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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ СОТУНУН 

КОНСТИТУЦИЯЛЫК ПАЛАТАСЫНЫН СУДЬЯЛАР 

КОЛЛЕГИЯСЫНЫН 

АНЫКТАМАСЫ 

 

Тилегүл Дербишовна Баймырзаеванын кызыкчылыгын көздөгөн Фарида 

Абдыжалиевна Тыналиеванын өтүнүчүн өндүрүшкө кабыл алуу жөнүндө 

 

2020-жылдын 10-сентябры              Бишкек шаары 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасынын судьялар коллегиясынын төмөнкү курамы: М.Р. Бобукеева, 

Ж.И. Саалаев, М.Ш. Касымалиев, катчы К.А. Аблакимовдун катышуусунда 

Т.Д. Баймырзаеванын кызыкчылыгын көздөгөн Ф.А. Тыналиеванын 

өтүнүчүн карап чыгып, төмөнкүлөрдү 

 

Т А П Т Ы: 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасына 2020-жылдын 13-августунда Т.Д. Баймырзаеванын 

кызыкчылыгын көздөгөн Ф.А. Тыналиеванын Кыргыз Республикасынын 

Жарандык процесстик кодексинин 352-беренесинин 1-бөлүгүн Кыргыз 

Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 1-бөлүгүнө, 5-

бөлүгүнүн 3, 8-пункттарына, 40-беренесинин 1-бөлүгүнө карама-каршы келет 

деп таануу жөнүндө өтүнүчү келип түшкөн. 

Өтүнүчтөн жана ага тиркелген материалдардан келип чыккандай, 

Нарын шаардык сотунун 2014-жылдын 30-сентябрындагы чечими менен 

Нарын шаар башкармасынын 2003-жылдын 16-июнундагы жана 2003-

жылдын 16-сентябрындагы буйруктары менен ээси аныкталганча убактылуу 

210 кыймылсыз мүлк бирдиги Нарын шаардык муниципалдык менчик 

департаментинин менчигине түштү деп табылган. 
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Арыз берүүчүнүн айтымында, 210 кыймылсыз мүлк бирдигинин 

ичинен, №52 катар номер менен көрсөтүлгөн, бирдейлештирилген коду 

4050100011168, Казиев көчөсүндө номери жок даректе жайгашкан жер аянты 

Нарын шаардык мэриясынын 2018-жылдын 5-январындагы буйругу менен 

М.Ч. Чоробековго бөлүнүп берилип, ал эми 2020-жылдын 9-январында 

кыймылсыз мүлктү сатуу жана сатып алуу келишиминин негизинде аталган 

жер аянты Т.Д. Баймырзаевага сатылган. 

Бирок бул жер аянт Эл депутаттарынын Нарын шаардык Советинин 

аткаруу комитетинин 1989-жылдын 7-мартындагы чечими менен жаран Т.Б. 

Касымалиевага бөлүнүп берилгенин билдирип, Т.Б. Касымалиеванын 

кызыкчылыгын көздөгөн Б. Урустемов Нарын шаардык сотунун 2014-

жылдын 30-сентябрындагы чечимине апелляциялык даттануу келтирген. 

Апелляциялык даттанууну кароонун жыйынтыгында, Нарын облустук 

сотунун 2020-жылдын 19-февралындагы аныктамасы менен Нарын шаардык 

сотунун аталган чечиминин №52 катар номер менен көрсөтүлгөн, 

бирдейлештирилген коду 4050100011168, Казиев көчөсүндө номери жок 

даректе жайгашкан жер аянты деген бөлүгү жокко чыгарылып, чечимдин бул 

бөлүгү ошол эле сотко жаңыдан кароого жөнөтүлгөн. 

Кайрылуу субъектисинин пикиринде, Нарын облустук сотунун 2020-

жылдын 19-февралындагы аныктамасы жөнүндө жер аянтты саткан жана 

сатып алган адамдар дагы билген эмес. Ал эми ал тууралуу маалым 

болгондон кийин, Т. Баймырзаева Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна 

Нарын облустук сотунун аталган аныктамасына кассациялык даттануу менен 

кайрылган. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 2020-жылдын 5-

июнундагы аныктамасы менен Т.Д. Баймырзаева мурда иш боюнча тарап 

катары же ишке катышуучу башка жак катары өтпөгөндүгүн жана 

талашылып жаткан ченемге шилтеме жасап, келтирилген кассациялык 

даттанууну арыз ээсине кайтарган. 

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 1-

бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандык 
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укуктары менен эркиндиктерин жокко чыгаруучу же кемсинтүүчү 

мыйзамдар кабыл алынбашы керек. Ал эми ошол эле берененин 5-бөлүгүнүн 

3, 8-пунктарына ылайык жогору турган сот тарабынан ишти кайра каратуу, 

соттук коргонуу укуктар эч чектелүүгө тийиш эмес. Ошондой эле 

Конституциянын 40-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык ар кимге 

Конституцияда, мыйзамдарда, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп 

саналган эл аралык келишимдерде, эл аралык укуктун жалпыга таанылган 

принциптеринде жана ченемдеринде каралган анын укуктары менен 

эркиндигин соттук коргоого кепилдиктер берилет. 

Ал эми арыз берүүчү талашылып жаткан ченемди Кыргыз 

Республикасынын Конституциясынын жогоруда белгиленген ченемдерине 

карама-каршы келип, адамдын соттук коргонууга жана жогору турган сот 

тарабынан ишти кайра каратууга болгон укуктарын чектөөдө деп эсептейт. 

Жогоруда баяндалгандын негизинде, кайрылуу субъектиси Кыргыз 

Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 352-беренесинин 1-

бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 1-

бөлүгүнө, 5-бөлүгүнүн 3, 8-пункттарына, 40-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык 

келбейт деп таанууну суранат. 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасынын судьялар коллегиясы кайрылууну жана ага тиркелген 

материалдарды изилдеп чыгып, «Кыргыз Республикасынын Жогорку 

сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 

28-беренесинин 2-бөлүгүнүн негизинде текшерүүнү жүргүзгөн судья М.Р. 

Бобукееванын маалыматын угуп, төмөнкү тыянакка келди. 

«Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасы жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 24-беренесине ылайык 

аталган конституциялык Мыйзамдын талаптарына жооп берген кайрылуу 

Конституциялык палатада карала турган иш болуп эсептелет. 

Судьялар коллегиясы келтирилген материалдардан Кыргыз 

Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 352-беренесинин 1-
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бөлүгүнүн Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык келүүсү 

жөнүндөгү маселеде күмөндүүлүктүн пайда болуусу байкалат жана бул ишти 

конституциялык сот өндүрүшүнүн алкагында кароого негиз бар деп эсептейт. 

Т.Д. Баймырзаеванын кызыкчылыгын көздөгөн Ф.А. Тыналиеванын 

өтүнүчү «Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасы жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 20, 21, 24, 25, 26-

беренелеринин талаптарына жооп берет. 

Жогорулардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын Жогорку 

сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 

28-беренесинин 2, 5-бөлүктөрүн жетекчиликке алып, Кыргыз 

Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар 

коллегиясы 

 

А Н Ы К Т А Д Ы: 

 

1. Тилегүл Дербишовна Баймырзаеванын кызыкчылыгын көздөгөн 

Фарида Абдыжалиевна Тыналиеванын Кыргыз Республикасынын Жарандык 

процесстик кодексинин 352-беренесинин 1-бөлүгүнүн конституциялуулугун 

текшерүү жөнүндө өтүнүчү өндүрүшкө кабыл алынсын. 

2. Аныктама Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 

Конституциялык палатасына даттанылышы мүмкүн. 

 

Судьялар коллегиясы: М.Р. Бобукеева 

Ж.И. Саалаев 

М.Ш. Касымалиев 


