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ГД-21/19-Ба2                                        Кочурмо:

А-Ба-05-54-19-ГД
А Н Ы К Т А М А

2019-жылдын 16-апрели      Баткен шаары.

Баткен облустук сотунун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясы, курамында:
т рагалык кылуучуө Кожобекова Г.Т.,
судьялар Алимкулов Н.Х. жана Абдураимов А.Б.,
соттук отурумдун катчысы             М.Эгембердиеванын
катышуусу  менен  ачык  соттун  отурумунда  Сулукту  шаардык  сотунун  05.03.2019-жылдагы 
аныктамсына  карата  доогер  С.С.  ишенимдуу  окулу  Ч.К.  келтирген  апелляциялык  жекече 
даттануусу боюнча жарандык иш каралды.

Аныктама  менен  доогер  С.С.  ишенимдуу  окулу  Ч.К.  жоопкер  Сулукту  шаардык 
мэриясына, кызыккан тарап Сулукту-Лейлек аймактык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз 
мулкко  укуктарды  каттоо  башкармалыгына  карата  келтирген  ээлик  кылуунун  эскиргендиги 
боюнча менчик укугун таануу жонундогу доо арызы кабыл алуудан баш тартылган.

 (т рагалык кылуучу, судья: Эрматова Г.М.)ө
Иш  боюнча  торагалык  кылуучу  Г.Т.Кожобекованын  баяндамасын,  ишке 

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

Доогер  С.С.  ишенимдуу  окулу  Ч.К.  сотко  доо  арыз  менен  кайрылып,  анда  Сулукту 
шаарынын С.Садыков кочосунун уй №00 дарегиндеги турак-жай С.С карамагына 1995-жылы 
январь айында откондугун, уйдун мурунку ээси М.Р. оозеки сатуу келишиминин негизинде ага 
сатып, уй-булосу менен олкодон чыгып кеткенин, ошол бойдон дайыны жоктугун, ошол убакта 
нотариус  аркылуу  уйду  откоруп  алганга  улгурбой  калганын,  1995-жылдын  январь  айынан 
баштап бул мулкко ачык ээлик кылып келе жатканын, Сулукту шаарынын С.Садыков кочосунун 
уй  №00  дарегиндеги  кыймылсыз  мулкко  менчиги  катары  ээлик  кылгандыгын  тастыктаган 
документтери бар экендигин, ээлик кылган кыймылсыз мулкко мурдагы менчик ээси тарабынан 
жана  башка  тараптардан  доомат  болбогондугун,  талаш жоктугун  корсотуп,  ээлик  кылуунун 
эскиргендигине байланыштуу Сулукту шаарынын С.Саматов кочосундогу уй №00 дарегиндеги 
жалпы пайдалуу аянты 62,5м.кв., турак-жай аянты 36.5 м.кв., жер участогу 200.0 м.кв, тузгон 
кыймылмыз мулкко менчик укугун таанууну суранган.

Чечимге макул болбой доогердин ишенимдуу окулу Ч.К апелляциялык жекече даттануу 
келтирип, анда Сулукту шаарынын С.Садыков кочосунун №00 дарегиндеги уйдо 1995-жылдан 
бери  жашап  келе  жаткандыгын,  Кыргыз  Республикасынын  аракеттеги  жарандык 
процессуалдык  мыйзамдуулугунун  талаптарында  жана  Жарандк  кодексинин  талаптарына 
ылайык,  ээлик  кылуусу  эскирген  менчикке  укукту  таануу  сот  тарабынан  гана  чечилээри 
белгиленгендигин  корсотуп,  Сулукту  шаардык  сотунун  05.03.2019-жылдагы  аныктамасын 
толугу менен жокко чыгарып, ишти жаныдан кароого жибербестен жаны чечим кабыл алууну 
сураган.

Иштин ичиндеги материалдарды текшерип, далилдерди изилдеп, апелляциялык жекече 
даттануунун  жуйоолорун  талкуулап,  соттук  коллегия  иш  боюнча  томонкудой  жыйынтык 
чыгарууну туура деп эсептейт.

Иштин  ичиндеги   материалдарга  караганда,  1993-жылдын  13-майындагы  келишим 
боюнча  ш/у  «Сулюктинское»  комитетинин  ишенимдуу  окулу  А.М.  Сулукту  шаарынын 
С.Садыков  кочосунун  №00  турак  уйун, М.Р.  комитеттин  счетуна  9131  рубль  толондугуно 
байланыштуу жеке менчикке откоруп бергендиги корунот. 

Ошондой  эле,  Сулукту  шаардык  мамлекеттик  архивинин  башчысы  Г.А.  тарабынан 
21.09.2010-жылы берилген архивдик тактамага ылайык, Сулукту шаарынын С.Садыков коч. 00 
уйдун ээс катары С.Э. жана С.С. катталган. 

Ал эми, электр энергиясын С.Садыков коч. №00 уйундо колдонуу жонундогу Ош ПЭС 
менен С.Э. ортосунда келишим 27.04.1995-жылы тузулгон.



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Демек, С.С. жогоруда корсотулгон турак уйдо 1995-жылдан тартып,  «Сулюкту-Тазалык» 
МИ  уй  башкармалыгы  тарабынан  20.02.2019-жылы  берилген  маалымат  катка  ылайык, 
С.Садыков коч. 00 уйундо бугунку кундо да жашап келет.

Мындай  жагдайда,  биринчи  инстанциядагы  сот  иш  боюнча   ээлик  кылуунун 
эскиргендиги  боюнча  менчик  укугун  таануу  жонундогу  доо  арызды  кабыл  алуудан  баш 
тартууда туура эмес жыйынтыкка келген деп соттук коллегия эсептейт.

Анткени,  Кыргыз  Республикасынын  Жогорку  сотунун  Пленмунун  2010-жылдын  29- 
январындагы  №1  токтомунун  10-пунктунда  «Соттор,  ак  ниеттуулук  менен  ачык  жана 
узгултуксуз  жер  участогун,  укук  белгилоочу  жана  укук  куболондуруучу  документи  жок 
пайдаланган адамга ээлик кылган убактысынын эскиргендигинин негизинде,  жер участогуна 
менчик фактысы, сот тарабынан аныкталбагандыгын конулго алышы керек.  Мындай учурда 
арыз  беруучу,  жер  участогуна  болгон  укукка  байланыштуу  маселелерди  Кыргыз 
Республикасынын Жер кодексине ылайык, доо ондурушунун негизинде чечиш керек. Ошондой 
эле мыйзамдын негизинде жол жоболоштурбаган келишим боюнча пайда болгон кыймылсыз 
мулкко ээлик кылуу, пайдалануу жана тескоо фактылары да аныкталбайт. Мындай учурда, арыз 
беруучу, жалпы негиздер боюнча менчик укугун аныктоо же келишимди анык деп таап беруу 
жонундо доо менен сотко кайрылууга укуктуу» -деп корсотулгон.

Доогер  С.С.  ишенимдуу  окулу  Ч.К  доо  арызында  1995-жылы  январь  айында  уйдун 
мурунку ээси М.Р. оозеки сатып алуу келишими аркылуу уйду сатып алып, нотариус аркылуу 
уйду откоруп алганга улгурбой калгандыгын корсоткон. 

Башкача  айтканда  аталган  кыймылсыз  мулкту  мыйзамдын  негизинде  жол 
жоболоштурбаган.

Кыргыз  Республикасынын  ЖКнин  265-ст.  1,5-б.б.  ылайык,  м лкт н  ээси  болупү ү  
саналбаган, бирок, он беш жыл бою кыймылсыз же беш жыл бою башка м лкт н ээсимин депү ү  

з н  ак  ниетт л к  менен,  ачык  санаган  граждан  же  юридикалык  жак  ал  м лкк  (ээликө ү үү ү ү ө  
кылуунун  эскиргендиги  боюнча)  ээлик  кылуу  укугун  алат.  Ээлик  кылуунун  эскиргенине 
байланыштуу м лкк  менчик укугун таануу сот тарабынан ж з г  ашырылат. ү ө ү ө ө

Жогоруда  корсотулгон  жагдайларда  райондук  соттун  аныктамасы жокко  чыгарылууга, 
маселени  ма ызы  боюнча  чеч г  жана  ишти  кароо  ч н  биринчи  инстанциядагы  соткоң үү ө ү ү  
жибер гүү ө жатат деп соттук коллегия эсептейт.

Жогорудагылардын  негизинде,  Кыргыз  Республикасынын  ЖПКнин  348-ст.  3-б. 
жетекчиликке алып, апелляциялык инстанциядагы соттук коллегия

А Н Ы К Т А Й Т:

Сулукту шаардык сотунун 05.03.2019-жылдагы аныктамасы жокко чыгарылсын.
Маселени  ма ызы  боюнча  чеч г  ишти  кароо  ч н  биринчи  инстанциядагы  соткоң үү ө ү ү  

жиберилсин.
Апелляциялык жекече даттануу жарым-жартылай канааттандырылсын.
Доогер С.С соттук кароого кеткен 150 сом материалдык чыгым, мамлекеттин пайдасына 

ондурулсун.
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) Алимкулов Н.Х.

2.            (колу) Абдураимов А.Б.

Кочурмосу туура, 
Судья:                                                                      Кожобекова Г.Т.
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