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          АНЫКТАМА
Жалал-Абад шаары                    Иш №АД-748/17 МД
17-май 2019-жыл                                                             №АД-120/18-МД 

        №СА № 17/19-МД  
Жалал-Абад областынын райондор аралык сотунун судьясы

Каипова Нурила Кочкоровна,
сот отурумунун катчысы:                               Г. Айдаралиева,
тараптардан арыз берщщчщ Ж. Ж. А. ёкщлщ Б. Т. С. 18-сентябрь 2017-жылдагы 

ишеним каттын негизинде катышууларында, ачык соттук отурумда,
арыз  берщщчщ  Ж.  Ж.  А.  ёкщлщ  Б.  Т.  С.  Жалал-Абад  шаарынын  мэриясынын 

муниципалдык  менчикти  башкармалыгына,  Жалал-Абад  шаардык  жерге  жайгаштыруу 
жана  кыймылсыз  мщлккё  укуктарды  каттоо  башкармалыгына  карата,  Жалал-Абад 
шаарынын Н.А. кёчёсщндё жайгашкан аянты 19,0 кв.м. болгон аялдамада жайгашкан жер 
тилкесине салынган камакты алып салуу ж нщнд гщ арызын карап чыгып,ѳ ѳ

Т А П Т Ы:
Жалал-Абад областтык райондор аралык сотуна административдик доогер Ж. Ж. А. 

ёкщлщ Б. Т. С., Жалал-Абад шаарынын мэриясынын муниципалдык менчикти башкаруу 
комитетине  жана  Жалал-Абад  шаардык  жерге  жайгаштыруу  жана  кыймылсыз  мщлккё 
укуктарды  катоо  башкармалыгына  карата  Жалал-Абад  шаарынын  мэриясынын 
Муниципалдык менчикти башкаруу комитетинин 24-август 2017-жылдагы жер участогун 
5-жылдык мёёнёт менен ижарага берщщ боюнча конкурстун №10/28-протоколун жараксыз 
деп таап берщщ жёнщндёгщ доо арызы менен кайрылган.

Арыз  берщщчщ  арызы  менен  кошо  талаш  болгон  Жалал-Абад  шаары  Н.А. 
кёчёсщндё жайгашкан аянты 19,0 кв.м. болгон аялдамада жайгашкан жер тилкесине иш 
толук каралып, сот актысы мыйзамдуу кщчщнё киргенге чейин камак салып берщщнщ 
суранган.

Жалал-Абад  областтык  райондор  аралык  сотунун  1-ноябрь  2017-жылдагы 
аныктамасы  менен  административдик  доогер  Ж.  Ж.  А.  ёкщлщ  Б.  Т.  С.,  Жалал-Абад 
шаарынын мэриясынын муниципалдык менчикти башкаруу комитетине жана Жалал-Абад 
шаардык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мщлккё укуктарды катоо башкармалыгына 
карата  Жалал-Абад  шаарынын  мэриясынын  муниципалдык  менчикти  башкаруу 
комитетинин 24-август  2017-жылдагы  жер  участогун  5-жылдык мёёнёт  менен  ижарага 
берщщ боюнча конкурстун №10/28-протоколун жараксыз деп таап берщщ ж нщнд гщѳ ѳ  
доо арызы боюнча соттук акт кабыл алынып мыйзамдуу кщчщнё киргенге чейин Жалал-
Абад шаарынын Н.А. кёчёсщндё жайгашкан аянты 19,0 кв.м. болгон аялдамада жайгашкан 
жер  тилкесине  жоопкерлерге  жана  башка  жактарга  айрым  аракеттерди  жасоого  тыюу 
салынган.

Жалал  Абад  областынын  райондор  аралык  сотунун  15-январь  2018-жылдагы 
чечими менен Ж. Ж. А. доо арызы канааттандырылып, Жалал-Абад шаардык мэриясынын 
жер участокторун ижарага берщщ боюнча комиссиясынын 24-август 2017-жылдагы № 10-
28-протоколу жараксыз деп табылган. Аталган чечим мыйзамдуу кщчщнё кирген жана эч 
ким тарабынан даттанылбаган.

Кыргыз  Республикасынын  Административдик-процесстик  кодексинин  119-
беренесине ылайык доону камсыз кылуу процесстин катышуучуларынын арызы боюнча 
ошол  эле  сот  тарабынан  жокко  чыгарылышы  м мк н.  Доону  камсыз  кылууну  жоккоү ү  
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чыгаруу  ж н нд  маселе  соттук  жыйналышта  чечилет.  Процесстин  катышуучуларыө ү ө  
жыйналыштын убактысы жана орду ж н нд  кабарланат, бирок алардын келбей калышыө ү ө  
доону камсыз кылууну жокко чыгаруу ж н нд  маселени кароого тоскоолдук кылбайт.ө ү ө  
Доодон баш тартылган иш боюнча нд р ш токтотулган же доо кароосуз калтырылганө ү ү  
учурда  доону камсыз  кылуу чаралары сот  актысы мыйзамдуу к ч н  киргенге  чейинү ү ө  
сакталат. Бирок процесстин катышуучуларынын арызы боюнча сот актысы менен бир эле 
убакта  же  анын  токтомунан  кийин  доону  камсыз  кылууну  жокко  чыгаруу  ж н ндө ү ө 
аныктама  чыгара  алат.  Доо  канааттандырылган  аны  камсыз  кылуу  боюнча  к р лг нө ү ө  
чаралар соттун чечими аткарылганга чейин з н н колдонулушун сактайт.  Доону камсызө ү ү  
кылууну жокко чыгаруу ж н нд  аныктамага  жекече даттануу (сунуштама)  берилишиө ү ө  
м мк н.ү ү

Мындай жагдайларда аталган тыюу салуу алынып салынууга жатат.
Жогорудагылардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын Административдик-

процесстик кодексинин 119, 191, 192-беренелерин колдонуп, сот
АНЫКТАДЫ:

Арыз  берщщчщ  Ж.  Ж.  А.  ёкщлщ  Б.  Т.  С.  Жалал-Абад  шаарынын мэриясынын 
муниципалдык  менчикти  башкармалыгына,  Жалал-Абад  шаардык  жерге  жайгаштыруу 
жана  кыймылсыз  мщлккё  укуктарды  катоо  башкармалыгына  карата,  Жалал-Абад 
шаарынын Н.А. кёчёсщндё жайгашкан аянты 19,0 кв.м. болгон аялдамада жайгашкан жер 
тилкесине салынган камакты алып салуу ж нщнд гщ арызы канааттандырылсын.ѳ ѳ

Административдик  доогер  Ж.  Ж.  А.  ёкщлщ  Б.  Т.  С.,  Жалал-Абад  шаарынын 
мэриясынын муниципалдык менчикти башкаруу комитетине, Жалал-Абад шаардык жерге 
жайгаштыруу жана кыймылсыз мщлккё укуктарды катоо башкармалыгына карата Жалал-
Абад шаарынын мэриясынын муниципалдык менчикти башкаруу комитетинин 24-август 
2017-жылдагы жер участогун 5-жылдык мёёнёт менен ижарага берщщ боюнча конкурстун 
№10/28-протоколун жараксыз деп таап берщщ ж нщнд гщ доо арызы боюнча соттук актѳ ѳ  
кабыл  алынып  мыйзамдуу  кщчщнё  киргенге  чейин  Жалал-Абад  шаарынын  Н.А. 
кёчёсщндё  жайгашкан  аянты  19,0  кв.м.  болгон  аялдамада  жайгашкан  жер  тилкесине 
жоопкерлерге жана башка жактарга айрым аракеттерди жасоого тыюу салуу жёнщндёгщ 
Жалал Абад областынын райондор аралык сотунун 1-ноябрь 2017-жылдагы аныктамасы 
менен салынган тыюу салуу жокко чыгарылсын.

Аныктамага  нааразы  тараптар  Жалал-Абад  областынын  райондор  аралык 
соту аркылуу жеке даттануу келтирщщгё укуктуу. 

             Судья:                                           Н.К. Каипова.
  


