік. Мұн-
дай жағдай дамыған елдердің өзінде қарастырылмаған. Бірақ, қазақтың 
осындай кеңпейілдігін, жанашырлығын өзге ұлттар да бағалап, қазақ тілін 
үйренуге, қолданысын кеңейтуге талаптанса, нұр үстіне нұр.

Эльмира  АСУБАЕВА,
Панфилов аудандық сотының судьясы
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Еліміздің Ата 
За ңында «Қазақ-
стан Республика-
сының мемлекет-
тік тілі – қазақ тілі» 
деп көрсетілген. 
Ал, қазақ тілін қа-
жет тілге айналды-
ра алмай отырсақ, 
мемлекеттік тілдің 
мере йін үстем ете 
алмай жүрсек, оны 
б а с қ а д а н  е м е с , 
өзімізден көруі міз 
керек. Бұған ұлт-
тық құн дылыққа 
бейжай қарайтын 
немкеттілігімізді 
к і н ә л а ғ а н ы м ы з 
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