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ҰЙҒАРЫМ

2019 жылғы 27 маусым           № 5140-19-00-2/456            Қазығұрт ауылы

Түркістан облысы, Қазығұрт аудандық сотының судьясы 
Д.Амантайқызы, сот отырысының хатшысы А.Мырзакуловтың отыруында, 
Қазығұрт аудандық сот залында ашық сот отырысында талап қоюшы 
«Қазығұрт аудандық білім бөлімі» ММ басшысы Уисимбаев Асан 
Тлеубердиевичтің жауапкерлер Исманов Сардор Бахтиеругли, Олжас Мамыр 
Қайратұлы «ақпараттарды, мәліметттерді және ар-намысқа және абыройға 
кір келтіретін деп танып теріске шығару жайлы талап арызын қарап,

АНЫҚТАЛҒАНЫ:

Аудандық сотқа талап қоюшы «Қазығұрт аудандық білім бөлімі» ММ 
басшысы Уисимбаев Асан Тлеубердиевич талап арыз беріп, онда 
жауапкерлер Исманов Сардор Бахтиеругли мен Мамыр Олжас Қайратұлына 
әлеуметтік желінің Faecbook.com парақшасында 15.05.2019 жыл мен 
28.05.2019 жыл аралығында Қазығұрт аудандық білім бөліміне қатысты 
талап арызда көрсетілген ар-намысқа, іскерлік беделге және абыройға кір 
келтіретін негізсіз мәліметтерді теріске шығаруды міндеттеуді сұраған.

Аталған іс бойынша талап қоюшы «Қазығұрт аудандық білім бөлімі» 
ММ басшысы Уисимбаев Асан Тлеубердиевич 27 маусым 2019 жылғы сағат 
12:00-ге тағайындалған сот отырысын өзінің қатысуынсыз өткізіп, сонымен 
қатар өзінің талап арызын қараусыз қалдырып, іс құжаттарына тіркелген 
материалдарды қайтарып беруді сұраған.

Сот отырысына тиісті түрде хабарландырылған жауапкерлер сотқа 
келмеді, сотқа келмеу себебі баяндамады. 

Алайда, сот талап қоюшының арызын зерттеп, мына төмендегі 
көрсетілген заң талабына сай, яғни Қазақстан Республикасының Азаматтық 
процесстік кодексінің 279-бабының 8-бөлігінің талабында, егер талап қоюшы 
талап қою арызын қайтарып алу туралы арыз берсе, сот талап қою арызын 
қараусыз қалдырып қайтарып беретіндігі көрсетілген.

Мұндай жағдайда, сот талап қоюшының арызын қарап, оның арызына 
заң тұрғысынан баға бере келе, талап арыз қараусыз қалдырылып талап арыз 
іс-құжаттарымен талап қоюшыға қайтарылуға жатады деп табады.

Қазақстан Республикасы АПК-нің 268, 269-баптарының талаптарын 
басшылыққа ала отырып, 

ҰЙҒАРДЫ:

Талап қоюшы «Қазығұрт аудандық білім бөлімі» ММ басшысы 
Уисимбаев Асан Тлеубердиевичтің жауапкерлер Исманов Сардор 
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Бахтиеругли, Олжас Мамыр Қайратұлы «ақпараттарды, мәліметттерді және 
ар-намысқа және абыройға кір келтіретін деп танып теріске шығару жайлы 
талап арызы қараусыз қалдырылсын.

   Талап қоюшыға талап арызға тіркелген құжаттар қайтарылсын.
   Тараптарға, ұйғарымға жеке шағым, наразылықты ұйғарым көшірмесін 

алған күннен бастап 10 тәулік ішінде Түркістан облыстық сотына, Қазығұрт 
аудандық соты арқылы шағынуға құқылы екендігі түсіндірілсін.

Судья:                    Д.Амантайқызы


