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Иш № ЭД – ХХХХ413/19–МО
кочурмосу

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АТЫНАН
ЧЕЧИМ
(сырттан чыгарылган)
ОШ ОБЛАСТЫНЫН РАЙОНДОР АРАЛЫК СОТУ
03-июнь 2019-жыл Ош шаары

Торагалык кылуучу: Досалиев Акылбек Кубатбекович,
Сот отурумунун катчысы: Шамшибек кызы Айгеримдин катчылыгында,
Доогер: ЖИ А.Г.А.,
Жоопкер: ЖИ К.А.Т. карата,
жоопкер К.А.Т. –алынуучу пайдадан калтырылган ХХХХ ХХХХ (ХХХХ) сом жана 
мамлекеттик алымды ондуруу жонундогу доо арызы боюнча ачык соттук жыйында,
Тараптардан:
Арыз беруучу: Г.А.А. (паспорту боюнча) катышусунда карап, сот томондогулоду

БЕЛГИЛЕДИ:

      Доогер ЖИ А.Г.А. Ош областынын райондор аралык сотуна жогорудагыдай доо 
арызы менен кайрылып, талабын томондогулор менен негиздеген.
      2017-жылдын 01-январында тузулгон келишимдин негизинде Ош шаарынын 
Курманжан Датка кочосунун 274-уйунун жанында убактылуу жайгашкан соода 
павильонун убактылуу пайдалануу учун К.А.Т. бергендигин, К.А.Т. менен тузулгон 
келишимдин талаптарынын бузгандыгын, ал К.А.Т. келишим бир тараптуу 
бузулгандыгы жана анын соода павильонун бошотуп беруусун билдиргендигин, бирок 
К.А.Т. аткарбагандыгын, анын соода контейнеринен 2018-жылдын август айынан 
бугунку кунго чейин бошотпой жана мен ал жерден ар а сайын алуучу 15ХХХХ сом 
аренда акыдан алынуучу пайдадан калтырып, натыйжада 2018-жылдын август айынан 
апрель 2019-жылга карата ХХХХ ХХХХ сом материалдык зыян келип жатканын 
корсоткон.
      Соттук отурумга тийешелуу турдо маалымдалганы менен жоопкер ЖИ К.А.Т. 
соттук отурумдун орду жана убактысы тууралуу талаптагыдай маалымдалганына 
карабай, соттук отурумга келишкен жок жана эч кандай арыз отунуч келтиришпеди.
      Ош областынын райондор аралык сотунун 03.06.2019-жылдагы аныктамасы менен 
тийешелуу турдо маалымдалган жоопкердин келбегендиге байланыштуу ишти сырттан 
карап беруу жонундогу доогер ЖИ А.Г.А. отунучу канааттандырылып, сот, Кыргыз 
Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 234-беренесинин 1-болумуно 
ылайы жоопкердин келбей калганын жуйоосуз деп эсептеп ишти жоопкердин 
катышуусуз сырттан кароону аныкталган.
      Сот отурумунда, доогер А.Г.А. доо арызында корсотулгон жуйоолорун толугу 
менен колдоп, доо арызын канааттандырып берууну сураган.
      Сот ишке катышкан тараптардын жуйоолорун угуп, арызды карап жана ага 
тиркелген материалдарды изилдеп, аларга баа берип, томонку тыянакка келет.
      Иштин материалдарына караганда, 2017-жылдын 01-январында доогер ЖИ А.Г.А. 
жана ЖИ К.А.Т. ортолорунда тузулгон келишимдин негизинде Ош шаарынын 
Курманжан Датка кочосунун 274-уйунун жанында убактылуу жайгашкан “соода 
павильону” убактылуу пайдаланууга берген.
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      Бирок, Ош областынын райондор аралык сотунун 20-июнь 2018-жылдагы сырттан 
чечиминин негизинде доогер ЖИ А.Г.А. доо арызы канааттандырылып, доогер ЖИ 
А.Г.А. жана ЖИ К.А.Т. ортолорунда тузулгон 2017-жылдын 01-январында келишими 
бузулуп, доогер ЖИ А.Г.А. пайдасына ЖИ К.А.Т.нын эсебинен 45 ХХХХ сом ижара 
акысы ондурулуп, Ош шаарынын Курманжан Датка кочосунун 274-уйунун жанында 
убактылуу жайгашкан “соода павильонунан” ЖИ К.А.Т. чыгарылган.
      Ош областык сотунун административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук 
коллегиясынын 10-август 2018-жылдагы чечими менен Ош областынын райондор 
аралык сотунун 20-июнь 2018-жылдагы сырттан кабыл алынган чечими озгортулуп, 
чечимдин доогер ЖИ А.Г.А. пайдасына ЖИ К.А.Т.нын эсебинен 45 ХХХХ сом ижара 
акысы ондурулгон болугу жокко чыгарылып, чечимдин калган болугу озгортуусуз 
калтырылган.
      Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун административдик жана экономикалык 
иштер боюнча соттук коллегиясынын 15-ноябрь 2018-жылдагы токтому менен Ош 
областык сотунун административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук 
коллегиясынын 10-август 2018-жылдагы чечими кучундо калтырылган.
      Кыргыз Республикасынын Жарандык-процесстик кодексинин 371-беренесинини 1-
пунктунун талаптарына ылайык кассациялык инстанциядагы соттун актылары алар 
жарыяланган учурдан баштап дароо мыйзамдуу к ч н  кирет, акыркы болуп ү ү ө
эсептелет, даттанууга жатпайт жана аткаруу нд р ш  ж н нд  Кыргыз ө ү ү ү ө ү ө
Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте аткарылат.
      Демек, доогер ЖИ А.Г.А. жана ЖИ К.А.Т. ортолорунда тузулгон 2017-жылдын 01-
январындагы Ош шаарынын Курманжан Датка кочосунун 274-уйунун жанында 
убактылуу жайгашкан “соода павильону” убактылуу пайдаланууга беруу жонундогу 
келишими жокко чыгарылган, буга ылайык доогер ЖИ А.Г.А. аталган 2017-жылдын 
01-январындагы келишимдин негизинде ижара акысын талап кылууга укуксуз.
      Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 14-беренесинин 1-пунктунун 
талаптарына эгерде мыйзамда же мыйзамга ылайык келишимде башкача каралбаса, 
укугу бузулган адам з н  келтирилген зыяндардын ордун толтурууну талап кыла ө ү ө
алат.
Бирок, соттук отурумда доогер ЖИ А.Г.А. кайсыл укугу бузулгандыгын далилдеп бере 
алган жок.
      Анткени, соттук отурумда доогер ЖИ А.Г.А. Ош шаарынын Курманжан Датка 
кочосунун 274-уйунун жанында убактылуу жайгашкан “соода павильону” анын 
менчигине тийиштуу экендигин тастыктаган документтерди келтирген эмес.
Кыргыз Республикасынын Жарандык-процесстик кодексинин 198-202, 234-235-
статьяларын жетекчиликке алып, сот
ЧЕЧИМ КЫЛАТ:
      
Доогер ЖИ А.Г.А. доо арызы канааттандыруусуз калтырылсын.
Чечимге беш кундун ичинде бул чечимди жокко чыгаруу жонундо арызды сырттан 
чыгарган чечимди чыгарган сотко берууго укуктуу, бул чечимди жокко чыгаруу 
жонундо арызды беруу мооноту откондон кийин апелляциялык тартипте Ош 
областтык сотуна чечимди кабыл алган сот аркылуу даттануу мумкун.

      Торагалык кылуучу: А.К. Досалиев
      


