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ГД-400-19/Ба-1                                                                кочурмо:
А-Ба-05-120-19-ГД

А Н Ы К Т А М А
2019-жылдын 08-августу                    Баткен шаары.

Баткен облустук сотунун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясы, курамында:
т рагалык кылуучуө Кожобекова Г.Т.,
судьялар Абдураимов А.Б. жана Алимкулов Н.Х.,
соттук отурумдун катчысы             Эгембердиева М.,
доогер  айыл  окмотунун  башчысы  Н.Т.,  жоопкер  айылдык  кенешинин  торагасы  КА. 
катышуусу менен ачык соттун отурумунда Баткен райондук сотунун 18.06.2019-жылдагы 
аныктамасына  карата  Т.Н.  процессуалдык  м н т  калыбына  келтир  ж н нд гөө ө ү үү ө ү ө ү 
арызы жана апелляциялык жекече даттануусу боюнча жарандык иш каралды.

Аныктама  менен  доогер  айыл  окмотунун  башчысы  Т.Н.  жоопкер  айылдык 
кенешине карата 2019-жылдын 16-майындагы айылдык кенешинин VI чакырылышынын 
кезектеги  XXXIII  сессиясынын  кун  тартибиндеги  айыл  окмотунун  башчысы  Т.Н. 
ишенбоочулук корсотуу жонундогу №00 токтомун жокко чыгаруу жонундогу жарандык 
иши караштуулугу боюнча Баткен райондор арылык сотуна жиберилген.

(т рагалык кылуучу, судья: Гуламидин уулу Э.)ө
Иш  боюнча  торагалык  кылуучу  Г.Т.Кожобекованын  баяндамасын,  ишке 

катышуучулардын  тушундурмолорун  угуп,  апелляциялык  инстанциядагы  соттук 
коллегия

Т А Б А Т:
айыл  окмотунун  башчысы  Т.Н.  Баткен  областык  сотунун  жарандык  иштер 

боюнча соттук коллегиясына, процессуалдык м н т  калыбына келтир  ж н нд гөө ө ү үү ө ү ө ү 
арыз  менен  кайрылып,  анда  Баткен  райондук  сотунун  18-июнь  2019-жылдагы 
аныктамасын 2019-жылдын 2-июль куну Баткен районунун айылынын почта кызматкери 
алып  келип  бергендигине  байланыштуу  апелляциялык  мооноту  жуйоолуу  себептер 
менен откоруп жибергендигин корсотуп, даттанууга болгон процессуалдык м н т нөө ө ү  
калыбына  келирип,  2019-жылдын  16-майындагы  айылдык  кенешинин  VI 
чакырылышынын кезектеги  XXXIII  сессиясынын кун  тартибиндеги  айылдык кенеши 
Т.Н. ишенбоочулук корсотуу жонундогу №00 токтомду жокко чыгарууну сураган.

Аныктамага макул болбой Т.Н. апелляциялык жекече даттануу келтирип, анда доо 
арыздагы жетишээрлик фактыларга  толук  маани бербестен Баткен райондук  соту доо 
арызын канааттандырбастан туруп, тушунуксуз себептен улам Баткен райондор аралык 
сотуна  жибергендигин  корсотуп,  райондук  сотунун  18.06.2019-жылдагы  аныктамасын 
жокко чыгарууну, даттануу моонотун калыбына келтирууну сураган.

Иштин ичиндеги материалдарды текшерип, далилдерди изилдеп, арыздын жана 
апелляциялык  жекече  даттануунун  жуйоолорун  талкуулап,  ишти  кароодо  аныкталган 
жагдайларга  ар  тараптуу  баа  берип,  соттук  коллегия  иш  боюнча  томонкудой 
жыйынтыкка келет.

Иштин материалдарына караганда, жарандык иш Баткен райондук сотунда 2019-
жылдын 18-июнунда айыл окмотунун башчысы Т.Нишанбаевдин катышуусунда каралып 
аныктама кабыл алынгандыгы жана соттук актынын кочурмосу 25.06.2019-жылы почта 
аркылуу доогерге жиберилгендиги корунот.

Бирок, биринчи инстанциядагы соттук отурумда доогердин жашаган жери катары 
“Баткен шаары, 000 кочосу №0- уй” корсотулуп, сот актысын тараптарга жонотуудо Т.Н 
дареги катары “000 айылы”  корсотулуп, сот актысы жонотулгон. 

Кыргыз  Республикасынын  ЖПКнын  127-ст.  1,2-б.б.  ылайык,  эгерде  мыйзамда 
башкача  белгиленбесе,  мыйзамда  белгиленген  м н тт  сот  ж й л  деп  тааныганөө ө ү ү ө үү  
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себептер боюнча тк р п жиберген адамдарга тк р п жиберилген м н т калыбынаө ө ү ө ө ү өө ө  
келтирилиши м мк н. деп корсотулгон.ү ү

Мындай жагдайларда, доогер Т.Н. апелляциялык жекече даттануунун мыйзамда 
белгиленген м н тт н жогоруда корсотулгон жагдайлар боюнча ж йол  себептерденөө ө ү ү үү  
улам  отк р п  жиберген  деп  соттук  коллегия  эсептеп,  мооноту  калыбына  келтируугоө ү  
жатат деп табат.   

Кыргыз  Республикасынын  Жергиликтуу  оз  алдынча  башкаруу  жонундо 
мыйзамынын 6-бер. ылайык айыл окмоту жана жергиликтуу кенештер Жергиликтуу оз 
алдынча башкаруу органына кире турганы коростулгон.

Кыргыз Республикасынын АПКнин 15-ст. 1-б. 4-п. талабына ылайык жергиликтуу 
оз  алдынча  башкаруунун  окулчулуктуу  органынын  мыйзамга  караштуу  ченемдик 
укуктук  актысын  жараксыз  деп  таануу  жонундо  иштерди  райондор  аралык  соттор 
карайт.

Андыктан, биринчи инстанциядагы сот, жарандык ишти Баткен райондор аралык 
сотуна караштуулугу боюнча жиберуудо туура жыйынтыкка келген деп соттук коллегия 
эсептейт.

Анткени, Кыргыз Республикасынын ЖПКнин 35-ст. 1-6. 3-п. ылайык эгерде ишти 
бул  иш  сотко  караштуулук  эрежелерин  бузуу  менен  ондурушко  кабыл  алынганы 
аныкталса башка соттун кароосуна откорулуп берилет.

Мындай  жагдайда  райондук  соттун  аныктамасы  озгортуусуз,  апелляциялык 
жекече даттануу канааттандыруусуз калтырылууга жатат.

Жогорудагылардын негизинде, Кыргыз Республикасынын ЖПКнин 224, 225, 348-
ст.ст. колдонуп, апелляциялык инстанциядагы соттук коллегия

А Н Ы К Т А Й Т:

айыл  окмотунун  башчысы  Т.Н.  процессуалдык  моонотту  калыбына  келтируу 
жонундогу арызы канааттандырылсын.

Апелляциялык даттануу м н т  калыбына келтирилсин.өө ө ү
Баткен  райондук  сотунун  18.06.2019-жылдагы  аныктамасы  зг рт с з,ө ө үү ү  

апелляциялык жекече даттануу канааттандыруусуз калтырылсын.
Аныктама жарыяланган мезгилден баштап мыйзамдуу кучуно кирет.
Аныктамага нааразы тарап Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна даттанууга 

укуктуу.

Т рагалык кылуучу:ө     (колу) Кожобекова Г.Т.
Судьялар: 1.     (колу) Абдураимов А.Б.

2.     (колу) Алимкулов Н.Х.

Кочурмосу туура,
судья:                                                                       Кожобекова Г.Т.
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