
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      
       АД-000853/19-МО
      кочурмосу
      
      
ОШ ОБЛАСТЫНЫН РАЙОНДОР АРАЛЫК СОТУ
АРЫЗДЫ КАЙРА КАЙТАРУУ ЖОН НДОҮ
А Н Ы К Т А М А
      2019-жылдын 20–сентябры Ош шаары
      
Ош областынын райондор аралык сотунун судьясы Досалиев Акылбек Кубатбекович,
Административдик доогер: К.Д. окулу З.Т.,
Административдик жоопкер: Араван райондук мамкаттоо башкармалыгына, 
С.Юсупова айыл окмотуно карата
С.Юсупова айыл окмотунун ХХ.ХХ.ХХХХ-жылдагы №ХХХХ сандуу чечиминин 3-
пунктун жараксыз деп табуу жонундо доо арызы менен таанышып, сот томонкулорду

тапты:

      Сот, берилген арызын карап жана ага тиркелген документтер менен таанышып, 
Кыргыз Республикасынын Администравтивдик-процесстик кодексинин арыз беруу 
талаптарын сактабай берилгендиктен, доо арыз кайтарылууга жатат деп эсептейт:
      Кыргыз Республикасынын Административдик процесстик кодексинин 31-
беренесинин 2-пунктуна ылайык мыйзамдуу к лд рд н тышкары, к лд н доого жеө ү ө ө ө ү ү  
доого каршы пикирге, камсыз кылуучу чаралар тууралуу арызга кол коюу укугу, 
кайтадан ачылган жагдайлар жана жа ы жагдайлар боюнча сот актыларын кайра карооң  
ж н нд  арыздарга кол коюу, билдирилген талаптардан толук же жарым-жартылай ө ү ө
баш тартуу, доону таануу, арыздын ж й с н жана негизин зг рт , жарашуу ү ө ү ө ө үү
макулдашуусун т з , ыйгарым укуктарды башка адамга бер  (кайра ишеним), сот ү үү үү
актысына даттануу, даттануулардан баш тартуу же сунуштамаларды чакырып алуу, 
аткаруу документин аткарууга к рс т  укуктары к л дайындаган тарап берген ө ө үү ө ү
ишеним катта атайын эскертил г  тийиш деп корсотулгон.үү ө
      Ал эми, административдик иштин материалдарына доо арызга административдик 
доогер Кодиржанова Иноятхондун атынан окулу Ж.К. кол койгон, бирок 
административдик доогер К.Д. ордуна окулу З.Т. кол койгон, бирок ишке тиркелген 
29.08.2019-жылдагы №2201 сандуу ишеним катта к лд н доо арызга кол коюуу ө ү ү
укугу корсотулбогон.
      Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексинин 115-
беренесинин 1-болумунун 4-пунктунун талабына ылайык эгерде доо кызыкдар 
адамдын атынан берилсе жана ага кол коюуга жана сотко берууго ыйгарым укугу 
болбогон адам тарабынан кол коюлса арызды кайра кайтарат деп корсотулгон.
      Жогорудагылардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын Административдик-
процесстик кодексинин 115, 191-193-беренелерин жетекчиликке алуу менен, сот

А Н Ы К Т А Д Ы:

Арыз жана ага тиркелген материалдар – кайра кайтарылсын.
Аныктамага белгиленген тартипте даттанылышы мумкун.

Судья:А.К. Досалиев


