
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      Иш №АД-357/
 

 
19МД

ЖАЛАЛ АБАД ОБЛАСТЫНЫН   РАЙОНДОР  АРАЛЫК  СОТУ
А Н Ы К Т А М А

(арызды кайра кайтаруу жёнщндё)

17-июнь 2019-жыл                                                       Жалал-Абад шаары 

Жалал Абад областынын райондор аралык сотунун судьясы 
Каипова Нурила Кочкоровна,

  арыз берщщчщ К. Н. А. ишенимдщщ ёкщлщ С М. З. Базар-Коргон райондук ЖААК 
бёлщмщнё  карата  31-август  1995-жылы  Базар-Коргон  району  Кенеш  айылында 
туулгандыгын жана Базар-Коргон райондук ЖААК бёлщмщ тарабынан 16-февраль 2011-
жылы №325 сан менен катталган туулгандыгы туралуу кщбёлщгщндё жана туулгандыгы 
тууралуу  актыны  жазуусу  (акт  о  рождении)  каттоо  китепчесиндеги  туулган  убактысы 
1993-жыл деген жазуунун ордуна 1995-жыл деп ёзгёртщщ киргизщщ жёнщндёгщ арызы 
жана ага тиркелген документтер  менен таанышып тёмёндёгщлёрдщ 

БЕЛГИЛЕДИ:
Арызга даттанылып жаткан актылык жазуудан кёчщрмё тиркелбеген.
Кыргыз  Республикасынын  Административдик-процесстик  кодексинин  111-

беренесинин 2-бёлщгщнщн 1-пунктунда  административдик  доого  даттанылуучу акт  же 
анын кёчщрмёсщ тиркелет деп кёрсётщлгён.

Ушул  эле  кодекстин,  111-беренесинин  3-бёлщгщндё,  доогер  өз  алдынча  кёрсётё 
албаган далилдерди кёрсётщщ мүмкүн болбогон учурда,  ап  доодо мындай далилдерди 
кёрсётщщнщн мүмкүн эместигинин себептерин кёрсётщщгё жана аларды талап кылуу 
жёнщндё ётщнщщгё укуктуу деп кёрсётщлгён.

Мындан  сырткары,  арыздануучу  Казыбеков  Нурсейит  Абдувалиевичтин  жашаган 
жеринен тактама арызга тиркелбеген.  Доо арызга доогердин жашаган жеринен тактама 
тиркелиши  керек.  Анткени  Кыргыз  Республикасынын  Административдик-процесстик 
кодексинин  206-беренесинин  2-бёлщгщнё  ылайык  мындай  талап  арыз  берщщчщнщн 
жашаган жери боюнча берилет.

Ошондой  эле  арызда  Базар-Коргон  райондук  ЖААК  бёлщмщнщн  дареги 
кёрсётщлбёгён.

Кыргыз  Республикасынын  Административдик-процесстик  кодексинин  111-
беренесинин 1-бёлщгщнщн 3-пунктуна ылайык, эгерде жоопкердин аталышы, фамилиясы, 
аты-жөнү,  кызмат  орду  жана  кызмат  адамынын  иштеген  орду,  почта  дареги, 
телефондорунун  номерлери,  ошондой  эле  банктык  реквизиттери  жана  электрондук 
почтасынын дареги белгилүү болсо, алар доодо кёрсётщлщш керек.
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Кыргыз  Республикасынын  Административдик-процесстик  кодексинин  206-
беренесине ылайык эгерде жарандык абал актыларын жазуу органдары укук  жөнүндө 
талаш  жокто  жүргүзүлгөн  жазууга  оңдоолорду  же  өзгөртүүлөрдү киргизүүдөн  баш 
тартса,  сот  жарандык  абал  актыларын  каттоо  китептериндеги  (акт  китептериндеги) 
жазуулар  туура  эместигин  белгилөө жөнүндө ишти  карайт.  Башкача  айтканда  арыз 
берщщчщ  актылык  жазуудагы  туура  эместиктерди  белгилёё  жёнщндёгщ  арыздарды 
карайт. 

Кыргыз  Республикасынын  Административдик-процесстик  кодексинин  115 
беренесинини 3-бёлщгщнё ылайык, ушул берененин 1-бөлүгүнүн 2-пунктунда каралган 
учурду  кошпогондо,  доону  кайра  кайтаруу  жөнүндө аныктама,  эгерде  жол  берилген 
мыйзам бузуулар ал тарабынан четтетилсе,  доогердин ошол эле иш боюнча доо менен 
сотко кайра кайрылуусуна тоскоолдук кылбайт.

Мындай жагдайларда арыз кайра кайтарылууга жатат.
Жогорудагылардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын Администрадивдик-

процесстик кодексинин 111, 115, 191-192-беренелерин жетекчиликке алып, сот
А Н Ы К Т А Д Ы :

 Арыз берщщчщ К.  Н.  А.  ишенимдщщ ёкщлщ С.  М.  З.  Базар-Коргон райондук 
ЖААК бёлщмщнё карата  31-август  1995-жылы Базар-Коргон  району Кенеш айылында 
туулгандыгын жана Базар-Коргон райондук ЖААК бёлщмщ тарабынан 16-февраль 2011-
жылы №325 сан менен катталган туулгандыгы туралуу кщбёлщгщндё жана туулгандыгы 
тууралуу  актыны  жазуусу  (акт  о  рождении)  каттоо  китепчесиндеги  туулган  убактысы 
1993-жыл деген жазуунун ордуна 1995-жыл деп ёзгёртщщ киргизщщ жёнщндёгщ арызы 
жана ага тиркелген документтер  менен кайра ээсине кайтарылсын. 

Аныктамага  нааразы  тараптар  мыйзамда  белгиленген  тартипте  жеке  даттануу 
келтирщщгё укуктуу.

       Тиркеме: Арыз жана арызга тиркелген документтер 15 баракта.

Судья:                                  Н. К. Каипова.
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