
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

№ГД-08-19/Ба4                                   кочурмо:
А-Ба-05-69-19-ГД

А Н Ы К Т А М А
2019-жылдын 15-майы 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 заседаниенин катчысы Момунов Т.,
доогер  «01» жоопкерчилиги чектелген коомунун окулу Т.А.  катышуусу менен ачык соттун 
заседаниесинде Лейлек райондук сотунун 05.04.2019-жылдагы аныктамасына карата доогер 
«01» ЖЧК ММКнын окулу А.Т. келтирген апелляциялык жекече даттануусу боюнча жарандык 
иш каралды.

Аныктама  менен  жоопкерлер  С.Р.  жана  С.Б.  ишеним  каттары  боюнча  окулу  К.А. 
отунучу  канааттандырылып,  доогер  «01»  жоопкерчилиги  чектелген  коомунун  башкы 
директору  Д.Т.  жоопкерлер  С.Б.  жана  С.Р.  карата  келтирген  насыя  карызды  ондуруу 
жонундогу доо арызы боюнча жарандык иш И.А. кылмыш иши Кыргыз Республикасынын 
Жогорку сотунда кассациялык тартипте каралып бутконго чейин ондуруштон токтотулган.

(т рагалык кылуучу, судья: Турдалиев Н.Н.)ө
Иш  боюнча  торагалык  кылуучу  Г.Т.Кожобекованын  баяндамасын,  ишке  катышкан 

тараптын тушундурмосун угуп, апелляциялык инстанциядагы соттук коллегия
Т А Б А Т:

Доогер «01» жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Д.Т.  сотко доо арыз 
менен кайрылып, анда ал жоопкерлер С.Р. жана С.Б. ортоктош турдо 1 525 996 сом насыя 
карызды ондурууну суранган.

Аталган  ишти  райондук  сотто  кароодо  жоопкерлердин  окулу  А.К.  отунуч  менен 
кайрылып, ушул ишке тиешеси бар А.И. кылмыш иши Кыргыз Республикасынын Жогорку 
сотунда  кассациялык  тартипте  каралып  бутконго  чейин  жарандык  ишти  ондуруштон 
токтотууну сураган. 

Райондук сот тарабынан жогоруда корсотулгон аныктама кабыл алынган. 
Аныктама  менен  «01»  ЖЧКнун  окулу  А.Т.  макул  болбой,  апелляциялык  тартипте 

жекече даттануу менен кайрылып, анда доо арыз менен 2015-жылдын 15-апрелинде тузулгон 
№00  сандуу  кредиттик  келишимдин  негизинде  С.Б.  насыя  карызды  ондуруу  жагы 
суралгандыгы, ал эми айыптоо корутундуга ылайык, Б.С. кылмыш иш боюнча жабырлануучу 
катары  отпогондугун  жана  жарандык  иш  боюнча  кредиттик  келишим  жоопкерлер  менен 
юридикалык жак КС КК «02» ортосунда тузулуп, ал эми кылмыш иш боюнча А.И. соттолуп 
жаткандыгына  байланыштуу  жарандык  жана  кылмыш иштердин  ортосунда  туз  байланыш 
болбогондугун корсотуп, Лейлек райондук сотунун 05.04.2019- жылдагы аныктамасын жокко 
чыгарып, ишти жаны кароого жибербестен чечим кабыл алып, доо арызды канааттандырууну 
суранган.

Доогер  «01»  ЖЧКнун  окулу  А.Т.  тарабынан  келтирилген  апелляциялык  тартиптеги 
жекече даттанууга жоопкерлер Р.С. жана Б.С. окулу А.К. каршы пикир келтирип, анда Кыргыз 
Республикасынын Жогорку сотуна УД-01-19/Ба4 сандуу кылмыш иш боюнча соттолуучу А.И. 
жактоочусу  А.К  тарабынан  Баткен  облустук  сотунун  01.03.2019-жылдагы  аныктамасына 
карата  кассациялык  тартипте  даттанылгандыгын,  кылмыш  иш  боюнча  С.Р.  жабырлануучу 
болуп тартылгандыгын, анткени кылмыш жана жарандык иштин предмети Лейлек районунун 
Андарак  айылында  жайгашкан  турак  уй  болгондуктан,  иштер  бир  бирине  туздон  туз 
байланыштуу экендигин, соттолуучу  А.И. куноолуу деп табылса доогердин жарандык  иш 
боюнча  доо  койууга  укугу  жоголо  тургандыгын  корсотуп,  Лейлек  райондук  сотунун 
05.04.2019-жылдагы  аныктамасын  кучундо,  апелляциялык  жекече  даттанууну 
канааттандыруусуз калтырууну сураган.     

Апелляциялык инстанциядагы соттук кароодо «01» ЖЧКнун окулу А.Т апелляциялык 
даттануусун  жарым-жартылай  колдоп,  кредиттик  келишим  боюнча  Б.С  насыя  карызды 
ондуруу жагы суралгандыгын,  ал эми А.И кылмыш иш боюнча Р.С жабырлануучу катары 
откондугун, андыктан ЖПКтин 215-ст. корсотулгон жагдайлар жоктугун, кылмыш иш боюнча 
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Р.С  озунун  корсотмосундо  «Ооба  мен  кредитти  алганмын,  бирок  акчаны  иштетпестен 
кайтарып бергенмин» -деп корсотмо бергендигин,  ошону менен бирге  эгерде кылмыш иш 
боюнча Р.С кредиттик келишими жокко чыкса деле ЖПКтин 198-ст. талаптарына ылайык, Б.С 
кредиттик келишими кучундо калуусун, себеби жарандык иш боюнча эки келишим каралып 
жаткандыгын корсотуп, Лейлек райондук сотунун 05.04.2019- жылдагы аныктамасын жокко 
чыгарып, ишти жаныдан кароого ошол эле сотко жиберууну суранган.

Иштин ичиндеги материалдарды текшерип, апелляциялык жекече даттануунун, каршы 
пикирдин ж й л р н талкуулап,  ишти кароодо  аныкталган  жагдайларга  ар  тараптуу бааү өө ө ү  
берип, соттук коллегия иш боюнча т м нк д й жыйынтык чыгарууну туура деп эсептейт.ө ө ү ө

Иштин  ичиндеги  материалдарга  караганда,  соттолуучу  И.А.  жактоочусу  А.О. 
кассациялык тартипте Баткен областык сотунун 2019-жылдын 1-мартындагы аныктамасына 
карата  Кыргыз  Республикасынын Жогорку сотунун  кылмыш жана  административдик  укук 
бузуулар жонундогу иштер боюнча соттук коллегиясына даттанган (и.б.175).

Жогоруда корсотулгон И.А. кылмыш иши боюнча Лейлек РИИБнун ТКнын тергоочусу 
милициянын капитаны Т.А. тарабынан кабыл алынган 16.09.2018-жылдагы токтомго ылайык, 
С.Р.  жабырлануучу болуп табылган (и.б.111).

 Ал эми, 2015-жылдын 15-апрелиндеги КС КК «02»  жана Б.С ортосунда тузулгон №000 
сандуу насыя келишиминин 3.3. пунктуна ылайык, жоопкер С.Р. атына катталган 2200 ч.м. 
жер тилкеси жана жалпы аянты 144.88 ч.м. турак уйу куроого коюлган (и.б.6).

Биринчи инстанциядагы сот жогоруда корсотулгон жагдайларды эске алып, жарандык 
иштин  ондурушун  И.А.  кылмыш  иши  Кыргыз  Республикасынын  Жогорку  сотунда 
кассациялык  тартипте  каралып  бутконго  чейин  токтотууда  шашылыш,  туура  эмес 
жыйыныткка келген деп соттук коллегия эсептейт.

Анткени,  Кыргыз  Республикасынын  Жарандык-процесстик  кодексинин  215-
статьясынын 4-пунктуна ылайык конституциялык, жарандык, администрациялык, жазыктык 
сот  ондурушу  тартибинде  же  администрациялык  тартипте  каралып  жаткан  башка  ишти 
чечууго  чейин  бул  ишти  кароо  мумкун  болбогондо,  сот  иш  боюнча  ондурушту  токтотуп 
турууга милдеттуу деп корсотулгон.

Ал  эми,  Жарандык-процесстик  кодестин  217-ст.  3-б.  ылайык,  ушул  Кодекстин  215-
беренесинин 4-пунктунда каралган учурларда -  администрациялык тартипте каралуучу иш 
боюнча соттун актысы же токтому мыйзамдуу к ч н  киргенге чейин сот ишти токтотупү ү ө  
туруу мооноту корсотулгон.

Ошону менен бирге соттук коллегия, жогоруда корсотулгон И.А. кылмыш иши Кыргыз 
Республикасынын Жогорку сотунда бугунку кундо каралып жаткандыгын да эске алат.

Мындай  жагдайда  райондук  соттун  аныктамасы  толугу  менен  жокко  чыгарылууга, 
апелляциялык жекече даттануу жарым-жартылай канааттандырылууга, жарандык иш жаныдан 
кароого ошол эле сотко жиберилууго жатат деп соттук коллегия эсептейт.

Жогорудагылардын негизинде, Кыргыз Республикасынын ЖПКнин 348-ст. 2-п., 349-ст. 
колдонуп, апелляциялык инстанциядагы соттук коллегия

А Н Ы К Т А Й Т:
Лейлек  райондук  сотунун  05.04.2019-жылдагы  аныктамасы  толугу  менен  жокко 

чыгарылсын.
Жарандык иш ошол эле сотко жаныдан кароого жиберилсин.
Апелляциялык жекече даттануу жарым-жартылай канааттандырылсын.
Жоопкерлер  Б.С.  жана  Р.С.  ортоктош  турдо  200  сом  соттук  чыгым  мамлекеттин 

пайдасына ондурулсун.
Аныктама жарыяланган мезгилден баштап мыйзамдуу кучуно кирет.
Аныктамага нааразы тарап кассациялык тартипте 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.


