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Иш№АД-23/2019 МБа
Иш №А-Ба-06-39-19-АД                                                                                               т п нуска.ү

А Н Ы К Т А М А
2019-жылдын 15-августу                                                                                       Баткен шаары .

Баткен облустук сотунун административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук 
коллегиясы курамында:
т рагалык кылуучу                         ө Алибаев Б.М.,
судьялар                                           Азимжанов М.Н. жана Аданбаев З.М.
соттук заседаниенин катчысы                               Джалилова Ж.,
Баткен  облусунун  прокуратурасынын  болумунун  прокурору  Сатыбаев  Н.,  доогер  «Кыргыз 
Республикасынын  Ош-Баткен  мергенчилер  жана  балыкчылар  ыктыярдуу  коому»  коомдук 
бирикмесинин  к лд р  Рахимов  Х.  жана  Т.  М.,  жоопкер  Кадамжай  райондук  жергеө ү ө ү  
жайгаштыруу  жана  кыймылсыз  м лкк  укуктарды  каттоо  башкармалыгынын  к лү ө ө ү ү 
М.Садыкованын  катышуусу  менен  ачык  соттун  заседаниесинде  Баткен  облусунун  райондор 
аралык  сотунун  13.05.2019-жылдагы  чечимине  карата  Кыргыз  Республикасынын Ош-Баткен 
мергенчилер жана балыкчылар ыктыярдуу коомунун к л  М.Т.дун келтирген апелляциялыкө ү ү  
даттануусунун  негизинде административдик иш каралды.

Чечим   менен  «Кыргыз  Республикасынын  Ош-Баткен  мергенчилер  жана  балыкчылар 
ыктыярдуу  коому»  коомдук  бирикмесинин  Кадамжай  районуна  караштуу  Бирлик 
айылдык округуна,  Кадамжай райондук жерге  жайгаштыруу жана кыймылсыз м лккү ө 
укуктарды  каттоо  башкармасына  жана  Э.  К.ке  жеке  менчикке  берилген  №61  сандуу 
токтомун  жана  Кадамжай  райондук  жерге  жайгаштыруу  жана  кыймылсыз  м лккү ө 
укуктарды  каттоо  башкармасы  тарабынан  берилген  жеке  номери  8-02-08-1009-0311 
сериясы  Ч574498  сандуу  мамлекеттик  актыны  жокко  чыгаруу  ж н нд гө ү ө ү 
административдик доосу канааттандыруусуз калтырылган. 

(т рагалык кылуучу, судья: Жаманкулов М.Р.)ө
Иш  боюнча  облустук  соттун  судьясы  З.М.Аданбаевдин  баяндамасын,  ишке 

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

Доогер «Кыргыз Республикасынын Ош-Баткен мергенчилер жана балыкчылар ыктыярдуу 
коому»  коомдук  бирикмесинин  Кадамжай  районуна  караштуу  Бирлик  айылдык  округуна, 
Кадамжай  райондук  жерге  жайгаштыруу  жана  кыймылсыз  м лкк  укуктарды  каттооү ө  
башкармасына жана Э.  К.ке карата Бирлик айылдык округунун 28.12.2010-жылы К.Э.го жеке 
менчикке берилген №61 сандуу токтомун жана Кадамжай райондук жерге жайгаштыруу жана 
кыймылсыз м лкк  укуктарды каттоо башкармасы тарабынан берилген жеке номери 8-02-08-ү ө
1009-0311  сериясы  Ч574498  сандуу  мамлекеттик  актыны  жокко  чыгаруу  ж н нд гө ү ө ү 
административдик доо менен сотко кайрылган.

Райондор аралык сот тарабынан жогорудагыдай чечим кабыл алынган.
Чечим менен макул болбой доогер Кыргыз Республикасынын Ош-Баткен мергенчилер 

жана  балыкчылар  ыктыярдуу  коомунун  к л  М.Т.  тарабынан  апелляциялык  даттанууө ү ү  
келтирип,  анда талаш жерди Бирлик айылдык кенеши тарабынан 23.06.2008-жылы Кадамжай 
району Бирлик айыл аймагы Чечме айылынан 0,04 га жер аянты Кыргыз Республикасынын Ош-
Баткен  мергенчилер  жана  балыкчылар  ыктыярдуу  коомуна  Егердик  к з м л  пунктун  ачууө ө ө  
максатында  м н тс з  пайдаланууга  берилгендигин  жана  ошол эле  жер  участкасын  Бирликөө ө ү  
айыл округу 28.12.2010-жылы №61 сандуу токтомунун негизинде К.Э.го аукцион аркылуу сатып 
жибергендигин   к рс т п,  Баткен  облусунун  райондор  аралык  сотунун  13.05.2019-жылдагыө ө ү  
чечимин жокко чыгарып, Бирлик айыл км т н н 28.12.2010-жылдагы №61 сандуу токтомунө ө ү ү  
жана мамлекеттик актысын жараксыз деп таап бер н  суранат.үү ү

Апелляциялык даттануунуга К.Э.дун ишенимд  к л  А.Н. тарабынан каршы пикирүү ө ү ү  
келтирип, анда Кыргыз Республикасынын Ош-Баткен мергенчилер жана балыкчылар ыктыярдуу 
коомунун апелляциялык аразын канааттандыруусуз калтырууну суранат.
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Учунчу жак К.Э.дун ишеним кат боюнча окулу А.Н. ишти кароону башка кунго калтыруу 
жонундо  арыз  келтирип,  анда  2019-жылдын  15-16  августтарына  бажасы суннот  той  откоруп 
жаткандыгына байланыштуу ишти башка кунго калтырууну сураган.

Соттук  коллегия  административ  иш  бир  нече  жолу  калтырылганын,  К.Э.  тарабынан 
А.Н.го берилген ишеним каттын моонотун отуп кеткенин эске алып, соттук коллегия алардын 
катышуусуз карай берууну туура деп эсептейт.

Кыргыз Республикасынын АПКнин 323-ст. талаптарына ылайык ишти кароонун датасы, 
убактысы  жана  орду  ж н нд  талаптагыдай  кабарланылган  процесстин  катышуучуларынынө ү ө  
келбей калуусу ишти териштир г  карата тоскоолдук болуп саналбоосу корсотулгон.үү ө

Иштин  ичиндеги  материалдарды  текшерип,  апелляциялык  даттанунун  жана  каршы 
пикирдин ж й л р н  талкуулап,  ишти  кароодо  аныкталган  жагдайларга  баа  берип,  соттукү өө ө ү  
коллегия т м нк д й жыйынтык чыгарууну туура деп эсептейт.ө ө ү ө

Биринчи  инстанциядагы  сот  административдик  доо  арызды  карап,  Бирлик  айылдык 
кенешинин учунчу чакырылышынын кезектеги XXII  сессиясынын 23.06.2008-жылдагы №22/8 
сандуу  токтому  менен  Кыргыз  Республикасынын  кыргызмерген  балыкчылар  союзунун  Ош-
Баткен обастынын мерген жана Балыкчылар ыктыярдуу коомуна Бирлик айыл окмотунун Чечме 
айылынан  калктуу  пунктунан  бош  турган  жер  участогунан  архитектуралык  башкы  пландын 
негизинде  0,04  га  жер  участогу  Егердик  козомол  кылуу  пунктун  куруу  учун   пайдаланууга 
ажыратылып берилгенин, Кыргызмерген балыкчылар союзунун Ош-Баткен областынын мерген 
жана Балыкчылар ыктыярдуу коомуна ажыратылып берилген жер участогуна карата тийиштуу 
турдо мамкаттоодон откоруу менен архитектуралык план проекттерин даярдоо жагы тийиштуу 
органдардан суралуусу жана токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы Бирлик айыл окмотунун 
жер  адисине  жуктолгонун,  «Эл  жарчысы»  гезитинин  03.11.2010-жылдагы  №32-33  сандуу 
басылмасында Бирлик айыл округунун Чечме айылынын ичинен 0,04 га жер аянты дукон салуу 
учун аукцион отоору тууралуу жарыя берилгенин, Бирлик айыл округунун Чечме айылындагы 
346,0  ч.м.  жер  аянттын  аукциондук  жол  менен  сатуу  чогулушунун  06.12.2010-жылдагы  №2-
протоколуна  караганда  4000  сом  сунуштаган  Э.  К.  аукциондун  женуучусу  деп  табылганын, 
ошондой эле Бирлик айыл окмоту менен К.Э.дун ортосунда жер аянтын жеке менчикке сатуу 
сатып алуу жонундогу типтуу келишим тузулгонун, Бирлик айыл округунун 28.12.2010-жылдагы 
№61  токтому  менен  Бирлик  айыл  округунун  Чечме  айылынын  тургуну  К.Э.го  Чечме 
айылындагы 1-Май орто мектебинин жанындагы жолдун четинен пайдаланылбай жаткан 346,0 
ч.м. жер аянтын дукон куруу учун сатып алгандыктан жеке менчикке бекитилип берилгенин, 
Бирлик  айылдык  кенеши  23.06.2008-жылдагы  №22/8  сандуу  токтому  менен  Кыргызмерген 
балыкчылар  союзунун  Ош-Баткен  областынын мерген  жана  Балыкчылар  ыктыярдуу  коомуна 
Бирлик  айыл  окмотунун  Чечме  айылынан  калктуу  пунктунан  бош  турган  жер  участогунан 
архитектуралык башкы пландын негизинде 0,04 га жер участогу Егердик козомол кылуу пунктун 
куруу учун моонотсуз пайдаланууга ажыратып бергенге укуктуу болгон эместигин, доогердин 
аталган жер участкасына эч кандай тиешеси жана укугу жоктугун, анткени талаш болгон жер 
участкасы мыйзамда  белгиленген  тартипте  доогерге  берилген  эместигин корсотуп,   «Кыргыз 
Республикасынын  Ош-Баткен  мергенчилер  жана  балыкчылар  ыктыярдуу  коому»  коомдук 
бирикмесинин административдик доосун канааттандыруусуз калтырган.

Биринчи  инстанциядагы сот  т м нд г  жагдайларда  ө ө ө ү процесстик  укуктун  ченемдерин 
олуттуу  бузуп  иш  учун  мааниси  бар  жагдайларды  толук  аныктабаган  деп  соттук  коллегия 
эсептейт.

Иштин  ичиндеги  материалдарга  караганда  Бирлик  айылдык  кенешинин  учунчу 
чакырылышынын  кезектеги  XXII  сессиясынын  23.06.2008-жылдагы  №22/8  сандуу  токтому 
менен Кыргыз Республикасынын Кыргызмерген балыкчылар союзунун Ош-Баткен обастынын 
мерген жана Балыкчылар ыктыярдуу коомуна Бирлик айыл окмотунун Чечме айылынан калктуу 
пунктунан бош турган жер участогунан архитектуралык башкы пландын негизинде 0,04 га жер 
участогу Егердик  козомол кылуу  пунктун куруу  учун   пайдаланууга  ажыратылып  берилгени 
(и.б.21,1-т.),  Бирлик  айыл  округунун  28.12.2010-жылдагы  №61  токтому  менен  Бирлик  айыл 
округунун  Чечме  айылынын  тургуну  К.Э.го  Чечме  айылындагы  1-Май  орто  мектебинин 
жанындагы жолдун четинен пайдаланылбай жаткан 346,0 ч.м.  жер аянтын дукон куруу учун 
сатып алгандыктан жеке менчикке бекитилип берилгени корунот (и.б.23,1-т.).
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Биринчи инстанциядагы сот тарабынан аталган талаш болуп жаткан жер Бирлик айыл 
окмотунун Чечме айылынан калктуу пунктунан бош турган 0,04 га жер участогубу же Чечме 
айылындагы 1-Май орто мектебинин жанындагы жолдун четинен пайдаланылбай жаткан 346,0 
ч.м. жер аянтыбы такталып изилденбеген.

Анткени  ишке  катышкан  Кадамжай  райондук  жерге  жайгаштыруу  жана  кыймылсыз 
м лкк  укуктарды каттоо башкармалыгынын к л  Сыдыкова М. аталган талаш жер эки башкаү ө ө ү ү  
жерби же бир эле жерби айталбайт.

Жогорудагы  аталган  токтомдун  аткарылышын  козомолдоо  жагы  айыл  окмоттун  жер 
адисине жуктолгондуктон  биринчи инстанциядагы сот айыл окмоттун жер адисин чакыртып, 
талаш болгон жерди тактабаган.

 Ошондой  эле  аукционду  откоруу  тартиби  изилденип  ага  баа  берилген  эмес,  жер 
участогуна  болгон  жеке  менчик  укугу  жонундо  мамлекеттитк  актта  дагы  печаты  жоктугуна 
конул бурулбаган.

Андан тышкары биринчи инстанциядагы сот тарабынан  аталган иш мыйзамсыз курамда 
каралганы корунот.

 Себеби,  административдик  ишке  соттук  заседаниенин  катчысы  Мурзакозуев  К.Т. 
катышып, соттук заседаниенин проколуна колду  Беков М.А. койгон. (и.б.99-101,2-т.).

Кыргыз  Республикасынын  АПКнин  233-ст.  талабына  ылайык  процесстик  укуктун 
ченемдерин олуттуу бузуу болуп иш сот тарабынан мыйзамсыз курамда каралуусу, процесстик 
укуктун  ченемдери  олуттуу  бузулган  учурда,  биринчи  инстанциядагы  соттун  чечими  жокко 
чыгарылууга, ал эми иш - жа ыдан кароого ж н т л су корсотулгон.ң ө ө ү үү

Мындай жагдайда биринчи инстанциядагы соттун чечимин жокко чыгарууга, жарандык 
иш жаныдан башка курамда кароо учун ошол эле сотко жонотууго, апелляциялык даттанууну 
жарым-жартылай канааттандырууга жатат деп соттук коллегия эсептейт.

Кыргыз Республикасынын АПКнин 226-ст. 1-п. ишти апелляциялык тартипте кароодо сот 
биринчи инстанциядагы соттун чечиминин мыйзамдуулугун жана негизд л г н апелляциялыкүү ү ү  
даттануунун (сунуштаманын) чегинде текшеруусу корсотулгон.

Жогоруда  корсотулгон  кемчиликтерди  жойбой  туруп  бир  жыйынтык  чыгаруу  мумкун 
эмес жана ишти кайрадан кароодо толук, артараптуу изилдеп,  мыйзамдуу жана негиздуу чечим 
чыгаруусу зарыл. 

Кыргыз Республикасынын АПКнин 83-ст. талабына ылайык Э. К.тен мамлекет пайдасына 
250 сом соттук чыгым нд р л г  жатат.ө ү ү үү ө

Жогорудагылардын  негизинде,  Кыргыз  Республикасынын  АПКнин  229-ст.  колдонуп, 
апелляциялык инстанциядагы соттук коллегия

А Н Ы К Т А Й Т:
Баткен  облусунун  райондор  аралык  сотунун  13.05.2019-жылдагы  ушул  иш  боюнча 

чечими жокко чыгарылсын.
Административдик иш башка курамда кароо учун ошол эле сотко жонотулсун.
Апелляциялык даттануу жарым-жартылай канааттандырылсын.
Э. К.тен 250 сом олчомундо соттук чыгым мамлекет пайдасына ондурулсун.
Аныктама   жарыяланган мезгилден баштап  мыйзамдуу кучуно кирет.
Аныктамага  нааразы  тарап  кассациялык  тартипте  Кыргыз  Республикасынын  Жогорку 

Сотуна даттанууга болот.

Т рагалык кылуучу:ө Алибаев Б.М.

Судьялар: 1. Азимжанов М.Н.

2. Аданбаев З.М.


