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      Иш № АД-587/19-МО
кочурмосу
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АТЫНАН
ЧЕЧИМ
ОШ ОБЛАСТЫНЫН РАЙОНДОР АРАЛЫК СОТУ
2019-жылдын 11-сентябры Ош шаары
Курамында, торагалык кылуучу Досалиев Акылбек Кубатбекович,
Соттук отурумдун катчысы: Калматова Аида Авазбековнанын катчылыгында,
Административдик доогер: Ош шаарынын прокурорунун орун басары 
К.Токтосуновдун,
Административдик жоопкер: Ош шаардык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз 
мулкко укуктарды катоо башкармалыгына,
Учунчу жак: М.А.А. жана Р.А.Д. карата
Ош шаардык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мулкко укуктарды катоо 
башкармалыгы тарабынан М.А.А. наамына берилген сериясы Ч № хххх сандуу 
мамлекеттик актысын жараксыз деп табуу жонундогу доо арызы боюнча 
административдик ишти ачык соттук отурумда,
тараптардан:
Ош шаардык прокуратурасынын окулу А.Улукбекованын (ишеним кат боюнча),
Ош шаардык мамкаттоо башкармалыгынан Б.Турдакун уулунун (ишеним кат боюнча),
Ош регионалдык шаар курулушу жана архитектура боюнча башкармалыгы 
А.Эргешованын (ишеним кат боюнча),
Ош шаарынын мэриясынын алдындагы ТЖД окулу И.Мамаевдин (ишеним кат 
боюнча),
Учунчу жак М.А.А. окулу К.С. (ишеним кат боюнча), катышууларында карап, сот 
томонкулорду карап,
Т А П Т Ы :
      Ош шаарынын прокурорунун орун басары сотко жогорудагыдай доо арыз менен 
кайрылып, доо талабын томондогудой негиздеген.
      Ош шаарынын прокуратурасы тарабынан Ош шаарынын тургуну М.А. окулу Ф.К. 
арызынын негизинде текшеруу жургузулуп, белгисиз адамдар тарабынан Ош 
шаарынын Мэриясынын 19.06.2007-жылдагы “менчиктештирилген бир кабаттуу жеке 
менчик уйлорду жана жер тилкелерин бекитип беруу жонундо” №598 сандуу токтому 
жасалмаланып, Ош шаарынын Амир-Темур аймактык кенешинде жайгашкан №211-
кварталындагы №239-жер тилкесинин жанында жайгашкан 400 чарчы метр келген 239 
“а” жер тилкеси М.А.А. жеке менчикке бекитилип берилгенин, текшеруу учурунда Ош 
областтык мамлекеттик архивинен аталган токтомдун кочурмосу суратылганда, №598-
токтом Ош шаарынын мэриясы тарабынан 2007-жылдын 12-апрелинде кабыл 
алынганын, ал токтом жашы жете элек К.к.А. фамилиясын озгортуу жонундо экендиги 
аныкталганын, мындан тышкары, Ош шаарынын мэриясынын токтомдорду каттоо 
журналына ылайык, 2007-жылдын 19-июнунан 20-июнуна чейинки аралыкта 1035-
1070 сандуу таптакыр башка эле маанидеги токтомдор катталгандыгын, аталган 
жасалма токтомдун негизинде Ош шаардык мамкаттоо башкармалыгы тарабынан жер 
тилкеге №5-11-09-0322-3469 сандуу идент. коду ыйгарылып М.А.А. наамына 
26.08.2016-жылы сериясы Ч №хххх сандуу мамлекеттик актысы берилгенин, 2016-
жылдын 01-сентябрында М.А. ишеним катынын негизинде Н.Д. менен Р.Д. ортосунда 
сатып-алуу, сатуу келишими тузулуп, жер тилкеге Р.Д.нын укугу катталганын, аталган 
факты боюнча 2019-жылдын 16-апрелинде Ош шаарынын прокуратурасынын 
“Кылмыштарды жана жоруктарды каттоо бирдиктуу реестрине” катталып, жазык иши 
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боюнча сотко чейинки ондурушту ишке ашыруу караштуулугу боюнчап жиберилгенин 
корсоткон.
      Ош областынын райондор аралык сотунун 13.06.2019-жылдагы аныктамасы менен 
ишке учунчу жак катары Ош шаарынын Мэриясы, Ош реионалдык шааркурулушу 
жана архитектура боюнча башкармалыгы жана Ош шаарынын Мэриясынын 
алдындагы жеке турак-жай куруу, жер пайдалануу жана турак-жай маселелери боюнча 
департаменти тартылган.
      Ош областынын райондор аралык сотунун 20-август 2019-жылдагы аныктамасы 
менен Ош шаарынын прокуратурасынын доо коюу моонотун калыбына келтируу 
жонундогу арызы канааттандырылган, административдик доогер Ош шаарынын 
прокуратурасынын Ош шаардык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мулкко 
укуктарды каттоо башкармалыгынын 26.08.2016-жылдагы сериясы Ч№хххх сандуу 
мамлекеттик актысына карата доо коюу мооноту калыбына келтириген.
      Сот жыйналышынын убактысы жана орду жонундо талаптагыдай кабарланган Ош 
шаарынын Мэриясынан, Р.Д.дан эч ким келген жок.
      Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексинин 141-
беренесинин 4-пунктуна ылайык иш келбеген тараптардын катышуусуз каралды.
      Соттук отурумда доогер Ош шаардык прокуратурасынын окулу А.Улукбекова доо 
арызды толугу менен колдоп, негизги жуйоолор доо арызда корсотулгон, доо арыздагы 
жуйоолорду негиздеген далилдер иш материалдарына тиркоо учун келтирилгенин 
корсотуп, доону толугу менен канааттандырып берууну сураган.
      Соттук отурумда Ош шаардык мамкаттоо башкармалыгынан Б.Турдакун уулу 
мамкаттоо башкармалыгы Ош шаардык мэриясынын токтомунун моору менен 
куболондургон кочурмосунун негизинде беришкендигин, ошондуктан мыйзам чегинде 
карап берууну сураган.
      Соттук отурумда Ош регионалдык шаар курулушу жана архитектура боюнча 
башкармалыгы А.Эргешова архивинен Ош шаарынын мэриясынын №598-токтомунун 
негизинде даярдалган документте чыкпагандыгын корсотуп, доо арыз боюнча соттун 
кароосуна калтырган.
      Соттук отурумда Ош шаарынын мэриясынын алдындагы ТЖД окулу И.Мамаевдин 
соттун кароосуна калтырган.
      Соттук отурумда М.А.А. окулу К.С. доо арыз боюнча соттун кароосуна калтырып, 
М.А.А. жер алгандыгы жана ал жер сатылгандыгы жонундо билбегендигин корсоткон.
      Сот, доо арызды карап, иштин материалдарын изилдеп, тараптардын окулдорунун 
корсотмолорун угуп, аларга баа берип, томонку жагдайлардын негизинде Ош шаардык 
прокуратурасынын доо арызы канааттандырылууга тийиш деп сот эсептейт.
Иштин ичиндеги материалдарга караганда, Ош шаарынын Мэриясынын 19-июнь 2007-
жылдагы №598 сандуу токтому менен Ош шаарынын Амир-Темур аймактык 
кенешинде жайгашкан №211-кварталындагы №239-жер тилкесинин жанында 
жайгашкан 400 чарчы метр келген 239 “а” жер тилкеси М.А.А. жеке менчикке 
бекитилип берилген.
      Аталган токтомдун негизинде, Ош шаардык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз 
мулкко укуктарды каттоо башкармалыгы тарабынан 26-август 2016-жылы 400 чарчы 
метр жер тилкесине М.А.А. укугу катталып, сериясы Ч №хххх сандуу мамлекеттик 
актысы берилген.
      Иш материалдарына тиркелген, Ош областтык мамлекеттик архивинин 10.04.2019-
жылдагы №07-5/1020 сандуу Ош шаарынын прокуратурасына берген билдируусундо, 
Ош шаарынын мэриясынын 12-апрель 2007-жылдагы №598 сандуу токтомунан жана 
2007-жылдагы токтомдорду каттоо журналынан бир нуска берилип, Ош шаарынын 
мэриясынын 19.06.2007-жылдагы №598 сандуу токтому, жер тилкесин болуп беруу 
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жонундогу жарандардын арыздары, шаар курулуш жана архитектура 
башкармалыгынын жумушчу комиссиясынын корутундусу архивге сактоого 
тушпогондугун билдирген.
      Ал эми, Ош областтык мамлекеттик архивиндеги Ош шаарынын мэриясынын 12-
апрель 2007-жылдагы №598 сандуу токтому жашы жете элек К.к.А. фамилиясын 
озгортуу жонундо экендиги корунот.
      2007-жылдагы токтомдорду каттоо журналына ылайык 2007-жылдын 19-июнунда 
1035-1070 сандуу номерлер коюулуп, бирок таптакыр башка эле маанидеги токтомдор 
экендиги корунот.
      Соттук отурумда аныкталгандай, талашылып жаткан Ош шаардык жерге 
жайгаштыруу жана кыймылсыз мулкко укуктарды каттоо башкармалыгы тарабынан 
М.А.А. укугу катталып берилген сериясы Ч №хххх сандуу мамлекеттик актысы Ош 
шаарынын Мэриясынын 19-июнь 2007-жылдагы №598 сандуу токтомунун 
кочурмосунун негизинде берилген.
      Кыргыз Республикасынын “Кыймылсыз м лкк  жана аны менен болгон ү ө
б т мд рд  укуктарды мамлекеттик каттоо ж н нд ” мыйзамынын 47-2-ү ү ө ү ө ү ө
беренесинин 8-пунктуна ылайык жергиликт  каттоо органы каттоого берилген үү
документтердин к ч рм л р н т п нускалары менен салыштырууга жана б т мд н ө ү ө ө ү ү ү ү ү
тараптарынын, ошондой эле документтердеги башка адамдардын колтамгаларынын 
аныктыгын текшер г  милдетт  деп корсотулгон.үү ө үү
      Кыргыз Республикасынын Административдик процесстик кодексинин 51-
беренесинин 1-пункттунун талаптарына ылайык сотто даттанылып жаткан актынын, 
аракеттин (аракетсиздиктин) мыйзамдуулугун жана негизд л г н далилд  милдетиүү ү ү өө  
ушундай актыны кабыл алган же ушундай аракетке (аракетсиздикке) жол берген 
жоопкерге ж кт л т.ү ө ө
      Бирок, соттук отурумда Ош шаардык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мулкко 
укуктарды катоо башкармалыгы тарабынан М.А.А. наамына берилген сериясы Ч № 
хххх сандуу мамлекеттик актысын кабыл алууга негиз болгон Ош шаарынын 
Мэриясынын 19.06.2007-жылдагы №598 сандуу токтому т п нускалары менен ү
салыштырылгандыгын жана т п нускасы болгондугун далилдеп бере алган жок.ү
      Соттук отурумда, учунчу жак М.А.А. окулу К.С. тарабынан Ош шаарынын 
Мэриясынын 19-июнь 2007-жылдагы №598 сандуу токтомунун туп нускасынан 
кочурмосу Ош облустук мамлекеттик архивинен 18.08.2016-жылы №03-26б/14-59/1 
саны менен берилген маалыматты ишке тиркоо учун келтирген.
      Бул боюнча, сот тарабынан Ош облустук мамлекеттик архивине 10.09.2019-жылы 
№02-26/1103 саны менен соттук талап жоноткон.
      Бул соттук татапка карата, Ош облустук мамлекеттик архиви тарабынан 11.09.2019-
жылы №07-5/2202 саны менен билдируу берилип, анда: Ош шаарынын мэриясынын 
12.04.2007-жылдагы №598 сандуу токтомунан, каттоо журналынан кочурмо берилип, 
кошумча билдируу катары: Ош облустук мамлекеттик архивине 2016-жылдын 17-
августунда М.А.А.ден арыз тушпогондугун жана 2016-жылдын 18-августунда 
№03.26б/1459/1 сандуу каттоо менен эч кандай маалымат берилбегендигин 
билдиришкен.
      Ал эми, Ош шаарынын Мэриясы 11.09.2019-жылдагы №1024/08-4 сандуу 
билдируусундо Ош шаарынын Мэриясынын 19-июнь 2007-жылдагы №598 сандуу 
токтому менен М.А. жер тилкесин алуу учун кайрылган арызы жана ага тийиштуу 
материалдардын баары архивге тапшырылганын, Ош шаарынын мэриясынын 
архивинде Ош шаарынын Мэриясынын 19-июнь 2007-жылдагы №598 сандуу токтому 
жана ага тийиштуу документтер жок экендигин билдиришкен.
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      Кыргыз Республикасынын Граждандык Кодексинин 12-статьясына ылайык 
мыйзамга туура келбеген жана жарандардын, юридикалык жактардын укуктарын жана 
мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузган мамлекеттик органдардын жана жергиликтуу 
озун-озу башкаруу органдарынын укуктук ченемдик эмес актылары сот тарабынан 
жараксыз деп табылууга жатат.
      Жогорудагыларга ылайык, сот талашылып жаткан Ош шаардык жерге 
жайгаштыруу жана кыймылсыз мулкко укуктарды катоо башкармалыгы тарабынан 
М.А.А. наамына берилген сериясы Ч № хххх сандуу мамлекеттик актысы Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына туура келбей кабыл алынган укуктук ченемдик эмес 
актылары болгондуктан жараксыз деп табылууга жатат деп эсептейт.
      Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 12-статьясын, Кыргыз 
Республикасынын Административдик процесстик кодексинин 51, 171-176-статьяларын 
жетекчиликке алып, сот
      
Ч Е Ч И М К Ы Л А Т :
Административдик доогер Ош шаардык прокуратурасынын доо арызы 
-канааттандырылсын.
Ош шаардык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мулкко укуктарды катоо 
башкармалыгы тарабынан М.А.А. наамына берилген сериясы Ч № хххх сандуу 
мамлекеттик актысы жараксыз деп табылсын.
Ош шаардык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мулкко укуктарды каттоо 
башкармасынын эсебинен республикалык бюджетке 700 (жети жуз) сом мамлекеттик 
алым, 100 (жуз) сом почта чыгымдары ондурулсун.
Чечим 30 (отуз) кундук моонот ичинде Ош областтык сотуна апелляциялык тартипте 
даттанылышы мумкун.
      Торагалык кылуучу: А.К.Досалиев
      Кочурмосу туура, сдья:
      
      


