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ОШ ОБЛАСТЫНЫН РАЙОНДОР АРАЛЫК СОТУ
А Н Ы К Т А М А
2019-жылдын 11-сентябры Ош шаары
Торагалык кылуучу: Досалиев Акылбек Кубатбекович,
Сот отурумунун катчысы: Камалова Аида Авазбековнанын катчылыгында,
      Административдик доогер: Б.А.К.,
      Административдик жоопкер: Ош шаарынын мэриясына, Ош шаардык жерге 
жайгаштыруу жана кыймылсыз мулкко укуктарды каттоо башкармалыгына,
      Учунчу жактар: Ош регионалдык шааркурулушу жана архитектура 
башкармалыгына жана А.А.К. карата,
      Ош шаарынын мэриясынын хххх-жылдын 19-октябрындагы №хххх сандуу 
токтомунун 13-пункттун жана Ош шаарынын мэриясынын хххх-жылдын 01-
ноябрынагы №хххх сандуу токтомунун 7-пункттун жараксыз деп табуу жонундогу 
административдик доосу боюнча ишти ачык соттук жыйналышта тараптардан:
Административдик доогер: А.К.Б. (ишеним кат боюнча),
Ош регионалдык шааркурулушу жана архитектура башкармалыгынан А.Эргешованын 
(ишеним кат боюнча),
Ош шаардык прокуратурасынан А.Улукбекованын (кызм. куб. боюнча), 
катышууларында карап, сот томондогулорду
Т А П Т Ы :
      Административдик доогер А.С.. жогорудагыдай доо арызы менен бирге доо коюу 
моонотун калыбына келтируу жонундо арызы менен кошо кайрылган.
      Арызында, Ош областынын райондор аралык сотуна Ош шаарынын Мэриясынын 
хххх-жылдын 19-октябрындагы №хххх сандуу токтомун жана хххх-жылдын 01-
ноябрындагы №хххх сандуу токтомун жараксыз деп табуу жонундо доо арызы менен 
кайрылгандыгын, жогоруда аталган Ош шаарынын Мэриясынын токтомдору, анын 
атындагы Ош шаарынын Мэриясынын 2005-жылдын 12-майындагы №578 сандуу 
токтомунун 25-пункту Ош шаарынын Мэриясынын хххх-жылдын 10-октябрындагы 
№хххх сандуу токтомунун 13-иунктунун негизинде кучун жоготту деп табылып, Ош 
шаарынын Мэриясынын хххх-жылдын 01-ноябрындагы №хххх сандуу токтомунун 
негизинде А.А.К. 218-кварталдын №432-жер тилкеси болунуп берилгендигин Ош 
регионалдык архитектура жана шаар курулушу башкармалыгынын 2019-жылдын 07-
майындагы чыг.№02-1407/7 сандуу жооп катын алгандан кийин гана белгилуу 
болгондугун корсотуп, доо коюу моонотун калыбына келтирип берууну сураган.
      Сот отурумуна, Ош шаарынын мэриясынан, Ош шаардык жерге жайгаштыруу жана 
кыймылсыз мулкко укуктарды каттоо башкармалыгынан, А.А.К. эч ким келген жок, 
соттук отурумдун орду жана убактысы тууралуу талаптагыдай маалымдалышкан.
Эч кандай арыз, отунуч келтирилген жок.
      Мындай жагдайда, сот ишти Кыргыз Республикасынын Административтик-
процесстик кодексинин 141-беренесинин 4-пунктунун негизинде эгерде соттук 
жыйналыштын убактысы жана орду жонундо талаптагыдай кабарланган процесстин 
катышуучуларынын кимдир-бироосу келбей калган учурда, эгерде келбей калуунун 
себептери жонундо маалымат болбогондо же болбосо сот анын келбей калган 
себептерин жуйосуз деп тааныса, сот ишти кароого укуктуу.
      Сот отурумунда, административдик доогер А.Б. 2015-жылдын май айында гана ага 
жер берилгендиги боюнча маалым болгондугун, ага жер берилди деп кагаз 
барбагандыгын, Ош шаардык архитектура башкармалыгына документтерди даярдап 
беруу жонундо кайрылып, алардан жообун алганда га билгендигин корсоткон.
      Сот отурумунда, Ош регионалдык шааркурулушу жана архитектура 
башкармалыгынан А.Эргешова 2015-жылы жер беруу боюнча кайрылуу жасагандан 
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кийин башка кайрылбагандыгын корсотуп, арызды мыйзам чегинде чечип берууну 
сурады.
      Сот отурумунда, Ош шаардык прокуратурасынан А.Улукбекова тараптардын берген 
корсотмолоруно караганда, мурун эле билгендигин, буга ылайык доо коюу моонотун 
калыбына келтирууго негиз жок экендигин билдирди.
      Сот тараптардын жуйоолорун угуп, иштин материалдарын изилдеп, доогердин доо 
коюу моонотун калыбына келтируу жонундогу арызын канааттандыруусуз калтырууну 
туура деп табат.
      Иштин ичиндеги материалдарга караганда, Ош шаарынын Мэриясынын 
01.10.хххх-жылдагы №хххх сандуу токтомунун 13-пункту менен Бекмурзаева 
Анипаханга болунгон жер тилкесин белгиленген моонотто оздоштурулбогондугуно 
байланыштуу, Ош шаарынын мэриясынын 2005-жылдын 12-майындагы №578 сандуу 
токтомунун 25-пункту кучун жоготту деп табылган.
      Ош шаарынын Мэриясынын хххх-жылдын 01-ноябрындагы №хххх сандуу 
токтомунун негизинде А.А.К. жеке менчик уй куруу учун аянты 600,0 чарчы метр 
болгон 218-кварталдын №432-жер тилкеси болунуп берилген.
      Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексинин 110-
беренесинин 1-пунктунун талаптарына ылайык доо сотко административдик жол-
жоболор ж н нд  мыйзамдарга ылайык каралган административдик даттануу боюнча ө ү ө
административдик органдын чечими к ч н  кирген к нд н тартып ч айдын ичинде ү ү ө ү ө ү
берилет деп корсотулгон.
      Административдик доогер, озунун доо коюуу моонотун калыбына келтируу 
жонундогу арызында талашылып жаткан административдик актылар жонундо Ош 
региондук шааркурулушу жана архитектура башкармалыгынын 07.05.2019-жылдагы 
чыг.№02-1407/7 сандуу жооп катынын негизинде белгилуу болгондугун корсоткон.
      Бирок, иш материалдарына тиркелген, Ош облустук мамлекеттик архивинин 
18.04.2014-жылдагы №375 саны менен административдик доогер А.К.Б. Ош 
шаарынын мэриясынын 2005-жылдын 12-майындагы №578 сандуу токтомунан 
кочурмо берилгендиги корунот.
      Аталган, Ош шаарынын мэриясынын 2005-жылдын 12-майындагы №578 сандуу 
токтомунун кочурмосунун 176-пунктунда эгерде жеке менчик уй куруу учун болунгон 
жер тилкесине 2 жылдык мооноттун ичинде курулуш иштерин баштабаса Жер 
кодексинин 62-статьясынын 5-пунктунун жана 66 статьясынын 4-пунктунун негизинде 
жерге ээлик кылуу укугунан ажыратылуусу корсотулгон.
      Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 222-беренесинин 2-пунктунун 
талаптарына ылайык менчик ээси з н н м лк н  ээлик кылуу, пайдалануу жана ө ү ү ү ү ө
башкаруу укугу берилет.
      Демек, административдик доогер Ош шаарынын мэриясынын 2005-жылдын 12-
майындагы №578 сандуу токтомунун негизинде жер тилкесине болгон укугу жонундо 
Ош облустук мамлекеттик архивинин 18.04.2014-жылдагы №375 саны менен 
кочурмосун алганда эле билип, ээлик кылуу, пайдалануу жана башкаруу укугун 
пайланса болот эле жана ошол убакта эле бугунку кундо талашып жаткан 
административдик актыларын билет эле.
      Мындан сырткары, административдик доогер Ош облустук мамлекеттик архивинин 
18.04.2014-жылдагы №375 саны менен Ош шаарынын мэриясынын 2005-жылдын 12-
майындагы №578 сандуу токтомунан кочурмосун алганда, ал токтомдун 176-
пунктунда корсотулгон эскертуу белгилуу болгон, ага карабастан доогер тарабынан 
бугунку кунго чейин пайдаланбаган, жер тилкесин тактабаган.
      Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексинин 110-
статьясынын 8-болумуно ылайык, эгерде мыйзамда башкасы белгиленбесе, сот 
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жуйолуу деп тааныган себептер боюнча доону беруу моонотту откоруп жиберген 
жактарга откоруп жиберген моонот калыбына келтирилиши мумкун деп корсотулгон.
      Жогорудагылардын негизинде, сот административдик доогердин доо беруу мооноту 
калыбына келтир г  жатпайт жана калыбына келтир д н баш тартыла жатат деп үү ө үү ө
эсептейт.
      Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексинин 186-
береенсинин 9-пунктуна ылайык эгерде ишти соттук териштир г  даярдоо үү ө
процессинде же талаш-тартышты ма ызы боюнча кароо процессинде, арыз берилгенгең  
чейин доону бер н н мыйзамда белгиленген м н т  т п кетиши белгиленсе, ал үү ү өө ө ү ө ү
калыбына келтир г  жатпаса же болбосо калыбына келтир д н баш тартылса сот үү ө үү ө
иш боюнча нд р шт  токтотот деп корсоткон.ө ү ү ү
      Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексинин 110, 186, 
191-193-беренелерин жетекчиликке алып, сот

А Н Ы К Т А Д Ы:

Административдик доогер Б.А.К. доо коюу моонотун калыбына келтируу жонундогу 
арызы канааттандыруусуз калтырылсын.
Административдик доогер Б.А.К. Ош шаарынын мэриясынын хххх-жылдын 19-
октябрындагы №хххх сандуу токтомунун 13-пункттун жана Ош шаарынын 
мэриясынын хххх-жылдын 01-ноябрынагы №хххх сандуу токтомунун 7-пункттун 
жараксыз деп табуу жонундогу доо арызы боюнча сот иши ондуруштон - токтотулсун.
Аныктама мыйзамда белгиленген тартипте даттанылышы мумкун.

      Торагалык кылуучу: А.К. Досалиев
      


