
Ж
АҢ

А 
Н

Ы
СА

Н

Облыстық сот жаңа ғимаратқа көшті
Есімжан Нэқтыбайулы
Облыс әкімі Бердібек САПАРБАЕВ Ж оғарғы Соттың төрағасы Қайрат 
МӘМИМЕН бірге облыстық соттың жаңа ғимаратының ашылу сәлта- 
натына қатысты.

-  деді К,айрат МӘМИ. Сондэй 
биыл Шығыс Қазақстаннан 
Алматы облысы мен Астанә 
соты да жаңа ғимаратқа

Әріптестерін жаңа қонысқә 
көшуімен қуттыктаған Жоғарғы Сот 
төрағасы айтулы шәраның Консти
туция күні қарсаңында етуін сәтті 
сәйкестік деп атады.

-  Мемлекет басшысы Нурсултан 
НАЗАРБАЕВ Конституцияның
сенімді кепілі ретінде заң устемдігін, 
адамның негізгі қуқықтары мен 
бостандықтарын қамтамасыз ету- 
ге бағытталған к,уқык,тык, мемлекет 
к,уруды негізгі мақсат етіп қойды. 
Осы бағытқа сәйкес Жоғарғы Сот қа- 
зақстәндық сот төрелігінің моделін 
одан әрі жетілдіруді, барынша ке 
мелденген тәуелсіз сот жуйесін к,у- 
руды, азаматтардың соттарға деген 
сенім деңгейін арттыруды көздейді.

Мемлекет басшысы сот жүйесінің 
материалдық-техникалық жай-ку- 
йіне зор көңіл бөліп келеді. Біздің 
бугінгі салтанатты іс-шарамыз -  
соның айқын дәлелі. Бугінп салтанат 
Конституция куніне орайләс келілті. 
Алсотсаласымамандарыныңбәрлық 
жумысы осы Ата Заңның аясында 
журетінін жақсы білесіздер. Биылғы 
жартыжылдық қорытындысы бо- 
йынша Шығыс Қазақстан облыстык, 
соты республикада уздік сот дел 
танылғанын айта кету керек. Реті 
келгенде, осы ғимараттың сапалы 
етіп салынуын қадағалап, ыңғайлы 
жер бөлген облыс әкімі Бердібек 
САПАР6АЕВҚА Қазақстандағы бар- 
лык, судьялар атынан алғыс айтамын.

атап, облыстык, соттың барлык, 
манауи және халықаралық 
ға сай ғимаратқа көшуі тек 
жүйесінің қызметкерлері үшін 
емес, заңды сыйлайтын қау 
ортақ қуаныш деген ойын бшдірді.?н

Аймак; басшысы да қуттыю§! 
сөз алып, жаңа ғимараттың 
турғын ауданнан орын тебу 
түсіндірді.

-  Кез кел ген ада м ға ез 
сақталуы, азаматтык, 
қымбат. Қиналған кезде 
бірінші сотқа жугінеді. біздің 
судьяларға деген халык, семімі 
келеді.

(Соңы



Облыстық сот жаңа ғимаратқа көшті
(Соңы Басы 2-бетте)
Соттың жаңа ғимаратын эколо- 

гиялық тава әрі келешегі айқын 
ауданға әдейі орналастырып отыр- 
мыэ, -  деген облыс әкіыі Бердібек 
САПАРБАЕВ облыстык, судьяпар кор- 
пусына бес бірдей қызметтік көліктің 
кілтін табыстады.

Салтанатты ашылу рәсімінен 
кейін меймандар жаңа ғимаратты 
аралап көрді. 19-шағын ауданнан 
бой көтерген әділдік уйінде 222 
кабинет, соның ішінде судьялар 
мен сот отырыстары хатшыларына 
арналған 45 кабинет, сот отырыста- 
рына арналған 14 зал орналасқан. 
Сондай-ақ, ғимаратта мәжіліс 
залы, жалпы отырыстәрға арналған 
зал, конференц-зал, тараптардың

күту залдары, басласөз орталығы, 
муражай мен психологиялык, тыныгу 
залы бар Муражайдағы қурметті 
қонакдар кітабьіның алғэшқы 
бетіне Жоғарғы Сот төрағасы өз 
қолтаңбасын қалдырды,

Мәжіліс залындә-гы өткен туңғыш 
шара Конституция күніне арнальіп, 
Қайрат МӘМИ бірқатар судьяларды 
ведомстволык, медальдармен мара- 
латтады.

Сот жүйесінің дамуына қосқан 
елеулі улесі және кәпжылдык, жемісті 
еңбегі ушін отставкадағы судья Гали
на Михина -  Жоғарғы Соттың «Сот 
жүйесінің ардагері» медалімен ма- 
рапатталса, облыстык, соттың судья- 
сы Александр Лукьянов -  Жоғарғы 
Соттың III дәрежелі «Мінсіз қызмек

үшін» медаліне ие болды Обпк 
соттың судьясы К.ыдырғапи 
метов пен Өскемен
мамандандырылған әіс *
сотының судьясы Еділ Күдепғіо 
Жо-ғарғы Соттың " - 'р аеДәрежелі 

төсбелгісі Tand
жүиесінің үздігі» 
рылды.

Облыс әкімі мен Казахстан 
дьялар одағы атынан да м а р а л а *  
табысталды. Салтанатты шарал ^  
алған Судьялар одағыңың тӨпДгі  
Серік Байбатыров пен облыстыЛ 
төратәсы Абай Рахм^тулин де 
жүйесіне жасалып жатадн қам£, J 
үшін Елбасыға алғыс сезімін біллЗ 
Салтанатты шара соңында 
меймандар ғимарат ауласында' 
көшеттер отырғызды


