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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ СОТУНУН 

КОНСТИТУЦИЯЛЫК ПАЛАТАСЫНЫН СУДЬЯЛАР 

КОЛЛЕГИЯСЫНЫН 

АНЫКТАМАСЫ 

 

Азизахан Арибжанованын кызыкчылыгындагы Каныбек Насаркулович 

Муратбаевдин ѳтүнүчүн ѳндүрүшкѳ кабыл алуу жѳнүндѳ 

 

2019-жылдын 20-марты           Бишкек шаары 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасынын судьялар коллегиясынын төмөнкү курамы: А.О. Нарынбекова, 

К.М. Киргизбаев, Э.Ж. Осконбаев сот отурумунун катчысы                                 

Н.А. Кененсариеванын катышуусу менен А. Арибжанованын 

кызыкчылыгындагы К.Н. Муратбаевдин ѳтүнүчүн карап чыгып, 

төмөнкүлөрдү 

 

Т А П Т Ы: 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасына 2019-жылдын 7-февралында А. Арибжанованын 

кызыкчылыгындагы К.Н. Муратбаевдин Кыргыз Республикасынын 

Административдик-процесстик кодексинин 271-беренесин Кыргыз 

Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ, 20-

беренесинин 1, 3-бѳлүктѳрүнѳ, 5-бѳлүгүнүн 8-пунктуна, 40-беренесинин 1-

бѳлүгүнѳ карама-каршы келет деп таануу жѳнүндѳ ѳтүнүчү келип түшкѳн. 

Кайрылуудан жана ага тиркелген материалдардан келип чыккандай, А. 

Арибжанова 19-март 2018-жылы Ош областынын Райондор аралык сотуна 

арыз менен кайрылып, анда Ош областынын Райондор аралык сотунун 2008-

жылдын 24-сентябрындагы чечимин жаны жагдай боюнча кайра карап 

берүүнү суранган. Бул чечим менен А. Арибжанованын дүкѳнүнѳ аянты 10 



2 
 

сотук жер участогун бекитип берүү жѳнүндѳ Жаңы-Ноокат айыл округунун 

2007-жылдын 28-февралындагы № 2 протоколу жана № 26 токтому жараксыз 

деп таанылган. 

Кайрылуучу ишти жаңы жагдай боюнча кайра кароого негиз катары 

Ош областынын Ноокат райондук сотунун 2018-жылдын 12-январындагы 

чечимин көрсөткөн, бул чечим менен Х. Насруллаевдин Ноокат районунун 

Жаңы-Ноокат айылында жайгашкан №1 дүкѳнгѳ болгон менчик укугу 

тууралуу күбѳлүктү тикелентүү жѳнүндѳ доо арызы канааттандыруусуз 

калтырылган, чечим мыйзамдуу күчүнѳ кирген. 

 Ушуга байланыштуу, жогоруда көрсөтүлгөндөй, А Арибжанова Ош 

областынын Райондор аралык сотуна ишти жаңы жагдай боюнча кайра кароо 

жѳнүндѳ арыз менен кайрылган, сот 2018-жылдын 25-сентябрындагы 

аныктамасы менен арызды канааттандыруусуз калтырган. 

Аталган аныктама менен макул болбостон, А. Арибжанова Ош 

областтык сотуна даттануу менен кайрылган, сот даттанууну карап 

канааттандыруусуз калтырган. Мындай чечимге келүүгө негиз катары 

Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексинин 271-

беренесинин, жаңы жагдай боюнча сот актысын кайра кароо үчүн кызмат 

кылган жагдайлар белгиленген күндөн тартып үч айдын ичинде, бирок сот 

актысы мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып үч жылдан кем эмес 

мезгилде ишти караган сотко берилет деген талабын көрсөтүп, процесстик 

мѳѳнѳттѳрдүн ѳтүп кеткенин белгилеген.  

Кайрылуу субъектинин пикири боюнча, Административдик-процесстик 

кодекстин 271-беренесинин, каралууга тийиш болгон сот актысы мыйзамдуу 

күчүнө кирген күндөн тартып үч жылдан кеч эмес мезгилде ишти караган 

сотко берилет деген чектѳѳсү Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 

16-берененсинин 3-бѳлүгүндѳгү жана 20-беренесинин 5-бөлүгүнүн 8-

пунктундагы укуктарын чектегендиктен Конституциянын талаптарына 

каршы келет.  
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Кайрылуучу өз жүйѳлѳрүнѳ негиздеме катары  Конституциянын 1, 12-

беренелеринин, 20-беренесинин 1, 3-бѳлүктѳрүнүн, 40-беренесинин 1-

бѳлүгүнүн ченемдик жоболорун келтирген. 

Ошондой эле, кайрылуучу Адам укуктарынын жалпы 

декларациясынын 8, 10-беренелеринде, Атуулдук жана саясий укуктар 

жѳнүндѳ эл аралык пакттын 2, 14-беренелеринде, Адамдын укуктары жана 

негизги эркиндиктери жѳнүндѳ Кѳз карандысыз Мамлекеттер 

Шериктештигинин Конвенциясынын 6, 20-беренелеринде мамлекеттин кѳз 

карандысыз калыс сот жана акыйкат соттук териштирүү аркылуу адамдардын 

компетенттүү жана таасирдүү соттук коргоого болгон укуктарынын жүзѳгѳ 

ашырылуусун камсыздоо милдети бекитилген деп белгилеп ѳткѳн. 

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, арыздануучу Кыргыз 

Республикасынын Административдик-процесстик кодексинин 271-беренесин 

конституциялуу эмес деп таанууну суранган. 

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 текшерүү жүргүзгөн судья А.О. 

Нарынбекованын маалыматын угуп, төмөнкү тыянакка келди.  

«Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасы жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 24-беренесине ылайык 

конституциялык Мыйзамдын талаптарына жооп берүүчү өтүнүч таризиндеги 

кайрылуу Конституциялык палатада каралуучу иштин себеби болуп 

эсептелет. 

Келтирилген материалдардан Кыргыз Республикасынын 

Административдик-процесстик кодексинин 271-беренесинин Кыргыз 

Республикасынын Конституциясына ылайык келүүсү жѳнүндѳгү маселеде 

пайда болгон күмѳндүүлүк, бул ишти конституциялык сот ѳндүрүшүнүн 

алкагында кароо үчүн негиз болуп эсептелет. 
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Ошону менен бирге, арыздануучу келтирген кайрылууда талашылып 

жаткан ченемдин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-

берененсинин 3-бѳлүгүнѳ, 20-беренесинин 1 жана 3-бөлүктѳрүнѳ ылайык 

келүүсү боюнча укуктук күмѳндүүлүктүн болуусун тастыктаган тийиштүү 

укуктук негиздеме жок.  

Баяндалганды эске алуу менен, К.Н. Муратбаевдин Административдик-

процесстик кодекстин 271-беренесинин Кыргыз Республикасынын 

Конституциясынын жогоруда аталган ченемдерине ылайык келүү бѳлүгүндѳ 

конституциялуулугун текшерүү тууралуу талабы ѳндүрүшкѳ кабыл алуудан 

баш тартууга жатат. 

Калган бѳлүгүндѳ А. Арибжанованын кызыкчылыгындагы К.Н. 

Муратбаевдин ѳтүнүчү «Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 

Конституциялык палатасы жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 20, 21, 24, 

25, 26-беренелеринин талаптарына жооп берет. 

Жогоруда аталган тыянактын 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. Азизахан Арибжанованын кызыкчылыгын кѳздѳгѳн Каныбек 

Насаркулович Муратбаевдин Кыргыз Республикасынын Административдик-

процесстик кодексинин 271-беренесинин Кыргыз Республикасынын 

Конституциясынын 20-беренесинин 5-бѳлүгүнүн 8-пунктуна, 40-беренесинин 

1-бѳлүгүнѳ ылайык келүүсүн текшерүү жѳнүндѳ ѳтүнүчү ѳндүрүшкѳ кабыл 

алынсын. 

2. Ѳтүнүчтү Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик 

кодексинин 271-беренесинин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 
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16-беренесинин 3-бѳлүгүнѳ, 20-беренесинин 1 жана 3-бѳлүктѳрүнѳ ылайык 

келүүсүн текшерүү жѳнүндѳ талабы бѳлүгүндѳ ѳндүрүшкѳ кабыл алуудан 

баш тартылсын. 

3. Аныктама Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 

Конституциялык палатасына даттанылышы мүмкүн. 

 

 

Судьялар коллегиясы:        А.О. Нарынбекова  

К.М. Киргизбаев 

Э.Ж. Осконбаев 

 

 

 


