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      Иш №ЭД-22/19-МЧ-С5
      Апелляциялык нд р ш №АЧ06-194-19-АДө ү ү
      
      
      
      
      А Н Ы К Т А М А
      2019-жылдын 03-октябры Бишкек шаары
      Чуй областык сотунун административдик жана экономикалык иштер боюнча 
соттук коллегиясы курамында:
      т рагалык кылуучу: Ж.Мурзалиева,ө
      судьялар: Э.Нурманбетов, А.Алибаев,
сот отурумунун катчысы: К.Акирова,
      тараптардын: Чуй айыл окмотунун окулу – Б.Э.У. (ишеним кат 2019-жылдын 7-
июнунда берилген),
      Чуй районунун шаар куру жана архитектура боюнча башкармалыгы окулу – А.Э.С. 
(ишеним кат 2019-жылдын 01-августунда берилген),
      Токмок-Чуй аймактык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мулкко укуктарды 
каттоо боюнча башкармалыгынын окулу – А.К.А. (ишеним кат 2019-жылдын 10-
январында берилген),
      Н.К.Б. жана К.А.А. окулу – А.А.М. (ишеним каттар 2017-жылдын 16-мартында 
жана 2017-жылдын 18-декабрында берилген) катышуусунда,
      ачык соттук отурумда Чуй областынын райондор аралык сотунун 2019-жылдын 24-
майындагы чечимине карата Н.К.Б. ишеним кат боюнча окулу А.А.М. жана К.А.А. 
ишеним кат боюнча окулу А.А.А. апелляциялык тартипте келтирген даттануу арызын 
карап.
      Чуй областынын райондор аралык сотунун 2019-жылдын 24-майындагы чечими 
менен Чуй айыл окмотунун доо арызы канааттандырылган.
      Жеке ишкер Н.К.Б. тарабынан Чуй айыл окмотунун муниципалдык жер тилкесинде 
тургузулган ишкана алдырылып, айыл окмотунун карамагына кайтарылып берилген.
      Аткаруу баракчасы берилсин деп чечилген.
      Жеке ишкер Н.К.Б.дан мамлекеттин пайдасына 700 сом мамлекеттик алым, 200 сом 
почталык чыгым ондурулгон.
      Аткаруу баракчасы берилсин деп чечилген.
      /Т рагалык кылган судья: А.К.А./ө
      Иш боюнча Чуй областык сотунун судьясы А.И.Алибаевдин баяндамасын угуп, 
соттук коллегия
      т а п т ы:
      
      29-сентябрь 2014-жылы Чуй областынын Чуй районунун Чуй айыл км т  Жеке ө ө ү
ишкер Н.К.Б.га карата мыйзам бузуу жолу менен жеке ишкер Н.Б. тарабынан Чуй айыл 

км т н н муниципалдык жер тилкесинде тургузулган ишкананы алдырып, айыл ө ө ү ү
км т н н карамагына кайтарып бер  ж н нд  доо арызы менен сотко кайрылган.ө ө ү ү үү ө ү ө

      Анда т м нд г д й негизделген. Чуй районунун Чуй айыл км т н н 2002-ө ө ө ү ө ө ө ү ү
жылдын 4-январындагы №1-чечими менен Жеке ишкер Н.К.Б. жеке менчикке 0,06 га 
жер тилкеси автоунааларды техникалык тейл  пунктун жана автотетиктер д к н  өө ү ө ү
менен курууга; тиркелген башкы пландын схемасына ылайык Жантаева к ч с  ө ө ү
боюнча жанаша келген территориядан 0,03 га жер тилкеси 5 жылдык м н тк , өө ө ө
кийин дагы узартуу укугу менен к ркт нд р  ч н убактылуу б л н п берилген. ө ө ү үү ү ү ө ү ү
Ал чечимде к рс т лг н талаптар боюнча ж рг з лг н иштер толук жооп бербей ө ө ү ө ү ү ү ө
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келет, автоунааны тейл  ишканасы курулган, бирок анын максаты бир нече жолу өө
уруксатсыз зг рг н. К ркт нд р г  б л н п берилген жерге Жеке ишкер Н.К.Б. ө ө ө ө ө ү үү ө ө ү ү
уруксатсыз курулуш куруп салат, алгач д г л к желимд  боюнча ишкана, акыркы өң ө ө өө
мезгилде автоунаалардын майын алмаштыруучу ишкана болуп иш алып барат.
      Жеке ишкер Н.К.Б. бул аракеттерин доогер Кыргыз Республикасынын Жер 
кодексинин 8, 12, 25, 254-1, 454 - статьяларына, Кыргыз Республикасынын 
Граждандык кодексинин 290-статьясына шилтеме жасап, Чуй айыл км т н н 2002-ө ө ү ү
жылдын 4-январындагы №1-чечими менен Жеке ишкер И.К.Б. убактылуу б л н п ө ү ү
берилген 0,03 га жер тилкесин 5 жылдык м н т аяктагандан кийин да, эч уруксаты өө ө
жок, з эрки менен, бир нече жолу кайрылганга карабастан, пайдаланып келген.ө
      Ошол себептен, з ыктыяры менен жерди кайтарып беришин талап кылып сотко ө
чейинки иш аракеттерди 2009-жылдары ооз эки, эми 2010-жылдан баштап расмий 
т р нд  иш алып барылган, бирок жыйынтык болгон эмес. Мындан тышкары, ү ү ө
кошуналары каршы болуп, арыз жазылып, 2013-жылдын 10-апрелинде Мамлекеттик 
экологиялык жана техникалык коопсуздугу боюнча инспекциясы тарабынан 
текшерилип, №0000946 акт т з л п, жер мурунку калыбына келтирилсин деген ү ү ү
жыйынтык чыккан. Ага карабастан ушул к нг  чейин Жеке ишкер Н.Б. мыйзамга баш ү ө
ийбестик кылып, иштетип келе жатат. Жогорудагы к рс т лг нд рд  эске алып, ө ө ү ө ө ү
доогер коюлган талабын канааттандырып, Жеке ишкер Н.Б. тарабынан Чуй айыл 

км т н н муниципалдык жер тилкесинде тургузулган ишкананы алдырып, айыл ө ө ү ү
км т н н карамагына кайтарып берууну сурайт.ө ө ү ү

      Чуй райондук сотунун 2014-жылдын 28-октябрындагы аныктамасы менен бул иш 
сотко караштуулугу боюнча Чуй областынын райондор аралык сотуна кароого 
жиберилген (т.1, и.б.31).
      Чуй областтык сотунун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясынын 2015- 
жылдын 29-майындагы токтому менен Чуй райондук сотунун 2014-жылдын 28- 
октябрындагы аныктамасы кучундо калтырылган (т.1, и.б.72-73)
      Чуй областынын райондор аралык сотунун 2016-жылдын 7-июлундагы чечими 
менен доо арыз канааттандырылган. Чуй айыл км т н н 2002-жылдын 4-ө ө ү ү
январындагы №1-чечимине ылайык Жеке ишкер Н.Б.га убактылуу 5 жылга берилген 
0,03га Чуй айыл км т н н муниципалдык жер тилкесиие орнотулган ишканалар ө ө ү ү
алынып, жер тилкеси Чуй айыл км т н н карамагына откозулуп берилген. Жеке ө ө ү ү
ишкер Н.Б.дан мамлекеттик бюджетке 700 сом мамлекеттик алым, 200 сом почталык 
чыгымдар ондурулгон (т.1, и.б.167-169).
      Чуй областтык сотунун административдик жана экономикалык иштер боюнча 
соттук коллегиясынын 2017-жылдын 16-февралындагы токтому менен Чуй 
областынын райондор аралык сотунун 2016-жылдын 7-июлундагы чечими жокко 
чыгарылып, иш ошол эле сотко кайра соттук кароого ж н т лг н (т.1, и.б.221-225).ө ө ү ө
      Чуй областынын райондор аралык сотунун 2017-жылдын 15-июнундагы протокол 
турундо кабыл алынган аныктамасы менен ишке учунчу жак катары Чуй-Токмок 
аймактык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мулкке укуктарды каттоо 
башкармалыгы жана Чуй райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгы 
тартылышкан (т.1, и.б.237-238).
      Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 2017-жылдын 19-декабрындагы 
токтому менен Чуй областтык сотунун 2017-жылдын 16-февралындагы токтому 
к ч нд  калтырылган (т.2, и.б.187-190).ү ү ө
      Чуй областынын райондор аралык сотунун 2019-жылдын 14-мартындагы 
аныктамасы менен К.А.А. ч нч  жак катары ишке катышууга тартылган (т.3, и.б.31).ү ү ү
      Чуйобластынынрайондораралык сотунун2019-жылдын17-апрелиндеги аныктамасы 
менен Ж.А.К. ч нч  жак катары ишке катышууга тартылган (т.3, и.б.64).ү ү ү
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      Жа ыдан кароодо биринчи инстанциядагы соту тарабынан жогорудагыдай чечим ң
кабыл алынган.
Кабыл алынган чечим менен макул болбой, Н.К.Б. ишеним кат боюнча окулу А.А.М. 
жана К.А.А. ишеним кат боюнча окулу А.А.А. апелляциялык даттануу менен Чуй 
областтык сотуна кайрылышкан. Апелляциялык даттанууда т м нкул рду ө ө ө
к рс т шк н. Н.К.Б. убактылуу колдонууга б л н п берилген 0,03 га жер тилкесине ө ө ү ө ө ү ү
2007-жылы убактылуу колдонуу м н т  аяктаган, азыркы учурда жер тиркеси өө ө ү
муниципалдык менчигинде. Убактылуу колдонууга берилген жер тилкесинде 0,03 га эч 
кандай курулуштар жургузулгон эмес. Н.К.Б. курулуштары 0,06 га жер тиркесинде 
жайгашкан, ал жер тилкеси жеке менчикке берилген. Биринчи инстанцияда иш 
каралып жатканда Чуй айыл окмотунун к л  тарабынан сотко туура эмес маалымат ө ү ү
берилген, анда Н.К.Б. курулуштары муниципалдык менчик жер тилкесинде жайгашкан 
деп, сот тарабынан ишти тактап, изилдебей эле мыйзамсыз чечим кабыл алган. 
Б.Н.К.Б. 2002-жылы Жантаева-Пионерская к ч л р н н кесилишинен 0,09 га жер ө ө ө ү ү
тилкеси б л н п берилген, анын 0,06 га жеке менчикке, ал эми 0,03 га убактылуу ө ү ү
колдонууга. Ошондой эле биринчи инстанция чечимде КР км т н  караштуу Ө ө ү ө
Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги 
№1-нпа Кыргыз Республикасынын кызыл сызыктар жана башка шаардык конуштарын 
долбоорлоо жана т з  ж н нд  жобону бекит  тууралуу, бир жылдан 31.12.2015 ү үү ө ү ө үү
кабыл алынган. Жогорудагыларды негизинде Чуй областынын райондор аралык 
сотунун 2019-жылдын 24-майындагы чечимин жокко чыгарып, доо арызды 
канааттандырусуз калтырып берууну суранган.
      Апелляциялык инстанциядагы соттун соттук отурумуна талаптагыдай кабардар 
болгон А.К.Ж. келген жок. Айыл окмоттун окулу Б.Э. У.А.К.Ж. аялы Асел кызы 
кошулуп тузулгон актыны жана ал аялдан билдирууну сотко берди. Ал документтерде 
Ж.А.К. сотко катыша албашын, Нарында курулушка иштеп кеткенин, А.К.Ж. бул ишке 
менин тиешем жок дегени корсотулгон.
      Кыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодексинин 333-беренесинин 
5-болугунун талабына ылайык ишти кароонун убактысы жана орду ж н нд  ө ү ө
кабарланбаган жактардын бири сот жыйналышына келбей калган учурда сот ишти 
кароону кийинкиге калтырат. Ишти кароонун убактысы жана орду ж н нд  ө ү ө
талаптагыдай т рд  кабарланган ишке катышуучу жактардын келбегендиги ишти ү ө
териштир г  тоскоолдук кылбайт. Андыктан, Ч й областтык сотунун үү ө ү
административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясы ишке 
катышкан жактардын пикирин угуп, ишти келбей калган жактын катышуусуз карады.
      Апелляциялык инстанциянын соттук отурумунда Н.К.Б. жана К.А.А. окулу – 
А.А.М. Чуй областынын райондор аралык сотунун 2019-жылдын 24-майындагы 
чечимин толугу менен жокко чыгарып, Чуй айыл окмотунун административдик доо 
арызын канааттандыруусуз калтырып берууну суранды.
      Чуй айыл окмотунун окулу – Б.Э.У. Чуй областынын райондор аралык сотунун 
2019-жылдын 24-майындагы чечимин озгортуусуз калтырып берууну суранды.
      Токмок-Чуй аймактык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мулкко укуктарды 
каттоо боюнча башкармалыгынын окулу – А.К.А. Чуй областынын райондор аралык 
сотунун 2019-жылдын 24-майындагы чечимин озгортуусуз калтырып берууну 
суранды.
      Чуй районунун шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгынын окулу – 
А.Э.С. Чуй областынын райондор аралык сотунун 2019-жылдын 24-майындагы 
чечимин озгортуусуз калтырып берууну суранды.
      Иш материалдарын изилдеп, апелляциялык даттануунун ж й л р н талкуулап, ү өө ө ү
тараптардын т ш н кт р н угуп, иш боюнча топтолгон далилдерге баа берип, ү ү ү ө ү
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биринчи инстанциядагы соттун чечиминин мыйзамдуулугун жана негиздуулугун 
текшерип чыгып, Чуй областтык сотунун административдик жана экономикалык 
иштер боюнча соттук коллегиясы т м нд г д й тыянакка келет.ө ө ө ү ө
      Иштин ичиндеги материалдарга караганда, 29-сентябрь 2014-жылы Чуй 
областынын Чуй районунун Чуй айыл км т  Жеке ишкер Н.К.Б.га карата мыйзам ө ө ү
бузуу жолу менен Жеке ишкер Н.Б. тарабынан Чуй айыл км т н н муниципалдык ө ө ү ү
жер тилкесинде тургузулган ишкананы алдырып, айыл км т н н карамагына ө ө ү ү
кайтарып бер  ж н нд  доо арызы менен сотко кайрылган.үү ө ү ө
      Жа ыдан кароодо Чуй областынын райондор аралык сотунун 2019-жылдын 24-ң
майында чыгарылган чечими менен Чуй айыл окмотунун доо арызы 
канааттандырылган. Жеке ишкер Н.К.Б. тарабынан Чуй айыл окмотунун 
муниципалдык жер тилкесинде тургузулган ишкана алдырылып, айыл окмотунун 
карамагына кайтарылып берилген.
      Апелляциялык инстанциядагы соттук коллегия биринчи инстанциядагы соттун 
чечимин т м нк  негиздер менен туура деп эсептейт.ө ө ү
      Б.Н.К. 01-ноябрь 2000-ж. Чуй райондук мамлекеттик администрациясынан ПТО 
жана автотетиктер дуконун куруу учун жер аянтын сурап, арыз менен кайрылган (т.2, 
и.б.17).
      Арыз боюнча тактоо иштери жургузулуп, Н.Б. сураган жердин бир болугу Б.И.Ж. 
таандык экени такталган, 18-октябрь 2001-ж. тузулгон актыга ылайык, Ж.Б.И. 1996-
1997-жылдары уйун бузуу учун сатып жиберип, белгисиз жакка кеткени такталган. 
Жер аянты ошондон бери бош жатат (т.2,и.б.26).
      Чуй айыл окмотунун 04-январында 2001-ж. №1 чечими менен Н.Б.га 0,06 га жер 
аянты жеке менчикке, 0,03 га жер аянты корктондуруу (благоустройство) учун 5 
жылдык моонотко ижарага беруу каралган (т.2, и.б.24).
      з жер аянтына мамлекеттик акт алуу ч н Н.Б. Мамлекеттик каттоого Ө ү ү
кайрылганда анын техникалык тейл  станциясы жана автотетиктер дукону курулган өө
241 кв.м. жер аянтына жер участогуна болгон жеке менчик укугу жонундо 
мамлекеттик акт берилген.
      Ал эми 600 кв.метрдин калган 359 кв.м. жерине Б.И.Ж. жеке менчик укугу катталуу 
болгондуктан жердин бул болугуно Н.Б.га менчик укугу катталган эмес. (т.1,и.б.203-
210).
      Н.Б.га к ркт нд р  ч н берилген жер аянты Н.Б.нын курулган имараттарынын ө ө ү үү ү ү
алды жагында жайгашкан, курулган имараттар менен чон жолдун ортосунда, кызыл 
сызыктан кийин.
      Ал эми Б.И.Ж. тиешелуу 359 кв.м. жер аянты Н.Б.нын курулган имараттарынын арт 
жагында жайгашкан.
      Н.Б.нын к л  А.М. корсоткон Башкы планда да Н.Б. курчу курулуштардын алды, ө ү ү
жол жагында к ркт нд р г  каралган жер аянты, курулмалардын артында да Н.Б. ө ө ү үү ө
сураган жерлер жайгашканы байкалат (т.1,и.б.202).
      Ишти биринчи инстанциядагы сотто кароонун журушундо талаш жерди ордуна 
барып тактоодо схема тузулуп, Н.Б.га жеке менчикке жана ижарага берилген жерлер 
бир жакта, айыл окмоту талашкан жер аянты башка жерде экени такталган (т.3,и.б.87).
      Айыл окмоту бул иш боюнча талашып жаткан жер аянтын Н.Б. озуно жеке 
менчикке бекитип берууну суранып 07-май 2010-ж. арыз берген (т.2,и.б.144).
      Бул арызга ылайык Чуй архитектура жана шаар курулуш башкармалыгы тарабынан 
тактоо иштери жургузулуп, 24-май 2010-ж. №11-10у корутунду тузулгон, ижара 
шартында убактылуу пайдаланууга. (т.2,и.б.125-138).
      Ушундай эле корутунду Чуй-Токмок Мамкаттоо башкармалыгы тарабынан 16-июнь 
2010-ж. тузулуп, суралган 370 кв.м. жер аянтын ДЭУ ишканасынын макулдугу менен 
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убактылуу пайдаланууга берсе болот Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 78-
беренесине ылайык деп коргозулгон. (т.2,и.б.139).
      Анткени суралган жер аянты кызыл сызыктын ичинде болуп, калктуу конуштардын 
жалпы пайдалануудагы жерлеринин курамында турат.
      Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 4-беренесинин 3-болугуно ылайык 
Айылдык аймактын, поселоктун, шаардын чектериндеги, жеке жана мамлекеттик 
менчиктеги жерлерден башка жерлер муниципалдык менчик болуп эсептелет.
      Чуй-Токмок Мамкаттоо башкармалыгынын 28-март 2016-ж. 511 жообуна ылайык 
суралган жер эч кимге катталган эмес жана айыл окмоттун жерлерине таандык. 
(т.2,и.б.140).
      Бул жагдайда Чуй айыл окмотунун муниципалдык жерлер курамына кирген жер 
аянтын Н.Б.дан айыл окмотко кайра кайтаруу доо талабын соттук коллегия негиздуу 
деп эсептейт.
      Мындай жагдайда, Чуй областтык сотунун административдик жана экономикалык 
иштер боюнча соттук коллегиясы 2019-жылдын 24-майындагы Чуй областынын 
райондор аралык сотунун чечими зг рт с з, ал эми Н.К.Б. ишеним кат боюнча ө ө үү ү
окулу А.А.М. жана К.А.А. ишеним кат боюнча окулу А.А.А. апелляциялык тартипте 
келтирген даттануу арызы канааттандыруусуз калтырылууга жатат деген тыянакка 
келет.
      Жогорулардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын Жарандык 
процессуалдык кодексинин 338, 343, 344-беренелерин жетекчиликке алып, соттук 
коллегия,
а н ы к т а д ы:
      Чуй областынын райондор аралык сотунун 2019-жылдын 24-майындагы чечими 

зг рт с з, ал эми Н.К.Б. ишеним кат боюнча окулу А.А.М. жана К.А.А. ишеним катө ө үү ү  
боюнча окулу А.А.А. апелляциялык тартипте келтирген даттануу арызы 
канааттандыруусуз калтырылсын.
      Аныктама чыгарылган учурдан тартып мыйзамдуу к ч н  кирет, ага карата ү ү ө
Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна кассациялык тартипте кабыл алынган 
мезгилден баштап уч айлык моонотто даттанылышы м мк н.ү ү
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