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 АО05-501/19-ГД                              кёчщрмёсщ  
Ч Е Ч И М

Кыргыз Республикасынын атынан

16-август 2019-жыл                                                 Ош шаары

     Ош  областтык  сотунун  жарандык  иштер  боюнча  соттук  коллегиясы,  курамында 
тёрагалык кылуучу: Мадмарова Э.А.,
судьялар: Авазов М.А., Акматов А.А.,
сот отурумунун катчысы: Сталбек кызы Ч.,
тараптардан:  Ош  облустук  прокуратурасынын  2019-жылдын  6-июнундагы  ишеним  кат 
боюнча  өкүлү Ю.А.Ы.,  Р.М.  ишеним  кат  боюнча  ёкщлдёрщ  З.А.  жана  А.Р.дин 
катышуулары   менен  ачык  соттук  отурумда  Кара-Суу  райондук  сотунун  03-май  2019-
жылдагы  чечимине  карата  Р.М.  жана  анын  ишеним  кат  боюча  ёкщлщ З.А.  тарабынан 
келтирилген апелляциялык даттануусун карап,

иш боюнча судья Э.А.Мадмарованын баяндамасын угуп, соттук коллегия

ТАПТЫ:
Доогер Кара-Суу районунун прокурорунун милдетин аткаруучу С.Э. мамлекеттин 

кызыкчылыгын  кёздёп  сотко  доо  арыз  менен  кайрылып,  анда  Кара-Суу  райондук 
прокуратурасы  тарабынан  Кызыл-Кыштак  айыл  ёкмётщнщн  тургундары  М.М.  жана 
башкалардын аталган айыл ёкмёттщн мурдагы башчысы Б.К. мыйзамсыз иш аракеттери 
жёнщндё  жазган  арызынын  негизинде  жер  мамилелерин  жёнгё  салган  Кыргыз 
Республикасынын  ченемдик  укуктук  актылардын  аткарылышы  боюнча  текшерщщ 
жщргщзщлгёндщгщнщн, арызда Кызыл-Кыштак айыл ёкмётщнщн мурдагы башчысы Б.К. 
кызмат  ордунан  кыянаттык  менен  пайдалынап,  аталган  айыл  ёкмёттщн Жаъы-Турмуш 
айылындагы элге оорукана куруу щчщн ажыратылган, социалдык объект болуп эсептелген 
0,40 га жер тилкесин жеке менчикке сатып жибергендиги кёрсётщлгёндщгщн, бул боюнча 
текшерщщнщн  жщрщшщндё  2007-жылы  мамлекеттик  шаар  куруу  жана  архитектура 
долбоорлоо институтунун Оштогу филиалы тарабынан Кызыл-Кыштак айыл ёкмётщнщн 
Жаъы-Турмуш айылына калктуу конуштун жер тилкелерине 1/07 шифрлщщ башкы план 
даярдалып, аталган башкы пландын экспликациясына ылайык, 0,40 га ёлчёмщндёгщ 4,5-
жер тилкелери оорукана жана дарыкана куруу щчщн калтырылгандыгын, 2008-жылдын 
30-апрелиндеги  Кызыл-Кыштак  айыл  ёкмётщнщн  алдындагы  муниципалдык  менчикте 
турган  жер  участокторуна  менчик  же  ижара  укугун  берщщ  боюнча  тщзщлгён 
комиссиянын  15-протоколуна  ылайык,  жогоруда  аталган  башкы  пландын  негизинде 
социалдык  объект болуп эсептелген оорукана жана дарыкана куруу щчщн ажыратылган 
1,40 га жер тилкеси аукцион аркылуу Р.М М. 710 000 сомго жеке менчикке сатуу чечими 
кабыл алынгандыгы, аталган протоколдун негизинде 2008-жылдын 30-апрелинде Кызыл-
Кыштак айыл ёкмётщнщн башчысы Б.К.  менен Р.М.дун ортосунда жер участогун сатуу, 
сатып-алуу  келишими  тщзщлщп  0,40  га  жер  аянты  Р.Маккамовго  710 000  сомго  жеке 
менчикке сатылып, 2008-жылдын 25-майында аталган айыл ёкмёттщн 226-токтому менен 
2008-жылдын  30-апрелиндеги  Кызыл-Кыштак  айыл  ёкмётщнщн  алдындагы 
муниципалдык  менчикте  турган  жер  участокторуна  менчик  же  ижара  укугун  берщщ 
боюнча  тщзщлгён  комиссиясынын  15-протоколу  бекитилгендиги,  2008-жылдын  29-
июлунда  райондук  мамкаттоо  башкармалыгы  тарабынан  2008-жылдын  25-майындагы 
Кызыл-Кыштак  айыл  ёкмётщнщн  226-токтому  менен  Р.Ма.дун  атына  Ч  сериясындагы 
156592  сандуу жер  участогуна  болгон  жеке  менчик  укугу жёнщндё  мамлекеттик  акты 
берилип 5-04-08-1004-1644 сандуу идентификациалык код ыйгарылгандыгы, ёз учурунда, 
Р.М.дун арызынын негизинде жогоруда аталган 0,40 га жер аянтынын ичинде 0,25 га жана 
0,15  га  жер  аянты  натуралай  тщрдё  экиге  бёлщнщп,  2016-жылдын  19-сентябрында 
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райондук  мамкаттоо  башкармалыгы тарабынан  А.М.дун атына 0,25  га  жер  телкеси  Ч 
сериасындагы  673683  сандуу  жер  участогуна  болгон  жеке  менчик  укугу  жёнщндё 
мамлекеттик  акты  берилип  5-04-08-1004-3443  сандуу  идентификациалык  код 
ыйгарылгандыгы  аныкталгадыгын,  Кыргыз  Республикасынын  Президентинин  1995-
жылдын  16-февралындагы  37-жарлыгы  –  мектепке  чейинки  балдар  мекемелеринин, 
жатаканалардын, дарыканалардын, ден соолук чыъдоочу-дарылануучу мекемелердин жана 
социалдык  ифраструктуранын  башка  объектердин ишмердигин  кайра  тщзщщ  менен, 
аларды массалык тщрдё жабууну жана сатууну токтотуу, ошондой эле аларды андан ары 
пайдаланууга,  калкты  социалдык  жактан  коргоону  камсыз  кылууга  байланышкан 
маселелерди  жёнгё  салуу  максатында  кабыл  алгандыгын,  аталган  Жарлыктын  1-
беренесине  ылайык,  социалдык  инфаструктуранын  объекттери мамлекеттик  жана 
менчикке  ёткён  ишканалардын  балансында  болсо,  же  менчиктештирщщ  процессинде 
пайдалануунун  учурдагы  тартибин  сактоону  шарттарында  аларга  акысыз  ёткёрщлщп 
берилсе,  алардын  уставдык  фонддогу  мамлекеттик  щлщштёрщнщн  ёлчёмдёрщнё 
карабастан  сатууга  болбостугу  кёрсётщлгёндщгщн,  бирок  Кызыл-Кыштак  айыл 
ёкмётщнщн  мурдагы  башчысы  Б.К.  жана  аталаган  айыл  ёкмёттщн  алдындагы 
муниципалдык  менчикке  турган  жер  участокторуна  менчик  же  ижара  укугун  берщщ 
боюнча тщзщлгён комиссиясы тарабынан жогоруда аталган ченемдик укуктук актынын 
талаптарын одоно тщрдё бузушуп,  оорукана жана дарыкана курула турган 0,40 га жер 
тилкесин мыйзамсыз жеке менчикке сатып жиберишкендигин, жогорудагы мыйзам бузуу 
фактысы Кара-Суу райондук прокуратурасына 2018-жылдын 18-июнунда белгилщщ болуп 
Кыргыз Республикасынын Администрадивтик- процессдик кодексинин 110-беренесинин 
3-бёл. талаптары бузулбагандыгын, Кызыл-Кыштак айыл ёкмётщнщн мурдагы башчысы 
Б.К.  жана  аталган  айыл  ёкмёттщн  алдындагы  муниципалдык  менчикке  турган  жер 
участокторуна менчик же ижара укугун берщщ боюнча тщзщлгён комиссиясы тарабынан 
жогоруда аталган мыйзамдардын талаптары бузулуу менен социалдык багыттагы курулуш 
курула  турган  0,40  га  жер  тилкеси  мыйзамсыз  жеке  менчикке  берилгендиктен, 
мамлекеттин мыйзамдуу кызыкчылыктары жана демейдегидей иштешин камсыз кылган 
коомдук  мамилелер  бузулгандыгын,  2018-жылдын  18-июнунда  райондук  прокуратура 
тарабынан 2008-жылдын 25-майындагы Кызыл-Кыштак айыл ёкмётщнщн 226-токтомун, 
Кара-Суу  райондук  жерге  жайгаштыруу  жана  кыймылсыз  мщлккё  укуктарды  каттоо 
башкармалыгы  тарабынан  2008-жылдын  29-июлунда  А.М.дун  атына  0,40  га  жер 
тилкесине  берилген  Ч  сериясындагы  156592  сандуу,  2016-жылдын  19-сентябрында 
А.М.дун атына 0,25 га жер телкеси берилген Ч сериясындагы 673683 сандуу жана 20116-
жылдын 19-сентябрында  А.М.дун атына 0,15 га жер тилкеси берилген Ч сериясындагы 
673682  сандуу  жер  участогуна  болгон  жеке  менчик  укугу  жёнщндё  мамлекеттик 
актыларын жараксыз деп таап, жокко чыгаруу жёнщндё Ош областынын райондор аралык 
сотуна доо арыз келтиргендигин кёрсётщп, 2008-жылдын 20-апрелиндеги  Кызыл-Кыштак 
айыл ёкмётщнщн алдындагы муниципалдык менчикке турган жер участокторуна менчик 
же ижара укугун берщщ боюнча тщзщлгён комиссиясынын  15-протоколуна 3-бёлщгщн 
жана 2008-жылдын 30-апрелиндеги Кызыл-Кыштак айыл ёкмётщнщн мурдагы башчысы 
Б.К. менен Р.М.дун ортосунда жер участогун сатуу, сатып-алуу келишимин жараксыз деп 
таап, жокко чыгарууну суранган.

Кара-Суу  райондук сотунун 2019-жылдын 03-майындагы чечими менен    доогер 
Кара-Суу  районунун  прокурорунун  милдетин  аткаруучу  С.Э.дун  доо  арызы 
каннаттандырылган.

Жоопкерлер  Кызыл-Кыштак  айыл  ёкмётщнщн  башчысы  Б.К.  менен  М.Р.М.  тин 
ортосундагы 2008-жылдын 30-апрелинде  тщзщлгён 710 000 сомго Кара-Суу районунун 
Кызыл-Кыштак  айыл  ёкмётщнщн  Жаъы-Турмуш  айылынын  Ибн-Сино  кёчёсщндё 
жайгашкан 4 000 чарчы метр жер тилкесин сатуу,  сатып-алуу келишими жараксыз деп 
табылган.

Жоопкерлер Кызыл-Кыштак айыл ёкмётщ менен М.Р.М.тин эсебинен биргелешкен 
тартипте 24 200 сом мамлекеттик алым ёндщрщлгён.
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    (Төрагалык кылган судья: Анарботоева Б.Р.)
Жогорудагы чечимге макул болбой Р.М. жана анын ишеним кат боюнча ёкщлщ З.А. 

апелляциялык даттануу келтирип, анда  доогер таянып жаткан, Кыргыз Республикасынын 
Президентинин  1995-жылдын  16-февралындагы  37-Жарлыгынын  преамбула  бёлёгщндё 
кёрсётщлгён,  “мектепке  чейинки  балдар  мекемелеринин  жана  социалдык 
инфраструктуранын башка объекттеринин...” деп кайсы объектилерге тиешелщщ экендиги 
даана белгиленбегенин, башкача айтканда “социалдык инфраструктуранын  объектилери” 
деген тщшщнщктщ чечмелеп, ёзщнё кандай объектилерди камтуусу кёрсётщлгёнщн жана 
жер тилкелер тууралуу бул жерде баяндалбагандыгын кёрсёткён. Ушул эле жарлыктын 3-
беренесинде,  “Кыргыз  Республикасынын  Ёкмётщ  тарабынан  эки  айлык  мёёнёттё 
социалдык инфраструктуранын  объекттеринин реестри тщзщлсщн” деп кёрсётщлгёнщн, 
жарлыкка  ылайык,  белгиленген  мёёнёттё  реестр  тщзщлщп,  такталганын,   ал  эми 
талаштагы  жер  тилкеси  бул  реестрге,  албетте,  киргизилбегенин  жана  реестрге 
киргизилщщгё  да  мщмкщн болбогонун,  себеби  аталган  Жарлык жарыяланган мезгилге 
карата  талаштагы  жер  тилке  айыл  чарба  багытындагы  айдоо  болуп  эсептелингенин, 
аталган жерде ошол мезгилде жана бщгщнкщ кщнгё чейин эч кандай  объект жоктугун, 
мындан сырткары, талаштагы жер участогу жайгашкан жердин генералдык планы 1/07 
сандуу  шрифт  менен  болгону  2007-жылы  иштелип  чыкканын,  бул  менен,  1995-жылы 
кабыл  алынып,  иш  жщзщндё  чектщщ  мёёнёттё  такталып  бщткён  жарлык,  2008-жылы 
айыл ёкмёт жана муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара 
укугун  берщщ  боюнча  тщзщлгён  комиссиянын  биргеликте  алып  барган   иши  менен 
байланышы  жок  деп  айтууга  болоорун  кёрсётщп,  Кара-Суу  райондук  сотунун  2019-
жылдын 03-майындагы чечимин жокко чыгарып,  жаъы чечим кабыл алып, доо арызды 
канааттандыруусуз калтырууну сураган. 

Соттук отурумда Р.М.дун ишеним кат боюнча ёкщлдёрщ З.А. жана А.Р.дер  Кара-
Суу райондук сотунун 2019-жылдын 03-майындагы чечимин жокко чыгарып, иш боюнча 
жаңы чечим кабыл алып, доо арызды канааттандыруусуз калтырууну сурады.

Соттук отурумда Ош облустук прокуратурасынын ишеним кат боюнча өкүлү А.Ю. 
апелляциялык  даттануунуга  толугу  менен  каршы  экендигин  билдирип,  апелляциялык 
даттанууну канааттандыруусуз, Кара-Суу райондук сотунун 2019-жылдын 03-майындагы 
чечимин ёзгёртщщсщз калтырууну сурады.  

Иштин  ичиндеги  материалдарды  изилдеп,  апеллляциялык  даттануунун 
жүйөөлөрүн талкуулап,  тараптардын көрсөтмөлөрүн жана жарыш сөзүн угуп,  соттук 
коллегия төмөнкүдөй тыянакка келет.

Иштин  ичиндеги  материалдарга  караганда  Кара-Суу  районунун  прокурорунун 
милдетин  аткаруучу  С.Э.  жоопкерлер  Кызыл-Кыштак  айыл  ёкмётщнё,  М.Р.М.  тин 
щчщнчщ  жак  Кара-Суу  райондук  жерге  жайгаштыруу  жана  кыймылсыз  мүлккө 
укуктарды  каттоо  башкармалыгына  карата,  Кара-Суу  районунун  Кызыл-Кыштак  айыл 
ёкмётщнщн алдындагы менчикте турган жер учактокторуна менчикке же ижара укугун 
берщщ  боюнча  тщзщлгён  комиссиясынын  15-протоколунун  3-бёлщгщн  жана  2008-
жылдын 30-апрелинде  Кызыл-Кыштак  айыл  ёкмётщнщн башчысы  Б.К.  менен  Р.М.дун 
ортосунда жер участогун сатуу, сатып алуу келишимин  жараксыз деп табуу жёнщндёгщ 
доо арызы канааттандырылып,  жоопкерлер Кызыл-Кыштак айыл ёкмётщнщн башчысы 
Б.К. менен М.Р.М. тин ортосунда 2008-жылдын 30-апрелиндеги тщзщлгён 4000  чарчы 
метр жер тилкесин 71 000 сомго сатуу сатып-алуу жёнщндёгщ келишимин жараксыз деп 
тапкан.

Кара-Суу  райондук  сотунун  03-май  2019-жылдагы  аныктамасын  менен  доогер 
Кара-Суу районунун прокурору М.А.дун жоопкерлер Кара-Суу районунун Кызы-Кыштак 
айыл  өкмөтүнө,  Кара-Суу  районунун  прокурорунун  милдетин  аткаруучу  С.Э. 
мамлекеттин  кызыкчылыгын  кёздёп  жоопкерлер  Кара-Суу  районунун  Кызыл-Кыштак 
айылдык аймагына, М.Р.М., үчүнчү жактар Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу жана 
кыймылсыз  мүлккө укуктарды  каттоо  башкармалыгына  карата,  2008-жылдын  30-
апрелиндеги  Кызыл-Кыштак  айыл  ёкмётщнщн  алдындагы  муниципалдык   менчикте 
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турган  жер  участокторуна  менчик  же  ижара  укугун  берщщ  боюнча  тщзщлгён 
комиссиясынын  15-протоколунун  3-бёлщгщн  жараксыз  деп  табуу  жёнщндёгщ  доо 
арызынын талабы боюнча ёндщрщшщ токтотулган.

Жогорудагы  аныктама  менен  Кара-Суу  районунун  прокурорунун  милдетин 
аткаруучу С.Э.  жеке  сунуш менен  кайрылган,  Ош облустук  сотунун  2019-жылдын 06-
августундагы  аныктамасы  менен  Кара-Суу  райондук  сотунун  03-май  2019-жылдагы 
аныктамасы ёзгёртщщсщз калтырылган.

Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн  токтому менен  бекитилген  2011-жылдын 
23-сентябрындагы  №571  сандуу  “Муниципалдык  менчикте  турган  жер  участокторуна 
менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө типтүү жобонун 18-
пунктуна  ылайык,  ыйгарым укуктуу  орган  өз  демилгеси  боюнча  же  арыз  түшкөндөн 
кийин 3 күндүк мөөнөттүн ичинде аймактык архитектура жана курулуш органына жер 
участогун  түзүү боюнча  тийиштүү тапшырма  жиберет.  Ыйгарым  укуктуу  органдын 
тапшырмасында  инвестициялык-курулуштук  ниеттердин  баяндамасы  жана  аянттын 
болжолдуу  аянты  менен  жайгашкан  жерин  көрсөтүү каралат.  Ушул  эле  Жобонун  20-
пунктуна ылайык, Архитектуранын жана курулуштун аймактык органы суралып жаткан 
жер участогу боюнча билдирилген курулуштук ниеттер шаар куруу документтерине жана 
курулуш  куруунун  жана  жер  пайдалануунун  эрежелерине  ылайыктыгын 5  иш күндүн 
ичинде  аныктайт.  Билдирилген  ниеттер  ылайык  эместиги  аныкталса  архитектуранын 
аймактык  органы  кийинки  күндөн  кечиктирбестен  ыйгарым  укуктуу  органга  суралып 
жаткан жер участок боюнча билдирилген курулуштук ниеттер шаар куруу документтерине 
жана  курулуш  куруунун  жана  жер  пайдалануунун  эрежелерине  ылайык  эместиги 
жөнүндө корутундуну жиберет. Ошондой эле 19-пунктунда ушул Жобонун 11-пунктунун 
“а” пунктчасында каралган учурларда, ошондой эле эгер укук берилип жаткан жер участок 
мурда түзүлгөн болсо жер участокту кайрадан түзүү талап кылынбайт.

Кызыл-Кыштак  айыл  өкмөтүнүн  2008-жылдын  25-майындагы  №226  сандуу 
токтому  менен  2008-жылдын  30-апрелиндеги  Кызыл-Кыштак  айыл  ёкмётщнщн 
алдындагы муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун 
берщщ боюнча  тщзщлгён  комиссиянын  15-протоколу  бекитилип,   аталган  4000  чарчы 
метр жер тилке Р.М. жеке менчикке  ажыратылып, Кызыл-Кыштак айыл ёкмётщнё жана 
Мамкаттоо  башкармалыктарына  тийиштүү иш  кагаздарын  даярдап  берүү жагы 
тапшырылган (и.б.65).  

Кара-Суу  райондук  жерге  жайгаштыруу  жана  кыймылсыз  мщлккё  укуктарды 
каттоо башкармалыгы тарабынан Р.М. 2008-жылдын 29-июлундагы сериясы Ч №156592 
сандуу  болгон,  5-04-08-1004-1644  идендификациялык  номерде  жер  участогуна  болгон 
менчик укугу жёнщндё мамлекеттик акт берилген (и.б.66-69).

Р.М. арызынын негизинде жогоруда аталган 4000 чарчы метр жер аянтынын ичинен 
0,25 га жана 0,15 га жер аянттар натуралай тщрдё экиге  бёлщнщп Кара-Суу райондук 
мамкаттоо  органдары  тарабынан  19-сентябрь  2016-жылы  Р.М.дун  атына  0,25  га  жер 
тилкесине  Ч  сериясында  673683  сандуу  жер  участогуна  болгон  жеке  менчик  укугу 
жёнщндё  мамлекеттик  акт  берилип,  5-04-08-1004-3443  сандуу  идентификациялык  код 
ыйгарылган жана ошол эле кщнщ Р.М.дун атына 0,15 га жер тилкесине Ч сериясындагы 
673682  сандуу  жер  участогуна  болгон  жеке  менчик  укугу  жёнщндё  мамлекеттик  акт 
берилип, 5-04-08-1004-3444 сандуу идентификациялык код ыйгарылган.

Иштин ичиндеги материалдарга тиркелген Кызыл-Кыштак айыл  өкмөтүнүн №15 
сандуу  2008-жылдын  30-апрелиндеги  протоколу  менен  Кызыл-Кыштак  айылынын 
тургундарынын  арыздарынын  негизинде  жер  участокторун   жеке  менчикке  коюунун 
негизинде  сатуу  боюнча  комиссиянын  курамы  түзүлүп,  комиссия  курамында  Кызыл-
Кыштак айыл ёкмётщнщн башчысы Б.К., Кара-Суу райондук архитектура жана курулуш 
башкармасынын  башкы  архитектору  К.Ж.,  Кара-Суу  районунун  Мамкаттоо 
башкармалыгынын   башчысы  К.Э.,  комиссиянын  мщчёлёрщ  Кызыл-Кыштак  айылдык 
кеъешинин  депутаттары  Ш.П.,  Ш.К.,  Жаъы-Турмуш  айылынын  айыл  башчысы  Х.Х., 
Кызыл-Кыштак айыл ёкмётщнщн жер адиси И.А., Керме-Тоо айылынын айыл башчысы 
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М.Т.,  АУС  инспектору  Н.И.,  Жаъы-Турмуш  айылынын  тургун  А.Р.,  Андинжанское 
айылынын  башчысы  М.И.   дайындап,  комиссия  тёрагасы,  комиссия  мщчёлёрщ  менен 
бирликте  Жаъы-Турмуш  айылына  больница  жана  дарыкана  курууга  ажыратылган  жер 
аянтына  тиешелщщ  болгон  документтер  менен  таанышып,  Кара-Суу  райондук 
архитектура  жана  курулуш  башкармасынын  №29/200828.12.2007-жылдагы 
корутундусунун  негизинде  Оштогу  юридикалык  борбордук  эксперт  жана  баалоо 
кыймылсыз мщлктщн жетекчиси К.А.М. 27.03.2008-жылдагы  баасында 560 000 (беш жщз 
алтымыш  миъ)  сом  башталгыч  баасында  бааланганын,  ошондой  эле  “Эмгек  майданы 
газетасында” жарыя берилген, 07.04.2008-жылы ошол документтер менен таанышып алып 
Кызыл-Кыштак  айыл  ёкмётщнщн  Жаъы-Турмуш  участкасында  жайгашкан  4000  чарчы 
метр  жер  аянтына  аптека  жана  айылдык  больница  курууга  торгго  коюуга  болот  деп 
жарыяланган. Жердин старттык баасы 560 000 сом экендигин аныктап, аукцион өткөрүү 
тууралуу  “Эмгек  Майданы”  гезитинин  2008-жылдын  07-апрелиндеги  санына   жарыя 
берип,  аукцион  өткөрүү боюнча  комиссиясы  2008-жылдын 30-апрелиндеги  протоколу 
менен  аукциондун  жыйынтыгында  М.Р.   жеңүүчү деп   табылып,  2008-жылдын  30-
апрелиндеги  Кызыл-Кыштак  айыл  ёкмётщнщн  башчысы  Б.Казаков  менен  Р.М.дун 
ортосунда  4000  чарчы метр  жер  тилкесин 710  000  сомго  сатуу,  сатып-алуу  келишими 
түзүлүп, аталган келишимдин негизинде 25-май 2008-жылы Кызыл-Кыштак айыл ёкмётщ 
тарабынан  Р.М.дун  жеке  менчигине  жер  участогуна  ёткёрщп  берщщ  жёнщндё  токтом 
чыгып, ал токтомдун негизинде Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз 
мүлккө укуктарды каттоо башкармалыгы  тарабынан  Р.М.  2008-жылдын 29-июлундагы 
сериясы Ч №156592 сандуу болгон, 5-04-08-1004-1644 идендификациялык номерде жер 
участогуна болгон менчик укугу жёнщндё мамлекеттик акт берилген. 

Кыргыз  Республикасынын  Жер  кодексинин  76-ст.  ылайык,  калктуу  конуштун 
чегиндеги бардык жерлер калктуу конуштардын жерлерине кирет.

Калктуу конуштун чегиндеги бардык жерлер тиешелүү аймактык ыйгарым укуктуу 
мамлекеттик органдын карамагында болот.

Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 77-ст. 5-п.  талабына ылайык, калктуу 
конуштардын чегараларында  үй куруу үчүн жер  участогуна  укук  берүү жергиликтүү 
ченемдик актылардын – жер пайдалануу жана үй куруу эрежелеринин жана бекитилген 
шаар куруу документтеринин негизинде жүргүзүлөт.

Менчикке  же  калктуу  конуштарга  пайдаланууга  берилген  жер  участокторун 
тандоону жана тиешелүү документтерди даярдоону архитектура жана курулуш органдары 
жүзөгө ашырат.

Ушул  эле  Кодекстин  81-ст.  талабына  ылайык,  айылдык  калктуу  конуштардын 
чектери айылдык калктуу конуштарды куруу долбоорунун башкы планын бекиткен орган 
тарабынан белгиленет жана өзгөрүлөт.

Андыктан, аталган 4000 чарчы метр жер тилке Кызыл-Кыштак айыл  өкмөтүнүн 
муниципалдык менчигине кирет. 

Демек,  Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн   2011-жылдын 23-сентябрындагы 
№571  сандуу   токтому  менен   бекитилген  “Муниципалдык  менчикте  турган  жер 
участокторуна  менчик  же  ижара  укугун  беруунун  тартиби  жана  шарттары  жөнүндө 
типтүү жобонун  13-беренесинин  талаптары  сакталбаган  деген  жыйынтыкка  соттук 
коллегия келет. 

Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн  токтому менен  бекитилген  2011-жылдын 
23-сентябрындагы  №571  сандуу  “Муниципалдык  менчикте  турган  жер  участокторуна 
менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө” типтүү жобонун 
19-пунктуна ылайык, ушул Жобонун 11-пунктунун “а” пунктчасында каралган учурларда, 
ошондой эле эгер укук берилип жаткан жер участок мурда түзүлгөн болсо жер участокту 
кайрадан түзүү талап кылынбайт.

Мындай жагдайда,  жер тилке мурда түзүлүп,  чек  аралары аныкталып,  курулуш 
курууга уруксат берилип, курулуш кабыл алуу комиссиясынан өткөндөн кийин, аукцион 
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өткөрүүдө Архитектура  башкармалыгынан  кайрадан  жер  түзүү жөнүндө тапшырма 
берип, курулуш ниеттери жөнүндө корутунду алуунун зарылчылыгы жок.

Кыргыз  Республикасынын  Жер  кодексинин  4-ст.  1-п.  ылайык,  Кыргыз 
Республикасынын  Конституциясына  ылайык,  жер  мамлекеттик,  муниципалдык,  жеке 
менчик  жана  менчиктин башка  түрлөрүндө болот.  Айылдык аймактын,  тун,  шаардын 
чектериндеги,  жеке жана мамлекеттик менчиктеги жерлерден башка жерлер 
муниципалдык менчик болуп эсептелет.

Ушул эле берененин 3-п. ылайык, муниципалдык менчиктеги жерлерди башкарууну 
жана тескөөнү:

- айылдык аймактын чектеринде- жергиликт  үү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-
тескөөч  ү органы;

- шаар чектеринде - жергиликт  үү өз алдынча башкаруу органдарына таандык.
Доогер  Кара-Суу  райондук  прокуратурасы  мамлекеттин  кызыкчылыгын  көздөп, 

доо арыз менен  кайрылышкан.  Бирок,  бул  жер  тилкеси  мамлекеттик  менчикте 
тургандыгын тастыктактаган далилдерди келтире алган эмес.  

Кыргыз  Республикасынын  Граждандык  кодексинин  183-ст.  талабына  ылайык, 
талашып  алуучу  бүтүмдүн анык эместигин таануу жөнүндөг  ү талап ушул Кодексте 
көрсөтүлгөн жактар тарабынан коюлушу мүмкүн,  б.а.  чектелген гана чөйрөдөгү 
адамдар козгой алат.

Кыргыз  Республикасынын  ЖПКнин  65-ст.  талабына  ылайык,  ишке  катышуучу 
жактар  өз талаптарынын же каршы пикирлеринин негизи катары шилтеме  кылган 
жагдайларды далилдөөг  ө тийиш.

Кыргыз Республикасынын ЖПКнин 199-ст. 4-п. талаптарына ылайык, сот чечимди 
сот жыйналышында иликтенген далилдерге гана негиздейт.

Мындай  жагдайда,  соттук  коллегия  биринчи  инстанция  соту  тарабынан   2008-
жылдын 30-апрелинде Кызыл-Кыштак айыл ёкмётщнщн  башчысы Б.К. менен Р.М.дун 
ортосунда  тщзщлгён  4000  чарчы  метр  жер  тилкесин  710 000  сомго  сатуу  сатып-алуу 
жёнщндёгщ келишими жараксыз деп табуу жёнщндё негизсиз жыйынтыкка келгендиктен, 
чечим жокко чыгарылып, доо арызды канааттандыруусуз калтыруу жёнщндё жаны чечим 
кабыл алынууга жатат  деп табат.   

Кыргыз  Республикасынын  ЖПКнин  338-беренесинин  2-п.  ылайык  биринчи 
инстанциядагы соттун чечимин толук же айрым болугундо озгортууго же аны толук же 
айрым болугундо жокко чыгарууга жана жаны чечим чыгарууга укуктуу.

Жогорудагылардын негизинде Кыргыз Республикасынын ЖПКнин 338,  343, 344, 
349-ст.ст. жетекчиликке алып, соттук коллегия

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:
Кара-Суу   райондук  сотунун  2019-жылдын  03-майындагы  чечими  жокко 

чыгарылсын, иш боюнча жаъы чечим кабыл алынсын.
Доогер Кара-Суу районунун прокурорунун милдетин аткаруучу С.Э. жоопкерлер 

Кызыл-Кыштак  айыл  ёкмётщнё,  М.Р.М.  щчщнчщ  жак  Кара-Суу  райондук  жерге 
жайгаштыруу  жана  кыймылсыз  мщлккё  укуктарды  каттоо  башкармалыгына  карата 
Кызыл-Кыштак айыл ёкмётщнщн башчысы Б.Казаков менен М.Р.М.тин ортосундагы 2008-
жылдын 30-апрелинде тщзщлгён 710 000 сомго Кара-Суу районунун Кызыл-Кыштак айыл 
ёкмётщнщн Жаъы-Турмуш айылынын Ибн-Сино кёчёсщндё жайгашкан 4 000 чарчы метр 
жер тилкесин сатуу,  сатып-алуу келишими жараксыз деп табуу жёнщндёгщ доо арызы 
канааттандыруусуз калтырылсын. 

М.Р.М.  жана  анын  ишеним  кат  боюнча  ёкщлщ  З.А.  апелляциялык  даттануусу 
канааттандырылсын.

Аныктама  чыгарылган  учурдан  баштап  мыйзамдуу  күчүнө кирет,  кассациялык 
тартипте Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна даттанылышы мүмкүн.
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Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Төрагалыккылган:  
Судьялар:  
Кёчщрмёсщ туура:
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