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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

ГД-404/19-Ба2           Кочурмо:
А-Ба-05-59-19-ГД

А Н Ы К Т А М А
2019-жылдын 11-апрели                            Баткен шаары.

Баткен облустук сотунун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясы, курамында:
т рагалык кылуучуө Кожобекова Г.Т.,
судьялар Абдураимов А.Б. жана Алимкулов Н.Х.,
соттук отурумдун катчысы            Момунов Т.,
арыз беруучунун И.К  ишенимдуу окулу К.М. катышуусу менен ачык соттун отурумунда 
Кадамжай  райондук  сотунун  13.03.2019-жылдагы  аныктамасына  карата  арыздануучунун 
ишенимдуу  окулу  К.М.  келтирген  апелляциялык  тартиптеги  жекече  даттануусу  боюнча 
жарандык иш каралды.

Аныктама менен арыз беруучу И.К. ишенимдуу окулу М.К. юридикалык мааниси 
бар фактыны аныктоо жонундогу арызы иш кагаздары менен кайтарылып берилген

 (т рагалык кылуучу, судья:Ажиматов У.А.)ө
Иш  боюнча  торагалык  кылуучу  Г.Т.Кожобекованын  баяндамасын,  ишке 

катышуучулардын тушундурмолорун угуп, апелляциялык инстанциядагы соттук коллегия
Т А Б А Т:

Арыз  беруучунун  ишенимдуу  окулду  К.М.  сотко  арыз  менен  кайрылып,  анда 
Кадамжай  райондук  мамлекеттик  администрациясынын  1995-жылдын  27-февралындагы 
№000  сандуу  токтомунун  негизинде  берилген  «Серия  АКА  №000  сандуу  жер  улушун 
пайдалануу укугуна берилген куболуктогу №0 каттарда корсотулгон А.Р.  ысым фамилия 
арыз беруучу И.К. таандык деп таап берууну сураган.

Аныктама  менен  макул  болбой  арыз  беруучунун  ишенимдуу  окулу  К.М. 
апеляциялык тартиптеги  жекече  арыз  келтирип,  анда  райондук  сот  арыздын талабынын 
чегинен  чыгып  кеткендигин,  арыз  беруучу  фамилиясыны  жана  атыны  озгортууну 
сурабагандыгын,  ал  тиешелуу  документ  К.И.  тиешелуулугун  аныктап  берууну 
сурагандыгын  корсотуп,  Кадамжай  райондук  сотунун  13.03.2019-жылдагы  аныктамасын 
бузуп, ишти жаныдан кароого ошол эле сотко жиберууну сураган.

Соттук кароодо К.М. озунун арызына толуктоо келтирип, анда Кадамжай райондук 
мамлекеттик  администрациясынын  27.02.1995-жылдагы  №000  сандуу  токтомунун 
негизинде берилген жер улушун пайдалануу укугу корсотулгон куболуктогу №0 каттардагы 
«Р.А.» -деп корсотулгон куболуктогу болумун, К.И. таандыгын белгилеп берууну сураган.

Иштин ичиндеги материалдарды текшерип, жекече арыздын жана кошумча арыздын 
жуйоолорун  талкуулап,  ишти  кароодо  аныкталган  жагдайларга  ар  тараптуу  баа  берип, 
соттук коллегия иш боюнча т м нк д й жыйынтыкка келет.ө ө ү ө

Биринчи инстанциядагы сот арыз беруучунун ишенимдуу окулу К.М. юридикалык 
мааниси  бар  фактыны  аныктоо  жонундогу  арызын,  иш  кагаздары  менен  кайтарууда 
шашылыш жыйынтыкка келген деп соттук коллегия эсептейт.   

Аткени, иштин ичиндеги материалдарга караганда Кадамжай райондук мамлекеттик 
администрациясынын 27.02.1995-жылдагы №000 сандуу токтомунун негизинде жер улушун 
пайдалануу укугуна берилген куболуктун ээсинин уй-булосунун курамынын №4 катарында 
“А.Р. 1968-жылы туулган, келини” -деп корсотулгон.

Ал эми, КР-ХI№0000 сандуу никелешуу жонундогу куболук менен А.И. жана И.К. 
13.06.2011-жылы никелешуу жонундо каттоодон отушкон.    

Кыргыз  Республикасынын  ЖПКнин  264-бер.  1-б 5-п.  ылайык, сот  жарандардын 
укук  тастыктоочу  документтин  анда  к рс т лг н  ысымы,  атасынын  ысымы  жанаө ө ү ө  
фамилиясы  бул  адамдын  паспортундагы  же  туулгандыгы  тууралуу  к б л г нд гү ө ү ү ө ү 
ысымына,  атасынын  ысымына  жана  фамилиясына  туура  келбеген  адамга  таандыгын 
белгилейт.

Ал  эми,  Кыргыз  Республикасынын  ЖПКнин  138-ст.  3-б.  талаптарына  ылайык, 
арызды кайтарып бер  ж н нд  аныктама ал сотко келип т шк н учурдан тартып бешүү ө ү ө ү ө  
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к нд к м н тт  чыгарылууга жана арызга тиркелген бардык документтер менен кошоү ү өө ө ө  
арыз ээсине тапшырылууга же ж н т л г  тийиш деп корсотулгон.ө ө ү үү ө

Бирок,  биринчи инстанциядагы сот арыздануучунун ишенимдуу окулу тарабынан 
юридикалык  мааниси  бар  фактыны белгилоо  жонундо  арыз  Кадамжай  райондук  сотуна 
12.02.2019-жылы  келип  тушкондугуно  карабай,  арызды  кайтаруу  жонундогу  13.03.2019-
жылдагы  аныктамасы  менен,  жыйырма  эки  кун  откондон  кийин,  арыз  беруучунун 
ишенимдуу окулунун  арызын иш кагаздары менен  кайтарып,  Кыргыз  Республикасынын 
ЖПКнин 138-ст. 3-б. талаптарын одоно бузулушуна жол берген. 

Мындай  жагдайларда  соттук  коллегия,  Кадамжай  райондук  сотунун  13.03.2019-
жылдагы  аныктамасы  жокко  чыгарылууга,  апелляциялык  жекече  даттануу 
канааттандырылууга,  иш  жаныдан  кароого  биринчи  инстанциядагы  сотко  жонотулууго, 
арыз  беруучунун  окулунун  соттук  отурумунда  берген  кошумча  арызы  ишти  жаныдан 
кароодо эске алынуу менен иш каралып чечилууго жатат деген жыйынтыкка келет.

Жогорудагылардын негизинде, Кыргыз Республикасынын ЖПКнин 264-ст., 348-ст 2-
б, 349-ст.  жетекчиликке алып, апелляциялык инстанциядагы соттук коллегия

А Н Ы К Т А Й Т:

Кадамжай райондук  сотунун 13.02.2019-жылдагы аныктамасы жокко чыгарылсын, 
иш биринчи инстанциядагы сотко  жаныдан кароого жиберилсин.

Жекече даттануу канааттандырылсын.
Аныктама жарыяланган мезгилден баштап мыйзамдуу кучуно кирет.
Аныктамага  нааразы  тарап  кассациялык  тартипте  Кыргыз  Республикасынын 

Жогорку Сотуна даттанууга укуктуу.

Т рагалык кылуучу:ө        (колу)           Кожобекова Г.Т.
Судьялар: 1.        (колу)           Абдураимов А.Б.

2.        (колу)           Алимкулов Н.Х. 

Кочурмосу туура,
судья: Кожобекова Г.Т.


