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А-Ба-06-48-19-АД        т п нуска:ү

        
 А Н Ы К Т А М А

2019-жылдын 21-августу                                                                                Баткен шаары.

Баткен облустук сотунун административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук 
коллегиясы курамында:
т рагалык кылган ө                                        Алибаев Б.М.,
судьялар                                                            Аданбаев З.М. жана Азимжанов М.Н., 
сот отурумунун катчысы                               Эсенали уулу Н.,
доогер прокуратуранын к л  ө ү ү                               Б М.,
жоопкер Кадамжай райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз м лкк  укуктарды каттооү ө  
башкармасынын  окулу  М.Снын  (04.02.2019-жылдагы  №120  сандуу  ишеним  каты  боюнча), 
учунчу  жактар  А.Шнын  окулдору  А.Ш  жана  А.Энын  (24.06.2019-жылдагы  №2748  сандуу 
ишеним каты боюнча), «Банктарды жоюу агенттиги» мекемесинин  ишенимдуу окулу Г.Анын 
(8.01.2019-жылдагы  №40  сандуу  ишеним  каты  боюнча),  «Хайдаркен  сымап  акционердик 
коому»  АТАКнун окулу К.Кдин (21.01.2019-жылдагы №05-44 сандуу ишеним каты боюнча) 
катышуулары менен ачык сот отурумунда Баткен облусунун райондор аралык сотунун 2019-
жылдын  17-июнундагы  аныктамасына  карата  учунчу  жак  «Банктарды  жоюу  агенттиги» 
мекемесинин  директору  С.Здин  апелляциялык   даттануусу  боюнча  административдик  иш 
каралды.

Аныктама  менен  Кадамжай  райондук  прокуратурасынын  доону  бер  м н т нүү өө ө ү  
калыбына  келтир  ж н нд г  арызы  жарым-жартылай  канааттандырылып,  Кадамжайүү ө ү ө ү  
райондук  прокуратурасынын  мамлекеттин  кызыкчылыгын  к зд п  берген  доо  арызынынө ө  
Айдаркен  шаарынын  мэриясынын  2016-жылдын  27-декабрындагы  №18  сандуу  токтомун, 
Кадамжай райондук  жерге  жайгаштыруу  жана  кыймылсыз  м лкк  укуктарды  каттооү ө  
башкармасы  тарабынан  2017-жылдын  31-январында  берилген  Ч  №698065,  Ч  №698066,  Ч 
№698067,  Ч  №698068,  Ч  №698069,  Ч  №698070,  Ч  №698071,  Ч  №698072,  Ч  №698073,  Ч 
№698074, Ч №698075, Ч №698076, Ч №698077 сериядагы жер участогуна болгон жеке менчик 
укугу жонундо мамлекеттик актыларды жараксыз деп табуу жонундогу болугу боюнча доону 
беруу м н т  калыбына келтирилген. Доо арыздын Айдаркен поселкалык окмотунун 2005-өө ө ү
жылдын  21-апрелиндеги  №20  сандуу  токтомун  жараксыз  деп  табуу  жонундогу  болугу 
боюнча доо беруу моонотун калыбына келтируудон баш тартылып, доо арыздын Айдаркен 
поселкалык  окмотунун  2005-жылдын 21-апрелиндеги  №20 сандуу токтомун  жараксыз  деп 
табуу жонундогу болугу боюнча сот ишин жургузуу токтотулган.

        (Т рагалык кылган судья: Туленбаев Т.А.)ө
Иш  боюнча  областтык  соттун  судьясы  Б.М.Алибаевдин  баяндамасын,  тараптардын 

т ш нд рм л р н  угуп,  иштин  ичиндеги  материалдарын  изилдеп,  апелляциялыкү ү ү ө ө ү  
инстанциядагы соттук коллегия,

     Т  А  Б  А  Т:
Кадамжай райондук прокуратурасынын мамлекеттин кызыкчылыгын к зд п Айдаркенө ө  

шаардык  мэриясына,  Кадамжай райондук  жерге  жайгаштыруу  жана  кыймылсыз  м лккү ө 
укуктарды каттоо башкармасына, ч нч  жактар: «Банктарды жоюу агенттиги» мекемесине, Шү ү ү  
Ага карата Айдаркен поселкалык окмотунун 2005-жылдын 21-апрелиндеги №20 сандуу жана 
Айдаркен  шаардык  мэриясынын  2016-жылдын  27-декабрындагы  №18  сандуу  токтомдорун, 
Кадамжай  райондук  жерге  жайгаштыруу  жана  кыймылсыз  мулкк  укуктарды  каттооө  
башкармасы  тарабынан  2017-жылдын  31-январында  берилген  Ч  №698065,  Ч  №698066,  Ч 
№698067,  Ч  №698068,  Ч  №698069,  Ч  №698070,  Ч  №698071,  Ч  №698072,  Ч  №698073,  Ч 
№698074, Ч №698075, Ч №698076, Ч №698077 сериядагы жер участогуна болгон жеке менчик 
укугу жонундо мамлекеттик актыларды жараксыз деп табуу  ж н нд  доо арыз менен  ө ү ө сотко 
кайрылган. 

Доогер доо арыз менен бирге  сотко кайрылуу моонотун калыбына келтируу жонундо 
арыз  менен  кайрылып,  анда  талаш  актылардын  кабыл  алынгандыгы  Кадамжай  райондук 
прокуратурасына 2018-жылдын 06-октябрында Кыргыз Республикасынын ЭКККМКнын Баткен 
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облусу боюнча тергоо болумунон материалдар келип тушкондон маалым болгондуктан сотко 
кайрылуу  мооноту  жуйоолуу  себептер  менен  откоргон  деп  таап,  сотко  кайрылуу  моонотун 
калыбына келтирууну суранган.

ч нч  жак А.Шнын окулдору А.Ш менен А.Эдан аталган доо арызга  каршы пикирҮ ү ү  
келтирип, анда доогер сотко кайрылуу моонотун откоруп жибергендиктен Айдаркен поселкалык 
окмотунун 2005-жылдын 21-апрелиндеги №20 сандуу жана Айдаркен шаардык мэриясынын 
2016-жылдын 27-декабрындагы №18 сандуу токтомдорун жараксыз деп табуу талабы боюнча 
ишти ондуруштон токтотууну,  ал эми доонун  Кадамжай райондук жерге жайгаштыруу жана 
кыймылсыз  мулкк  укуктарды  каттоо  башкармасы  тарабынан  ө 2017-жылдын  31-январында 
берилген Ч №698065, Ч №698066, Ч №698067, Ч №698068, Ч №698069, Ч №698070, Ч №698071, 
Ч  №698072,  Ч  №698073,  Ч  №698074,  Ч  №698075,  Ч  №698076,  Ч  №698077  сериядагы жер 
участогуна  болгон  жеке  менчик  укугу  жонундо  мамлекеттик  актыларды  жараксыз  деп 
жонундогу арызын канаатандыруусуз калтырууну суранышкан. 

Райондор аралык сот тарабынан жогорудагыдай аныктама кабыл алынган.
Аныктама менен макул болбой «Банктарды жоюу агенттиги» мекемесинин директору С.З 

апелляциялык  даттануу  келтирип,  анда аукциондук  протоколуна  ылайык  имарат  А.Шга 
сатылганын, аталган талаш токтом аларга соттун аныктамасында белгилуу болгондугун, ал жер 
участогу  «Банктарды  жоюу  агенттиги»  мекемесине  тийиштуу  экендигин  корсотуп,  Баткен 
облусунун райондор аралык сотунун 2019-жылдын 17-июнундагы аныктамасынын доо арыздын 
Айдаркен  поселкалык  окмотунун  2005-жылдын  21-апрелиндеги  №20  сандуу  токтомун 
жараксыз деп табуу жонундогу болугу боюнча доо беруу моонотун калыбына келтируудон 
баш тартуу жонундогу жана доо арыздын Айдаркен поселкалык окмотунун 2005-жылдын 21-
апрелиндеги №20 сандуу токтомун жараксыз деп табуу жонундогу болугу боюнча сот ишин 
жургузуу  токтотуу  жонундогу  болугун  жокко  чыгарууну,  Кадамжай  райондук 
прокуратурасынын  доону  бер  м н т н  калыбына  келтир  ж н нд г  арызынүү өө ө ү үү ө ү ө ү  
канааттандырууну суранган.

Апелляциялык  арызга  ч нч  жак  А.Шнын  ишенимдуу  окулу  А.С.Э  ү ү ү каршы  пикир 
келтирип, анда Кадамжай райондук прокуратурасы 2016-жылы жогорудагы Т.Мго жазык ишти 
оздору козгоп, тергоосун оздору жургузуп, сотко оздору катышып, айыптоону колдоп, А.Шга 
жерди менчикке беруу жонундо токтом, жерге карата менчик укугу жонундо мамлекеттик акты 
бар  экендигин  оз  убагында  эле  билишип,  мыйзамда  белгиленген  арыз  беруунун  моонотун 
откорушуп, 2018-жылы сотко кайрылышканын, доо коюунун моонотун откоруп жибергендигин 
оздору моюнга алышып, арыз беруунун моонотун калыбына келтируу жонундо оздору отунуч 
келтиришип, бирок откоруп жиберген доо коюнун моонотун калыбына келтирууго негиз боло 
турган эч бир конулго алаарлык жуйоолуу себеп келтире алышкан жок, андыктан аныктаманы 
жокко  чыгарууга,  жеке  даттанууну  канааттандырууга  негиз  жоктугун  корсотуп,  Баткен 
облусунун  райондор  аралык  сотунун  17.06.2019-жылдагы  аныктамасын  озгортуусуз, 
«Банктарды  жоюу агенттиги»  мекемесинин    апелляциялык  даттануусун  канааттандыруусуз 
калтырууну суранган.   

Апелляциялык  арызга  ч нч  жак  А.Шнын  ишенимдуу  окулу  А.У.Э  ү ү ү каршы  пикир 
келтирип, анда «Банктарды жоюу агенттиги» Кыргыз Республикасынын АПКнин 242-ст. 1-п. 
корсотулгон  аныктамага  даттануунун  10  кундук  моонотун  откоруп  жибергенин,  бирок  жеке 
даттануу беруунун откоруп жиберилген моонотун калыбына келтируу жонундо отунуч  жеке 
даттанууга  тиркелбегенин  корсотуп,  «Банктарды  жоюу  агенттиги»  мекемесинин  Баткен 
облусунун райондор аралык сотунун 17.06.2019-жылдагы аныктамасын карата келтирген жеке 
даттануу  беруунун  процессуалдык  моонотун  откоруп  жибергендиктен  даттанууну  кайра 
кароосуз кайтарууну суранган.

Иштин  ичиндеги  материалдарды  изилдеп,  апелляциялык  даттануунун  жана  каршы 
пикирдин  ж й л р н  талкуулап,  келтирилген  далилдерге  ар  тараптуу  баа  берип,  соттукү өө ө ү  
коллегия т м нк д й жыйынтык кабыл алууну туура деп эсептейт.ө ө ү ө

Иштин  ичиндеги  материалдарга  караганда,  Айдаркен  поселкалык  окмотунун  2005-
жылдын 21-апрелиндеги №20 сандуу токтому менен Бишкек шаарынын тургуну Ш А сатып 
алган  Айдаркен  профилакториясы  ээлеген  2,07  га  жер  аянты  озунун  менчигине  бекитилип 
берилген.  Аталган  токтомдун  негизинде  Кадамжай  райондук  жерге  жайгаштыруу  жана 
кыймылсыз  мулкк  укуктарды  каттоо  башкармасы  тарабынан  2005-жылдын 17-майында  Шө  
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Адын  наамына  №0030435  сериядагы  жер  участогуна  болгон  жеке  менчик  укугу  жонундо 
мамлекеттик акты берилгени к р н т. ө ү ө

Андан  кийин,  Айдаркен  поселкалык  окмотунун  2005-жылдын  21-апрелиндеги  №20 
сандуу токтомундагы жеке менчикке сатып алган профилакториянын “Элге кызмат корсотуу” 
багытындагы максаттык багыты “турак жай” участогуна алмаштырылып окулсун деген мааниде 
Айдаркен шаардык мэриясынын 2016-жылдын 27-декабрындагы №18 сандуу токтому кабыл 
алынган.

Аталган  токтомдун  негизинде  2.07  га  жер  аянты  бир  канча  жер  аянтка  болунуп, 
Кадамжай  райондук  жерге  жайгаштыруу  жана  кыймылсыз  мулкк  укуктарды  каттооө  
башкармасы тарабынан 2017-жылдын 31-январында Ш Адые наамына Ч №698065, Ч №698066, 
Ч  №698067,  Ч №698068,  Ч  №698069,  Ч №698070,  Ч  №698071,  Ч №698072,  Ч  №698073,  Ч 
№698074, Ч №698075, Ч №698076, Ч №698077 сериядагы жер участогуна болгон жеке менчик 
укугу жонундо мамлекеттик актылар берилгени к р н т.ө ү ө

«Банктарды жоюу агенттиги» мекемесинин директору С.З Баткен облусунун райондор 
аралык  сотунун  2019-жылдын  17-июнундагы  аныктамасынын  доо  арыздын  Айдаркен 
поселкалык  окмотунун  2005-жылдын 21-апрелиндеги  №20 сандуу токтомун  жараксыз  деп 
табуу  жонундогу  болугу  боюнча  доо  беруу  моонотун  калыбына  келтируудон  баш  тартуу 
жонундогу  жана  доо  арыздын  Айдаркен  поселкалык  окмотунун  2005-жылдын  21-
апрелиндеги №20 сандуу токтомун жараксыз деп табуу жонундогу болугу боюнча сот ишин 
жургузуу токтотуу жонундогу болугуно даттануу келтирген.

Биринчи  инстанциядагы  сот  административдик  ишти  карап,  Кадамжай  райондук 
прокуратурасынын доону бер  м н т н калыбына келтир  ж н нд г  арызын жарым-үү өө ө ү үү ө ү ө ү
жартылай  канааттандырып,  доо  арыздын  Айдаркен  поселкалык  окмотунун  21.04.2005-
жылдагы №20 сандуу токтомун  жараксыз  деп  табуу жонундогу болугу боюнча  доо  беруу 
моонотун калыбына келтируудон баш тартып, доо арыздын Айдаркен поселкалык окмотунун 
21.04.2005-жылдагы №20 сандуу токтомун жараксыз деп табуу жонундогу болугу боюнча сот  
ишин жургузууну токтотууда туура жыйынтыкка келген деп соттук коллегия эсептейт. 

Анткени,  Кыргыз  Республикасынын  АПКнин  110-бер.  2-б.  талабына  ылайык  жокко 
чыгарылышы  м лкт  алып  коюуга  алып келиши м мк н  болгон  административдик  актыгаү ү ү ү  
даттануу сотко административдик акт к ч н  кирген к нд н тартып ч айдын ичинде берилет.ү ү ө ү ө ү  
Ушул  эле  берененин  8-б.  талабына  ылайык  эгерде  мыйзамда  башкасы  белгиленбесе,  сот 
ж й л  деп тааныган себептер боюнча доону бер  м н т н тк р п жиберген жактаргаү өө үү үү өө ө ү ө ө ү  

тк р п жиберген м н т калыбына келтирилиши м мк н.ө ө ү өө ө ү ү
Ушул  эле  кодекстин  186-бер.9-б.  ылайык  эгерде  ишти  соттук  териштир г  даярдооүү ө  

процессинде же талаш-тартышты ма ызы боюнча кароо процессинде, арыз берилгенге чейинң  
доону  бер н н  мыйзамда  белгиленген  м н т  т п  кетиши  белгиленсе,  ал  калыбынаүү ү өө ө ү ө ү  
келтир г  жатпаса же болбосо калыбына келтир д н баш тартылса сот ишин токтототүү ө үү ө  деп 
к рс т лг н.ө ө ү ө

 Иштин материалдарына караганда, 1.08.2016-жылы  Кадамжай райондук прокурорунун 
жардамчысы  К.А  Кыргыз  Республикасынын  “Жер  мыйзамынын”  аткарылышы  боюнча 
Кадамжай  районунун  Айдаркен  поселкалык  окмотундо  козомол  иретинде  мыйзамдын  жана 
мыйзамдуу  укуктук  актылардын  так  аткарылышы  боюнча  текшеруу  жургузулуп,  тактама 
тузогон.  Аталган  тактама  1.08.2016-жылы  Кадамжай  районунун  прокурору  С.М  тарабынан 
макулдашылган.  Аталган  текшеруунун  жыйынтыгы  менен  тузулгон  тактамада  Айдаркен 
поселкалык  Окмотунун  башчысы  Т.Мдун  кыймыл  аракетинде  кылмыштын  белгилери 
болгондуктан анын устунон кылмыш иши козголууга жана Айдаркен поселкалык Окмотунун 
токтомдору,  анын ичинде  2005-жылдын 21-апрелиндеги  №20 сандуу токтому да  мыйзамсыз 
болгондуктан жокко чыгарылууга жатаары корсотулгон.

Андан  сырткары  аталган  факт  боюнча  2006-жылдын  7-августунда  кылмыш  иши 
козголуп,  Кадамжай  райондук  прокуратурасынын  ага  тергоочусу  Ж.М.З  тарабынан  2006-
жылдын  15-августунда  “Документтерди  алуу  жонундо”  токтом  кабыл  алынган  жана  бул 
токтомдо  да  Айдаркен  поселкалык  окмотунун  2005-жылдын  21-апрелиндеги  №20  сандуу 
токтому алынуусу корсотулгон.

Доогер Кадамжай райондук прокуратурасынын озунун доо арызында корсотулгондой бул 
факты  боюнча  Айдаркен  поселкалык  окмотунун  башчысы  Т.Мдун  устунон  Кыргыз 
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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Республикасынын КЖКнин  305-2-ст.,  350-ст.  1-б.  305-ст.  2-б.  жана  179-ст.  белгилери  менен 
кылмыш  иши  козголуп,  Кадамжай  райондук  сотунун  01.11.2006-жылдагы  окуму  менен  М 
Токторбай  Кыргыз Республикасынын КЖКнин 350-ст.  1-б.  менен куноолуу деп табылып,  1 
жылга  эркинен  ажыратылган  жана  Кыргыз  Республикасынын  КЖКнин  305-2-ст.  менен 
куноолуу деп табылып, 1 жылга эркинен ажыратылып, сынак мооноту белгиленген.

Демек,  доогер  Кадамжай  райондук  прокуратурасына  аталган Айдаркен  поселкалык 
окмотунун 2005-жылдын 21-апрелиндеги №20 сандуу токтому кабыл алынгандыгы жонундо 
2006-жылдын 1-августунда белгилуу болгондугу жана ага баа берилгендиги корунот.

Андыктан,  доогер  Кадамжай райондук  прокуратурасы аталган доо арыз  менен талаш 
токтом  белгилуу  болгондон  12  жыл  откондон  кийин,  башкача  айтканда  2018-жылдын  8-
октябрында кайрылган, доогер тарабынан талаш токтом кабыл алынгандыгын билген учурдан 
тартып, сотко доо менен кайрылууга толугу менен жетиштуу моонотто мумкунчулугу болгон 
жана ал мумкунчулуктон эч себепсиз пайдаланган эмес.

Соттук  коллегия  «Банктарды  жоюу  агенттиги»  мекемесинин  директору  С.Здин 
апелляциялык  даттануусун  канааттандырууга  негиз  жок  деп  эсептейт,  анткени  «Банктарды 
жоюу  агенттиги»  мекемеси  доо  арыз  менен  кайрылууга  укуктуу  болгон,  бул  иш  боюнча 
тийиштуу эмес.

Мындай  жагдайда  Баткен  областынын  райондор  аралык  соттун  2019-жылдын  17-
июнундагы  аныктамасы  зг рт с з,  апелляциялык  даттануу  канааттандыруусузө ө үү ү  
калтырылууга жатат деп соттук коллегия жыйынтыкка келет.

Жогорудагылардын  негизинде  Кыргыз  Республикасынын  АПКнин  243-бер.  1-п., 
жетекчиликке алып, апелляциялык инстанциядагы соттук коллегия

 А Н Ы К Т А Й Т :
Баткен  райондор  аралык  сотунун  2019-жылдын  17-июнундагы   аныктамасы 

зг рт с з, апелляциялык даттануу канааттандыруусуз калтырылсын.ө ө үү ү
Аныктама жарыяланган учурдан тартып мыйзамдуу к ч н  кирет.ү ү ө
Аныктамага  нааразы  тарап  кассациялык тартипте  Кыргыз  Республикасынын Жогорку 

сотуна даттанууга укуктуу. 
   
           Т рагалык кылган:            ө            Алибаев Б.М.

    Судьялар:  1.                                Аданбаев З.М.
 
                                            2.                 Азимжанов М.Н. 


