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      Иш № АД – 000411/19 – МО

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АТЫНАН

ЧЕЧИМ

ОШ ОБЛАСТЫНЫН РАЙОНДОР АРАЛЫК СОТУ

16-август 2019-жыл Ош шаары

Торагалык кылуучу Абдыкадырова Зарина Омаровна,
соттук отурумдун катчысы Шайманбек кызы Гульзаданын катчылыгында
Ош областык прокуратурасынан прокурор Н. Назаровдун,
доогер: Ш.Х.Ю., (13.03.2018-ж. ишеним каттын негизинде) окулу К.А.А.,
жоопкер: Араван райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мулкко укуктарды 
каттоо башкармалыгынын (01.04.2019-ж.ишеним каттын негизинде) окулу Абдылдаев 
Тологон Саматовичтин,
учунчу жак: Тепе-Коргон айыл окмотунун (13.08.2019-ж. ишеним каттын негизинде) 
окулу Умаров Алишер Моминжановичтин,
Араван районунун шааркурулушу жана архитектура боюнча башкармалыгынын 
(13.08.2019-ж. ишеним каттын негизинде) окулу Раймбердиев Акылбек 
Жармаматовичтин,
учунчу жактар: Э.Ю.Х. (12.11.2018-ж. ишеним каттын негизинде) окулу И.Ю.И. жана 
Б.Х.М. (19.04.2018-ж. ишеним каттын негизинде) окулу М.Б. катышуусунда,
      соттун ачык отурумунда доогер Ш.Х.Ю. жоопкер Араван райондук агрардык 
онуктуруу башкармасына жана Араван райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз 
мулкко укуктарды каттоо башкармалыгына карата
      Араван райондук агрардык онуктуруу башкармалыгы тарабынан М.А..дин атына 
берилген 04-декабрь хххх-жылдагы №хххх сандуу жеке менчик укугу жонундо 
куболугун жана Араван райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мулкко 
укуктарды каттоо башкармасынын М.А..дин атына 04-декабрь хххх-жылдагы №хххх 
сандуу жеке менчик укугу жонундо куболугун каттоого алган аракетин жараксыз деп 
табуу жонундогу доо арызын ачык соттук отурумда карап, сот томондогулорду
Т А П Т Ы :

Доогер Ш.Х. Юлдашевич жоопкерлер Араван райондук агрардык онуктуруу 
башкармасына, Араван райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мулкко 
укуктарды каттоо башкармасына, учунчу жактар Базаров Хаетбеке, Эгамова Юлдузхон 
Хожаназаровнага карата Араван райондук агрардык онуктуруу башкармасы тарабынан 
М.А..дин атына берилген 04-декабрь хххх-жылдагы №хххх сандуу жеке менчик укугу 
жонундо куболугун жана Араван райондук жерге жайгаштырууу жана кыймылсыз 
мулкко укуктарды каттоо башкармасынын М.А..дин атына 04-декабрь хххх-жылдагы 
№хххх сандуу жеке менчик укугу жонундо куболугун каттоого алган аракетин 
жараксыз деп табуу жонундо доо арызы менен сотко кайрылган. Доо арызында 
талашылып жаткан куболук менен жана Араван райондук мамкаттоо 
башкармалыгынын аракети менен макул эместигин. Анткени, Араван райондук 
агрардык онуктуруу башкармалыгы куболукту берууго ыйгарым укугу болбогонун, ал 
эми Араван райондук мамкаттоо башкармалыгы куболуктун негизинле А.М. укугун 
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каттаганы Кыргыз Республикасынын Мамкаттоосунун 2015-жылдын 27 июлундагы 
№107 буйругу менен бекитилген Кыймылсыз м лкк  укуктарды, укуктарга ү ө
чект л рд  жана аны менен болгон б т мд рд  мамлекеттик каттоо эрежелерин өө ө ү ү ү ө ү
бекит  ж н нд  эрежелеринин талаптарын сактаган эмес деп негиздеп доону үү ө ү ө
канааттандырууну сураган.
Доо арызга каршы пикир келтирилбеди.
Соттук отурумда доогердин окулу А.К. доо арызды колдоп, жуйоолор доо арызда 
корсотулгон, мулктун техникалык паспорту жок, доогердин жоктугунан 
пайдаланышып 1 болмолуу батирди каттап алышкан. Куболукту агрардык 
башкармалыгы берууго укугу жок болчу, мооноту отконго байланыштуу кылмыш иши 
козголбогон, куболуктун негизинде мыйзамсыз каттоо жургузулгон, доогердин укугу 
бузулганы тастыкталганын, 29.12.хххх-жылдагы куболук мыйзамсыз берилгенин 
каттоодон мыйзамсыз отконун, 2006-жылы А.М. укугу катталган. Араван райондук 
мамкаттоо башкармалыгы мыйзамсыз каттаган, прокурордун сунушу берилгенин 
мамкаттоо башкармалыгы билдируусундо куноосун мойнуна алгандыгын корсотуп доо 
арызды канааттандырып берууну сурады.
      Жоопкер Араван районунун жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мулкко 
укуктарды каттоо башкармалыгынын окулу Т.Абдылдаев доо арызды колдобой, алар 
тараптан мыйзам бузуулар болгон эмес, мыйзам чегинде иш аракеттери жургузулгон, 
дооогердин укугу катталган эмес деп тушундуруп, доону канааттандыруусуз 
калтырууну сурады.
      Тепе-Коргон айыл окмотунун окулу А.М.У. доо арызды колдобой, доогер кароолчу 
болуп иштеген, озунун укугун мыйзамды билбегенинен каттабаган, талаш жерге 
архитектуралык документтерди жасаткан, бир эле болмолуу батир бар деп тушундуруп 
доо арызды чечууну соттун кароосуна калтырды.
      Учунчу жактын окулу М.Б. жана Ю.И. доо арызды колдобой канааттандыруусуз 
калтырууну сурады.
      Ош областык прокуратурасынан прокурор Н. Назаров доо арыз канааттандыруусуз 
калтырылууга жатат деген корутунду берди.
Соттук отурумда катышкан тараптардын корсотмолорун угуп, иштин материалдарын 
изилдеп, аларга баа берип, сот томонку негиздер боюнча доо арыз канааттандыруусуз 
калтырылууга жатат деп эсептейт.
Иштин материалдарына караганда Араван райондук агрардык онуктуруу башкармасы 
тарабынан М.А..дин атына 04.12.хххх-жылы №хххх сандуу жеке менчик укугу 
жонундо куболугу берилген.
Бирок, соттук отурумунда доогердин талаштагы куболук менен кандайдыр бир 
укуктары же мыйзам тарабынан корголуучу кызыкчылыктары бузулганы аныкталган 
жок.
2000-жылдын 17 декабрындагы М.У. кооперативинин башкаруусунун протоколу менен 
Ш.Х.га кооперативдин балансында турган мейманкана менен кичи от жагуучу жай 
сатылганы корунот. Бирок, протокол кооперативдин моору менен тастыкталбай, Тепе-
Коргон айылдык округунун моору менен тастыкталган.
Соттук отурумунда бул протоколдун негизинде доогер менен кооперативдин ортосунда 
мейманкана менен кичи от жагуучу жайды сатуу сатып алуу келишими тузулгону 
аныкталган жок.
Ал эми кыймылсыз мулктун астындагы 500,0 ч.м. жер тилкесин Х.Ю.Ш. айыл 
окмоттон 2014-жылдын 29 декабрында №3 сатуу сатып алуу келишиминин негизинде 
сатып алган. Жана 2014-жылдын 29 декабрындагы Тепе-Коргон айыл окмотунун №110 
токтому менен Х.Ю.Ш.ке 500, ч.м. жер тилкеси болунуп берилген.
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Оз кезегинде А.М. кооперативдин бир болмолуу батири менен чон от жагуучу жайы 
сатылып, Тепе-Коргон айыл окмотунун 2006-жылдын 7 декабрындагы №21 токтому 
менен кыймылсыз мулктун астындагы 860 ч.м. жер тилкеси сатуу сатып алуу 
келишиминин негизинде бекитилип берилген. Башкача айтканда доогер менен учунчу 
жак А.М. эки башка мулк сатылганы иш материалдарынан корунуп турат.
Аталган токтомдун негизинде А.М. кыймылсыз мулкко болгон укугу 2007-жылдын 22-
февралында Араван райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мулкко укуктарды 
каттоо башкармалыгынан катталып, Ч №091348 сандуу жер участогуна болгон жеке 
менчик укугу жонундо мамлекеттик акт берилген.
Соттук отурумунда тараптар талаштагы менчик укугу жонундо куболуктун туп 
нускасын же болбосо тиешелуу турдо куболондурулгон кочурмосун келтиришкен жок.
Ошондой эле талаш болуп жаткан куболуктун туп нускасы Араван райондук 
мамлекеттик архивинен, Ош облустук мамлекеттик архивинен, Ош облустук Араван 
райондук агрардык онуктуруу башкармалыгынан, Араван райондук мамкаттоо 
башкармалыганан табылган жок.
Кыргыз Республикасынын Кыймылсыз м лкк  жана аны менен болгон б т мд рд  ү ө ү ү ө ү
укуктарды мамлекеттик каттоо ж н нд  мыйзамынын 30-ст. 3-п. ылайык каттоонун ө ү ө
юридикалык к ч н  кирген учурунан баштап, мамлекет ошол катталган укуктарды ү ү ө
жана алар менен алака жасоону, ушул Мыйзамда белгиленген тартипте корголушун 
камсыз кылат.
Убагында А.М. жана андан кийинки менчик ээлеринин кыймылсыз мулкко болгон 
укуктары Араван райондук мамкаттоо башкармалыгынан катталган.
Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 12-ст. ылайык мамлекеттик органдын 
же жергиликт  з алдынча башкаруу органынын нормативдик эмес актысы же үү ө
мыйзамда каралган учурларда, мыйзамдарга ылайык келбеген жана граждандык 
укуктарды жана граждандын же юридикалык жактын мыйзам тарабынан корголуучу 
таламдарын бузган нормативдик акт сот тарабынан жараксыз деп табылышы м мк н.ү ү
Соттук отурумунда доогер Х.Ш. талаштагы куболук менен жана Араван райондук 
мамкаттоо башкармалыгынын аракети менен мыйзам тарабынан корголуучу 
таламдары бузулгандыгы аныкталбагандыктан доосу канааттандыруусуз калтырылууга 
тийиш деп сот табат.
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Пленумунун Кыргыз Республикасынын 
Административдик-процесстик кодексинин укук ченемдерин соттор тарабынан 
колдонуунун кээ бир маселелери ж н нд  токтомунун 16-пунктунда доогердин ө ү ө
укуктары, эркиндиктери жана мыйзамдуу кызыкчылыктары бузулбагандыгы, же 
болбосо анын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын ж зого ү
ашырууга карата тоскоолдуктар т з лбогонд г  аныкталган учурда, сот ү ү ү ү
административдик доону канааттандыруудан баш тартылат. Мындай учурда, сот 
талашылып жаткан мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликт  оз алдынча үү
башкаруу органдарынын, алардын кызмат адамдарынын актыларынын, аракетинин 
(аракетсиздигинин) мыйзамдуулугуна баа бербоого укуктуу деп корсотулгон.
Мындай жагдайларда доо арыз канааттандыруусуз калтырылууга жатат деген сот 
тыянакка келет.
Жогорудагылардын негизинде Кыргыз Республикасынын Административдик 
процесстик кодексинин 171-176- беренелерин жетекчиликке алып сот

Ч Е Ч И М К Ы Л А Т :

Ш.Х.Ю. жоопкер Араван райондук агрардык онуктуруу башкармасына жана Араван 
райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мулкко укуктарды каттоо 
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башкармалыгына карата Араван райондук агрардык онуктуруу башкармалыгы 
тарабынан М.А..дин атына берилген 04-декабрь хххх-жылдагы №хххх сандуу жеке 
менчик укугу жонундо куболугун жана Араван райондук жерге жайгаштыруу жана 
кыймылсыз мулкко укуктарды каттоо башкармасынын М.А..дин атына 04-декабрь 
хххх-жылдагы №хххх сандуу жеке менчик укугу жонундо куболугун каттоого алган 
аракетин жараксыз деп таап беруу жонундогу доо арызы канаттандыруусуз 
калтырылсын.
Ш.Х. Юлдашевичтен мамлекеттин пайдасына 1022 сом почта чыгымдары ондурулсун.
      Чечим 30 (отуз) кундук моонот ичинде Ош областтык сотуна апелляциялык 
тартипте даттанылышы мумкун.
      

Торайымдык кылуучу:З. О. Абдыкадырова
Кочурмосу анык: З. О. Абдыкадырова


