
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

№ Г Д-198/19-Ба4                                   кочурмо:
А-Ба-05-83-19-ГД

А Н Ы К Т А М А
2019-жылдын 29-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 Эгембердиева М.,
доогер  Э.С.,  жоопкер  Баткен  областынын  Лейлек  районунун  мамлекеттик 
администрациясынын окулу М.К.  жана К.А.  катышуусу менен ачык соттун заседаниесинде 
Лейлек райондук  сотунун 29.04.2019-жылдагы аныктамасына карата  доогер С.Э.  келтирген 
апелляциялык жекече даттануусу боюнча жарандык иш каралды.

Аныктама  менен  жоопкер  Баткен  областынын  Лейлек  районунун  мамлекеттик 
администрациясынын ишеним каты боюнча окулу К.М. отунучу канааттандырылып, доогер 
С.Э. жоопкер Баткен областынын Лейлек районунун мамлекеттик администрациясына жана 
Лейлек районунун айыл аймагынын айылдык кенешине карата жумушка кайра орноштуруу 
жана  жумушка  аргасыздан  келбей  калгандыгы учун  эмгек  акыны ондуруу жонундогу доо 
арызы  боюнча  жарандык  иш  сот  ондурушу  тартибинде  каралууга  жана  чечилууго 
жатпагандыгына байланыштуу ондуруштон токтотулган (кыскартылган).

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

тараптардын тушундурмолорун угуп, апелляциялык инстанциядагы соттук коллегия
Т А Б А Т:

Доогер  С.Э.  сотко  доо  арыз  менен  кайрылып,  анда  ал  Лейлек  районунун  айыл 
окмотунун башчысы кызматына кайра орноштурууну жана жоопкерлер Баткен областынын 
Лейлек  районунун  мамлекеттик  администрациясынан  жана  Лейлек  районунун  айыл 
аймагынын айылдык  кенешинен  ортоктош турдо  жумушка  аргасыздан  келбей  калгандыгы 
учун 18 563 сом эмгек акыны ондурууну сураган.

Аталган  ишти  райондук  сотто  кароодо  жоопкерлердин  окулу  К.М  отунуч  менен 
кайрылып,  анда  аталган  иш жарандык сот  ондурушунун  тартибинде  каралууга  жатпоосун 
корсотуп,  доогер  С.Э.  доо  арызы  боюнча  каралып  жаткан  жарандык  сот  ондурушун 
токтотууну сураган. 

Райондук сот тарабынан жогоруда корсотулгон аныктама кабыл алынган. 
Аныктама менен доогер С.Э. макул болбой, апелляциялык тартипте жекече даттануу 

менен  кайрылып,  анда  Кыргыз  Республикасынын  Конституциясына  ылайык,  Мамлекет 
тарабынан ар бир жаранга анын укуктары менен эркиндигин соттук коргоого кепилдиктер 
берилет, ар ким оз укугун жана эркиндигин коргоого укуктуулугу каралгандыгын, Жарандык 
кодексинин  11-ст.  граждандык  укуктардын  коргоо  ыкмалары  белгиленгендигин,  укук 
бузулганга чейин болгон абалды калыбына келтируу, Мамлекеттик органдын же жергиликтуу 
озун-озу башкаруу органдарынын актысын жараксыз деп таануу ыкмалары белгиленгендигин, 
Эмгек  кодексинин  2-ст.  ылайык,  эмгектик  жана  ага  туздон-туз  байланышкан  эмгек 
мамилелерин  укуктук  жактан  жонго  салуунун  негизги  принциптерине  ылайык,  негизсиз 
кызматтан бошотуудан коргоо,  ар бир жарандын укуктарын жана эркиндиктерин мамлекет 
тарабынан,  анын  ичинде  сот  тартибинде  коргоо  укугун  камсыз  кылуу  корсотулгондугун, 
аныктамада  эмгек  талаш-тартыштары  соттук  эмес  тартипте  чечилет -деп  белгилоо  менен 
соттук  эмес  тартипте  чечуу  ыкмалары  корсотулбогондугун  белгилеп,  Лейлек  райондук 
сотунун  29.04.2019-  жылдагы  аныктамасын  жокко  чыгарып,  ишти  жаныдан  кароого 
жиберууну суранган. 

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

Иштин  ичиндеги  материалдарга  караганда,  Лейлек  районунун  мамлекеттик 
администрациясынын  окулу  К.М.  2019-  жылдын  29-апрелиндеги  №000  сандуу  аким  Б.Б. 
тарабынан берилген  ишеним каттын негизинде ишке катышып,  соттун  журушундо  доогер 
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С.Эгембердиевдин  доо арызы боюнча каралып жаткан жарандык сот ондурушун токтотуу 
жонундогу отунуч менен кайрылган (и.б.46).

Райондук  сот  тарабынан  отунуч  канааттандырылып,  жарандык  ишти  ондуруштон 
токтоуу жонундо аныктам кабыл алынган.

Биринчи инстанциядагы сот жоопкердин окулу К.М. отунучун карап, С.Э. доо арызы 
боюнча жарандык ишти ондуруштон токтотууда туура эмес  жыйыныткка келген деп соттук 
коллегия эсептейт.

Анткени,  Кыргыз  Респукбликасынын  Жарандык  кодексинин  203-ст.  2-б.  ылайык, 
юридикалык жактын атынан ишеним кат анын жетекчисинин же уюштуруу документтеринде 
буга укук берилген башка жактын колу коюлуп, ал уюмдун м р н басуу менен берилет депөө ү  
корстулгон.

Бирок, райондук сот жоопкердин окулу К.М. ишке катыштырып, отунучун кабыл алып, 
Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы тарабынан 29.04.2019-жылы 
№000  саны  менен  берилген  ишеним  кат,  жогоруда  корсотулгон  мыйзам  талаптары 
сакталбастан  берилгендигине  конул  бурбастан,  отунучтун  негизинде  сот  ондурушун 
мыйзамсыз токтоткон. 

Тактап айтканда, Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, аким 
Б.Б., ишенимдуу окул К.М. кол коюп, ишеним кат беруудо уюумдун моорун баскан эмес. 

Демек, соттук коллегия ишенимдуу окул К.М. ишке катышып, отунуч келтирууго укугу 
болгон эмес деген жыйынтыкка келет.

Кыргыз  Республикасынын  ЖПКнин  62-ст.  3-б.  ылайык,  юридикалык  жактардын 
к лч л г  ыйгарым укуктуу адамга  берилген  жазуу ж з нд г  ишеним кат  же  кызматө ү ү ү ү ү ү ө ү  

адамынын юридикалык жакка ишеним катсыз к лд к кылуу укугун ырастоочу документтерө ү ү  
менен жол-жоболоштурулат. 

Мындай  жагдайда  райондук  соттун  аныктамасы  толугу  менен  жокко  чыгарылууга, 
апелляциялык жекече даттануу канааттандырылууга 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  29.04.2019-жылдагы  аныктамасы  жокко  чыгарылсын,  иш 
биринчи инстанциядагы сотко жа ыдан кароого жиберилсин.ң

Апелляциялык жекече даттануу канааттандырылсын.
Лейлек  райондук  мамлекеттик  администрациясынан  250  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.


