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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

АО 05-595/2019-ГД тщп нуска
АНЫКТАМА
17-сентябрь 2019-жыл Ош шаары
      
      Ош областтык сотунун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясы,
курамында, т рагалык кылуучу: П.К.А.,ө
судьялар: А.М.А., А.А.А.,
сот отурумунун катчысы: И.А.Э.,
тараптардан: доогер К.К. жана жоопкер Ш.К. катышуулары менен ачык соттук 
отурумунда Ёзгён райондук сотунун 2018-жылдын 12-октябрындагы чечимине карата 
жоопкер К.Ш.К. тарабынан келтирилген даттануу мёёнётщн калыбына келтирщщ 
жёнщндёгщ ётщнщчщн жана апелляциялык даттануусун карап,
      
      иш боюнча судья А.А.А. баяндоосун угуп, соттук коллегия
      
      ТАПТЫ:
      
      Д.К.К. Казыбековна жоопкер Касымов Шаирбекке карата Ёзгён райондук сотуна 
доо арыз менен кайрылып, анда Кызыл-Октябрь айыл ёкмётщнщн 01.04.2003-жылдагы 
№520 сандуу токтомунун негизинде атасы Касымов Казыбек ёзщ жашап келген турак 
жайы мыйзамдаштырылып берилгенин, токтом 20.08.2003-жылы каттоого алынып 
сериясы Ч 588649 сандуу жер участогуна болгон жеке менчик укугу жёнщндё 
мамлекеттик акт алынгандыгын, атасы менен бирге жашап жщрщп атасы 14.01.2012-
жылы каза болгонун, атасы каза болгонго чейин аны ёзщ карап олтургандыгын, бир 
туугандары чогулуп ариетин ёткёрщп кёмщшкёндщгщн, бир туугандары менен 
кеъешип, атасынан калган мщлктщ мурас катары кабыл алайын деп Ёзгён райондук 
мамлекеттик нотариуска кайрыса ал жерде атасы Касымов Казыбекке таандык укук 
таануучу документтер жок деп мурас укугу жёнщндё кщбёлщк берщщдён баш 
тарткандыгын, атасы Касымов Казыбекке таандык укук таануучу документтерди бир 
тууган агасы Касымов Шаирбек алып кетип калгандыгын, ага кайрылып, 
документтерди бериъиз мурасты ёз ара бёлщштщрщп алабыз деп айтса, баш тартып 
мурастын баардыгын ёзщм алышым керек деп документерди бербей койгондугун 
кёрсётщп, жоопкер Касымов Шаирбектен атасы Касымов Казыбекке таандык Кызыл-
Октябрь айыл ёкмётщнщн Кызыл-Сеъир айылындагы Тойгонбаев кёчёсщ №26 
дарегинде жайгашкан турак жайдын укук таануучу документтрин алууну жана 
мамлекеттик алымды жоопкерден ёндщрщщнщ сураган.
      Д.К.Ш. Казыбекович, Касымова Гульжан, Касымова Диларамхан, К.К.К., К.Ш.К., 
К.А.К., К.К.К. жоопкер Касымов Шаирбекке карата утурлама доо арыз келтиришип, 
анда мурастык мщлктщ кабыл алууга щч айлык мёёнёт дайындап, Касымов Казыбекке 
таандык Кызыл-Октябрь айыл ёкмётщнщн Кызыл-Сеъир айылындагы Тойгонбаев 
кёчёсщ №26 дарегинде жайгашкан турак жайды мураскорлордун ортосундагы мщлк 
деп таап, бёлщштщрщщнщ сурашкан.
      Ёзгён райондук сотунун 2018-жылдын 12-октябрындагы чечими менен доогерлер 
К.Ш.К., Касымова Гульжан, Касымова Диларамхан, К.К.К., К.Ш.К., К.А.К., К.К.К.дын 
жоопкер Касымов Шайырбекке карата мурастык мщлктщ кабыл алууга щч айлык 
мёёнёт дайындап бёлщштщрщщ жёнщндёгщ утурлама доо арызы канаттандырылган.
      Мураскорлорго маркум Касымов Казыбекке таандык Ёзгён районунун Кызыл-
Октябрь айыл ёкмётщнщн Кызыл-Сеъир айылындагы Тойгонбаев кёчёсщндёгщ №26 
турак-жайын мурас катары кабыл алуу щчщн кошумча щч айлык мёёнёт белгиленген.
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      К.К.К.-Октябрь айыл ёкмётщнщн 01.04.2003-жылдагы №520 таандык Ёзгён 
районунун Кызыл-Октябрь айыл ёкмётщнщн Кызыл-Сеъир айылындагы Тойгонбаев 
кёчёсщндёгщ №26 турак-жайы мураскорлор К.Ш.К., Касымова Гульжан, Касымова 
Диларамхан, К.К.К., К.Ш.К., К.А.К., К.К.К., Касымов Шаирбектерге бирдей щлщштё 
бёлщнщп берилген.
      К.Ш.К.тен 700 (жети жщз) сом, Касымова Гульжандан 700 (жети жщз) сом, 
Касымова Диларамхандан 700 (жети жщз) сом, К.К.К.дан 700 (жети жщз) сом, 
К.Ш.К.тен 700 (жети жщз) сом, К.А.К.тен 700 (жети жщз) сом, К.К.К.дан 700 (жети 
жщз) сом жалпы болуп 4900 (терт миъ тогуз жщз) сом соттук чыгымдар жоопкер 
(мамлекеттик алым) Касымов Шаирбектен доогерлердин пайдасына ёндщрщлгён.
       (тёрагалык кылган судья: С.Ё.Р.)
      
      Чечим менен макул болбой жоопкер Ш.К. даттануу мёёнётщн калыбына келтирщщ 
жёнщндёгщ ётщнщч жана апелляциялык даттануу менен кайрылып, анда 
карамагындагы кызы 1987-жылдын 30-сентябрында туулган К.С.Ш. ден-соолугуна 
байланыштуу майып болгондуктан аны ар дайым карап турууга жана аны кароосуз 
калтырууга мщмкщн болбогондуктан ёз мёёнётщндё апелляциялык даттануу менен 
Ош облустук сотунун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясына кайрылууга 
шарты туура келбей калгандыгын кёрсётщп, Ёзгён райондук сотунун 2018-жылдын 12-
октябрындагы чечимине карата даттануунун процесстик мёёнётщн калыбына 
келтирщщнщ сураган.
      Ошондой эле апелляциялык даттануусунда Ёзгён районунун "Кызыл-Октябрь” 
айылдык кеъешинин Эл депутаттарынын 1985-жылдын 25-майындагы №6 сандуу 
чечими менен Ёзгён районунун Кызыл-Сеъир айылындагы №2 участкадагы №9 
аянттан 0,08 сотых жер тилкеси ага берилгенин, бул жер тилкесине жакын жанаша 
атасы Касымов Казыбектин да щйщ жайгашкандыгын, учурда атасы Касымов Казыбек 
кёзщ ётщп кеткендиктен анын жашаган щйщн Касымов Авалбек бузуп, ал щй ордуна 
жаъыдан башка щй куруп алып жашап жаткандыгын, бул жер мурда Ёзгён районунун 
Кызыл-Октябрь айыл ёкмётщнщн 01.04.2003-жылдагы №520 сандуу токтому боюнча 
атасы Касымов Казыбекке берилгенин, ал эми бул жерге жанаша жайгашкан ёзщнё 
таандык жер тилкесине 1987-жылы 3 (щч) бёлмёлщщ щй курганын, бул щйдщ Ош 
шаарындагы Южный кичи шаарчасындагы "Межколхозстрой” автобазасында айдоочу 
болуп иштеп жщрщп, тапкан эмгек акысынан чогултуп жщрщп курганын, аны 
айылындагы коъшулары баары билишерин, эгерде соттук териштирщщдё бул 
коъушулар чакыртылса, алар да ёз кёрсётмёлёрщн беришерин, ёзщ Ош шаарында 
иштеп жана щй-бщлёёсщ менен жашап жаткандыгына байланыштуу, щйщ бош 
тургандыгын, карындаштары Касымова Кенжекан жана Касымов Диларамхандар 2012-
жылдары турмуштан ажырашып келишкендиктен, алардын жашаган щйлёрщ 
жоктугуна байланыштуу, аларды бул щйщнё убактылуу жашап турууга 
киргизгендигин, бирок карындаштары Касымова Кенжекан жана Касымова 
Диларамхандар атайын уюштурулган тщрдё ага таандык щйдщ атасы Касымов 
Казыбектен калган щй жана бул щйгё баарыбыз бирдей щлщшкё ээ болобуз деп Ёзгён 
райондук сотуна доо арыз менен кайрылышканын, Ёзгён райондук соту бул талаш 
жараткан щй боюнча соттук териштирщщнщ ар тараптуу жана объективдщщ 
жщргщзбёстён туруп доогерлердин пайдасына чечим чыгарганын, соттук 
териштирщщдё ёзщ тарабынан берилген кёрсётмёлёр эске алынбай туруп, щстщртён 
гана каралып доогерлердин пайдасына карата чечим чыгарылып калгандыгын 
кёрсётщп, Ёзгён райондук сотунун 2018-жылдын 12-октябрындагы чечимин жокко 
чыгарып, талаштагы щйдщ ёзщнё таандык деп таап берщщнщ сураган.
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      Соттук териштир г  тиешел  т рд  кабардар болгонуна карабастан калган үү ө үү ү ө
доогерлер К.Ш.К., Касымова Гульжан, Касымова Диларамхан, К.К.К., К.Ш.К., 
К.А.К.тер жана Ёзгён райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мщлккё 
укуктарды каттоо башкармалыгынын ёкщлщ белгисиз себептер менен келбегендигине 
байланыштуу, соттук коллегия Кыргыз Республикасынын ЖПК нын 333-ст. 5-п. 
негизинде ишти келбеген тараптардын катышуусуз кароону туура к рд .ө ү
      Соттук отурумда жоопкер Ш.К. апелляциялык даттануу мёёнётщн калыбына 
келтирщщ жёнщндёгщ ётщнщчщн жана апелляциялык даттануусун толугу менен 
колдоп, андагы жщйёёлёрщн кёрсётщп, ётщнщчтщ жана апелляциялык даттанууну 
толугу менен канааттандырууну сурады.
      Соттук отурумда доогер К.К. апелляциялык даттануу мёёнётщн калыбына 
келтирщщ жёнщндёгщ ётщнщчкё жана апелляциялык даттанууга толугу менен каршы 
экендигин, анткени агасынын кызы майып болгону менен аны карай турган анын 
атасынан башка энеси жана бир тууганы бардыгын кёрсётщп ётщнщчтщ жана 
апелляциялык даттанууну канааттандыруусуз калтырууну сурады.
      Иштин ичиндеги материалдарды изилдеп чыгып, аларга баа берип, апелляциялык 
даттануу мёёнётщн калыбына келтирщщ жёнщндёгщ ётщнщчтщн жщйёёлёрщн 
талкуулап, тараптардын к рс тм л р н жана жарыш сёздёрщн угуп, соттук коллегия ө ө ө ө ү
т м нк д й жыйынтыкка келет.ө ө ү ө
      Кыргыз Республикасынын ЖПК нын 324-ст. 2-б. талабына ылайык, соттун 
чечимине апелляциялык даттануу (сунуштама), эгерде мыйзамда башка м н тт р өө ө ө
каралбаса, сот чечим чыгаргандан кийин отуз к нд н ичинде берилиши м мк н.ү ү ү ү
      Ошол эле статьянын 2-б. талабына ылайык, апелляциялык даттануу (сунуштама) 
бер г  процесстик м н т апелляциялык инстанциядагы сот тарабынан ушул үү ө өө ө
Кодекстин 127-беренесине ылайык калыбына келтирилиши м мк н.ү ү
      Бул учурда апелляциялык даттануу (сунуштама) берщщнщн мёёнётщн калыбына 
келтирщщ жёнщндё ётщнщч сот чечим чыгарган кщндён тартып щч айдан 
кечиктирилбестен берилиши мщмкщн.
      Ал эми иш материалдары менен белгилщщ болгондой 2018-жылдын 12-октябрында 
чыгарылган биринчи инстанция сотунун чечимине жана сот отурумунун протоколуна 
караганда жоопкер Ш.К. соттук отурумга катышып, чечимдин мазмунун ёз убагында 
билгендиги жана иштин материалындагы тил катка караганда чечимдин кёчщрмёсщн 
алгандыгы кёрщнёт. (и.б.41).
      Андыктан, соттук коллегия жоопкер Ш.К. даттануу мёёнётщн калыбына 
келтирщщгё жщйёёлщщ себептерди келтире албагандыктан соттук коллегия 
ётщнщчтщ канааттандырууга негиз жок деп эсептейт.
      Мындай жагдайда соттук коллегия апелляциялык даттануу мёёнётщн калыбына 
келтирщщгё негиз болуучу жщйёёлщщ далилдер келтирилбегендиктен, Ёзгён 
райондук сотунун 2018-жылдын 12-октябрындагы чечимине карата жоопкер Ш.К. 
тарабынан келтирилген апелляциялык даттануу мёёнётщн калыбына келтирщщ 
жёнщндёгщ ётщнщчщн канааттандыруусуз калтырылууга, апелляциялык даттануу 
кайтарылууга жатат деп эсептейт.
      Жогорудагылардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын ЖПК нын 127, 324, 
343, 344, 349-статьяларын жетекчиликке алып, соттук коллегия
      
      АНЫКТАДЫ:
      
      Жоопкер К.Ш.К.тин Ёзгён райондук сотунун 2018-жылдын 12-октябрындагы 
чечимине карата апелляциялык даттануу мёёнётщн калыбына келтирщщ жёнщндёгщ 
ётщнщчщ - канааттандыруусуз калтырылсын.
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      Жоопкер К.Ш.К.тин апелляциялык тартиптеги даттануусу кайтарылып берилсин.
      Аныктама чыгарылган учурдан тартып мыйзамдуу кщчщнё кирет, кассациялык 
тартипте, К.Р.Ж. сотуна даттанылышы мщмкщн.
      
      Тёрагалык кылган:П.К.А.
       Судьялар:А.М.А.
      А.А.А.
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
АО 05-595/2019-ГД тщп нуска
АНЫКТАМА
(корутунду бёлщгщ)
17-сентябрь 2019-жыл Ош шаары
      
      Ош областтык сотунун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясы,
курамында, т рагалык кылуучу: П.К.А.,ө
судьялар: А.М.А., А.А.А.,
сот отурумунун катчысы: И.А.Э.,
тараптардан: доогер К.К. жана жоопкер Ш.К. катышуулары менен ачык соттук 
отурумунда Ёзгён райондук сотунун 2018-жылдын 12-октябрындагы чечимине карата 
жоопкер К.Ш.К. тарабынан келтирилген даттануу мёёнётщн калыбына келтирщщ 
жёнщндёгщ ётщнщчщн жана апелляциялык даттануусун карап,
      
      иш боюнча судья А.А.А. баяндоосун угуп, Кыргыз Республикасынын ЖПК нын 
127, 324, 343, 344, 349-статьяларын жетекчиликке алып, соттук коллегия
      АНЫКТАДЫ:
      
      Жоопкер К.Ш.К.тин Ёзгён райондук сотунун 2018-жылдын 12-октябрындагы 
чечимине карата апелляциялык даттануу мёёнётщн калыбына келтирщщ жёнщндёгщ 
ётщнщчщ - канааттандыруусуз калтырылсын.
      Жоопкер К.Ш.К.тин апелляциялык тартиптеги даттануусу кайтарылып берилсин.
      Аныктама чыгарылган учурдан тартып мыйзамдуу кщчщнё кирет, кассациялык 
тартипте, К.Р.Ж. сотуна даттанылышы мщмкщн.
      
      Тёрагалык кылган:П.К.А.
       Судьялар:А.М.А.



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      А.А.А.


