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СГ-13-19-Ба-1                                                          кочурмо:
А-Ба-04-19-СГ

А Н Ы К Т А М А
2019-жылдын 16-майы                             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             Эгембердиева М.,
Арыз беруучу М.А жана анын ишенимдуу окулу З.Ш, жоопкер Ж.К жана анын ишенимдуу 
окулу А.С, Баткен райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мулкко укуктарды каттоо 
башкармалыгынын окулу А.Б.  катышуусу менен ачык соттун  отурумунда Баткен райондук 
сотунун  27.03.2019-жылдагы  аныктамасына  карата  арыз  ээсинин  ишенимдуу  окулу  З.Ш. 
келтирген апелляциялык жекече даттануусу боюнча соттук материал каралды.

Аныктама  менен  арыздануучу  А.М.  Баткен  райондук  сотунун  28-июнь  2018-жылы 
чечимин жаны пайда болгон жагдайлар боюнча кайра кароо жонундогу арызы кайра кароодон 
баш тартылган.

(т рагалык кылуучу, судья: Гуламидин уулу Э.)ө
Иш  боюнча  торагалык  кылуучу  Г.Т.Кожобекованын  баяндамасын,  ишке 

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

Арыз  беруучу  А.М.  сотко  арыз  менен  кайрылып,  анда  Баткен  районунун  айыл 
окмотунун Чон-Кара айылындагы 01 кочосунун №жок уйуно Баткен райондук жерге жана 
кыймылсыз мулкко укуктарды катоо башкармалыгында системалык мезгилинде изилдоодон 
откон  №000  сандуу  идентификациялык  коду  ыйгарылган  торт  болмолуу  турак  уйду  18 
жылдан ашуун пайдаланып келгендиктен кыймылсыз мулукту ээси деп таап беруу жонундо 
доо арыз менен Баткен райондук сотуна кайрылганын. Баткен райондук сотунун 28.06.2018-
жылдагы чечими менен доо арыз толугу менене канаттандыруусуз калтарылганын. Баткен 
облустук  сотунун  08.08.2018-жылдагы  чечими  менен  жана  Кыргыз  Республикасынын 
Жогорку Сотунун 29.10.2018-жылдагы токтому менен Баткен райондук сотунун 28.06.2018-
жылдагы чечими кучундо калтырылганын.

Жогоруда аталган соттук актыларда жоопкер Ж.К. атына “Торт-Гул” колхозу тарабынан 
23.12.1995-жылы  №00  сандуу  токтом  кабыл  алынып  анда  Баткен  районунун  Чон-Кара 
айылындагы  “2-х  квартирный  4  комнатный  жилой  дом”-деп  Ж.К.  атына 
приватташтырылгандыгы  коростулгондуктон  соттор  арызды  канаттандыруусуз 
калтыргандарын,  соттук  актыларына  негз  болгон  Торт-Гул  колхозу тарабынан  23.12.1995-
жылдагы №00 сандуу кабыл алынган токомдору Баткен райондук мамлекеттик жана Баткен 
областтык  мамлекеттик  архивинен  жок  болуп  чыккандыгын  корсотуп  жаны  ачылган 
жагдайлар  боюнча  арызды  толугу  менен  канаттандырып,  Баткен  райондук  сотунун 
28.06.2018-жылдагы чечимин жокко чыгарып берууну суранган.

Аныктамага  макул  болбой  арыз  беруучунун  ишенимдуу  окулу  З.Ш.  апелляциялык 
жекече  даттануу  келтирип,  анда  биринчи  инстанциядагы  сот  аныктамасында  архивдин 
жооптору ишти кайрадан  жаны ачылган  жагдайлар  боюнча  кароого  эмне  себептен  болбой 
тургандыгын  корсотпой,  ал  боюнча  жуйолоштурбой,  аталган  архивдин  жоопторун  эмне 
себептен олуттуу деп эсептегенге болбогонун так жазбастан, кубо И.К. «Торт-Гул колхозунун 
токтомдору тапшырылган болчу» -деген божомолуна гана таянып, арызды кайрадан кароодон 
баш  тарткандыгын  белгилеп,  Баткен  райондук  сотунун  27.03.2019-жылдагы  аныктамасын 
жокко чыгарып, жарандык иш боюнча жаны ачылган жагдайлар боюнча арызды толугу менен 
канааттандырып, ишти негизинен кароо учун ошол эле сотко жиберууну сураган.
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Иштин ичиндеги материалдарды текшерип, далилдерди изилдеп, апелляциялык жекече 
даттануунун жуйоолорун талкуулап, ишти кароодо аныкталган жагдайларга ар тараптуу баа 

берип, соттук коллегия иш боюнча томонкудой жыйынтыкка келет.
Иштин материалдарына  караганда,  М.А.  кыймылсыз  мулуктун  ээси  деп  таап  беруу 

жонундо доо арыз менен Баткен райондук сотуна кайрылган, райондук сотунун 28.06.2018-
жылдагы  чечими  менен  доо  арыз  канааттандыруусуз  калтырылган.  Ал  чечимге  даттануу 
келтирилип,  Баткен  облустук  сотунун  08.08.2018-жылдагы  чечими  менен  жана  Кыргыз 
Республикасынын  Жогорку  Сотунун  29.10.2018-жылдагы  токтому  менен  Баткен  райондук 
сотунун 28.06.2018-жылдагы чечими кучундо калтырылган.

Ал  эми,  Баткен  обастынын  райондор  арылык  сотунун  19.12.2018-жылдагы  чечими 
менен  Чон-Кара  айылында  жайгашкан  укук  тастыктоочу  документи  жок,  000  сандуу 
идентификациялык  коду  менен  катталып  турган  батири  Торт-Гул  колхозунун  23.12.1995-
жылдагы  №00  сандуу  чечиминин  негизинде  Ж.Кутмаматовдун  наамына  каттоо  Баткен 
райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мулкко укуктарды каттоо башкармалыгына 
милдеттендирилген.

Баткен  райондук  жерге  жайгаштыруу  жана  кыймылсыз  мулкко  укуктарды  каттоо 
башкармалыгы  тарабынан  31.01.2019-жылы  З.Ш.  берилген  билдирууго  ылайык,  жогоруда 
корсотулгон  турак-жай  19.12.2018-жылдагы  Баткен  райондор  аралык  сотунун  чечиминин 
негизинде Ж.Кутмаматовдун наамына катталган.

Биринчи  инстанциядагы  соттук  кароодо  кубо  катары  суралган  Тор-Гул  колхозунда 
1995-жылы торага болуп иштеп турган И.Касымов, Ж.Кутмаматовдун арызынын негизинде 
Торт-Гул  колхозунун  балансында  турган  эки  квартира  торт  болмолуу  уйду  23.12.1995-
жылдагы чечиминин негизинде Ж.К. жеке менчигине бергендерин, ал чечимге озу кол койуп 
кабыл алганын, ошол убакта колхоздун конторасы ар жакка кочурулуп журуп, чечим архивге 
тапшырылбай калышы мумкун экенин райондук сотто корсоткон (и.б.85). 

Демек,  биринчи  инстанциядагы  сот  Тор-Гул  колхозунда  1995-жылы  торага  болуп 
иштеп турган К.И. талаш болуп жаткан турак жайды 23.12.1995-жылдагы №00 сандуу чечим 
менен  Ж.К.  жеке  менчигине  бергендигин,  ал  чечим  бар  экендиги  тараптарга  белгилуу 
болгондугун эске алып, М.А. жаны ачылган жагдай боюнча 23.12.1995-жылдагы №00 сандуу 
чечим  Баткен  райондук  мамлекеттик  жана  Баткен  областтык  мамлекеттик  архивинен  жок 
болуп  чыкты  деген  жуйоосун  иш  боюнча  олуттуу  жагдайлар  жок  деп  эсептеп,  Баткен 
райондук  сотунун  28.06.2018-жылдагы  чечимин  жаны  пайда  болгон  жагдайлар  боюнча 
арызды кайра кароодон баш тартууда туура жыйынтыкка келген деп соттук коллегия эсептейт. 

Анткени,  Кыргыз  Республикасынын  ЖПКнын  373-ст.  1-б.  1-п.  ишти  чечуу  учун 
олуттуу мааниге ээ болгон талашылып жаткан сот актысын кабыл алуу учурунда арыз ээсине 
белгисиз  болуп  калган  же  белилуу  болушу  мумкун  эмес  болгон  документ  жаны  ачылган 
жагдайлар боюнча кайра кароого негиз боло тypгандыгы коростулгон.

Соттук коллегия, Торт-Гул колхозу тарабынан 23.12.1995-жылдагы №00 сандуу токтому 
Баткен райондук мамлекеттик жана Баткен областтык мамлекеттик архивинде жоктугу Баткен 
райондук сотунун 28.06.2018-жылдагы чечимин жаны пайда болгон жагдайлар боюнча кайра 
кароого, олутуу документ катары негиз боло албайт деген жыйынтыкка келет.

Мындай  жагдайда  райондук  соттун  аныктамасы  озгортуусуз,  апелляциялык   жекече 
даттануу канааттандыруусуз калтырылууга жатат деп соттук коллегия эсептейт.

Жогорудагылардын  негизинде,  Кыргыз  Республикасынын  ЖПКнин  348-ст.  1-п. 
жетекчиликке алып, апелляциялык инстанциядагы соттук коллегия

А Н Ы К Т А Й Т:
Баткен райондук сотунун 27.03.2019-жылдагы аныктамасы зг рт с з, аө ө үү ү пелляциялык 

жекече даттануу канааттандыруусуз калтырылсын.
М.А.  соттук  кароого  кеткен  150  сом  материалдык  чыгым,  мамлекеттин  пайдасына 

ондурулсун.
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Аныктама жарыяланган мезгилден баштап мыйзамдуу кучуно кирет.
Аныктамага  нааразы  тарап  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.


