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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

№ ГД-381/19-Ба1        туп нуска
№А-Ба-05-160-19-ГД                                
                                                        А Н Ы К Т А М А
2019-жылдын 16-октябры                                                                       Баткен шаары. 

Баткен облустук сотунун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясы курамында:
торогалык кылуучу                       Алибаев Б.М.
судьялар                                   Жороев С.З. жана Аданбаев З.М.
сот заседаниесинин катчысы    Момунов Т.  
доогер  С.К  жана  жоопкер  «Ошэлектро»  ААКнун  Баткен  райондук  электр  тармактар 
ишканасынын ишенимдуу окулу Д уулу Атин (19.02.2019-жылдагы №115-05-12 сандуу ишеним 
кат боюнча) катышуусунда ачык соттук заседаниесинде Баткен райондук сотунун 14-август 2019-
жылдагы чечимине карата доогер С.Кдун келтирген апелляциялык арызы боюнча жарандык иш 
каралды.

 Чечим менен доогер К Снин доо арызы канааттандыруусуз калтырылган.
                                             (торагалык кылган судья: Гуламидин уулу Э.)

Иш  боюнча  облустук  соттун  судьясы  Б.Алибаевдин  баяндамасын,  тараптардын 
тушундурмолорун, жарыш создорун угуп, апелляциялык инстанциядагы соттук коллегия

             Т  А  Б  А  Т:
Доогер  С.К сотко  доо  арыз  менен  кайрылып,  анда  2019-жылдын  17-февраль  куну 

«Ошэлектро» ААКнун Баткен райондук электр тармактары ишканасынын кызматкерлери С.Кдун 
уйуно барганын, светинерди текшерем деп кызматтык куболугун корсотуп, электр эсептегичимди 
оз  калыбында  иштеп  жатканын  текшерип  коргондорун,  андан  кийин  тамдын  башына  чыгып 
зымдарды текшеребиз баланызды кошо чыгарын деп айтканда озу Б ысымдуу баласын кошо 
чыгарганын, озу тегирменине Т Б менен барып келсе, тамдын башында ызычуу болуп жатканын 
угуп калганын, ошол замат тамдын устуно чыкса, тамдын устундо бир жараксыз зымды баласы 
Бке карматып ошол зымды кошосун, болбосо 130 000 сом штраф толойсун, сени каматам деп 
коркутуп, озунун чонток телефонун алып суротко жана видеого тартып эми мыйзамдуу болду деп 
шылдындап жатканын укканын, Озунун уйундо ууру ток жок экенин, канча электр энергиясын 
колдонсо мыйзамдуу толоп келгенин, алар АКТы тузушуп калыс адам катыштырбаганын, алар 
кол койдурушуп, озун алдоо жолу менен сабатсыздыгынан пайдаланып кол койдуруп алышканын 
корсотуп,   «Ошэлектро»  ААКнун  Баткен  райондук  электр  тармактары  ишканасы  тарабынан 
17.02.2019-жылдагы  тузулгон  №0007935  сандуу  актысын  жараксыз  деп  таап,  аталган  акты 
боюнча эсептелген 84019,55 сомду толоо милдетинен бошотуп берууну суранган.
 Райондук сот жогорудагыдай чечим кабыл алган.

Чечим менен макул болбой, доогер С.К апелляциялык арыз келтирип, анда  «Ошэлектро» 
ААКнун Баткен райондук электр тармактары ишканасынын кызматкерлери тарабынан тузулгон 
актысы куболордун катышуусуз  тузулгонун, экинчиден 84100 сом айып пул кайсыл эсептоонун 
негизинде кандайча эсептелгендиги тууралуу эсептоосу (рассчету)  дагы тиркелген эместигин, 
учунчудон АКТ тузулгондогу убакытысы, текшеруу куну дагы корсотулгон эместигин, андыктан 
тузулгон АКТны мыйзамсыз деп эсептейт, ошондой эле Кыргыз Республикасынын км т нӨ ө ү ө 
караштуу  экологиялык  жана  техникалык  коопсуздук  боюнча  Мамлекеттик  инспекциясынын 
Баткен региондор аралык башкармалыгынын энергетикалык козомол боюнча башкы инспектору 
М  уулу  А.  тарабынан  дагы  26.04.2019-жылы  №0036394  сандуу  текшеруу  АКТсы  тузулуп, 
текшеруунун жыйынтыгында эч кандай электр энергиясын уурдоо фактысы аныкталбагандыгын, 
бирок  ошого  карабастан  биринчи  инстанциядагы  сот  доо  арызды  канааттандыруусуз 
калтырганын корсотуп, Баткен райондук сотунун 14.08.2019-жылдагы чечимин жокко чыгарып, 
жаны чечим кабыл алып, доону канааттандырып берууну суранган.

Соттук коллегия, иштин ичиндеги материалдарды изилдеп, тараптардын  тушундурмолорун 
угуп, апелляциялык арыздын жуйоолорун талкуулап, соттук кароодо аныкталган жагдайларга баа 
берип, иш боюнча томондогудой жыйынтыкка келет.

Биринчи инстанциядагы сот ишти карап, К Снин электр энергиясын пайдалануу эрежеси 
бузгандыгы  жонундогу  актыны  жокко  чыгаруу  жонундогу  доо  арызын  канааттандыруусуз 
калтырууда туура жыйынтыкка келген деп соттук коллегия эсептейт.

Анткени, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин, 488-ст. 1-б. талабына ылайык 
энергия  менен  жабдуу  келишими  боюнча  абонент  катарын  энергияны  турмуш-тиричиликте 
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керект  ч н  пайдаланган  граждан  болгондо,  кошулган  тармакка  абонентти  белгиленгенөө ү ү  
тартипте биринчи жолу иш ж з нд  кошкон учурдан тартып келишим т з лд  деп эсептелет.ү ү ө ү ү ү  
Ошол эле кодекстин 487-ст. 1-б. ылайык энергия менен жабдуу келишими боюнча энергия менен 
жабдыган уюм кошулган тармак аркылуу абонентке (керект ч г ) келишимди бузуунун жанаөө ү ө  
тиешел  эмес  сапаттагы  энергия  бер н н  натыйжасында  топтолгон  анык  зыяндыүү үү ү  
компенсациялоо жана белгиленген талаптарга ылайыктуу энергия сатууга милдеттенет, ал эми 
абонент  кабыл  алган  энергияга  акы  т л г ,  ошондой  эле  анын  керект  келишиминдеө өө ө өө  
каралган  режимин  сактоого,  з н н  карамагындагы  электр  тармактарынын  коопсузө ү ү  
пайдаланылышын  жана  з  пайдаланган  буюмдардын  жана  энергияны  керект  мененө ү өө  
байланышкан жабдуулардын о  болушун камсыз кылууга милдеттенет деп к рс т лг н.ң ө ө ү ө

Иштин  ичиндеги  материалдарга,  сотто  аныкталган  жагдайларга  жана  «Ошэлектро» 
ААКнун Баткен райондук электр тармактары ишканасы тарабынан 17.02.2019-жылдагы тузулгон 
№0007935  сандуу  актысына караганда,  С.К  траустан  электр  эсептегичке  чейинки  аралыкта 
обочолонтуунун бутундугу бузулуп, электр энергия пайдалануу эрежесин бузгандыгы  жонундо 
«Ошэлектро» ААКнун Баткен РЭСинин кызматкерлери А уулу Э. З Б. И Т. жана доогер С.К кол 
тамгаларын коюшуп АКТ тузулгону корунот (и.б. 17-18).

Ал эми,  22.02.2019-жылдагы Баткен РЭСи тарабынан берилген эсеп думурчокто С.Кго 
84 161,45 сом актылык айып салынганы корунот.

Кыргыз Республикасынын электр энергиясын пайдалануу эрежелеринин 8-главасынын 87-
пунктунда  турак  уйдун  жалпы  электр  тарамдарынын  (киргизуу  болуштуруу  тузулуштору, 
кабаттагы  калканчылар,  батирдеги  калканчылар,  батирлерди  электр  менен  жабдууга,  тепкич 
болукторун, номур чырактарын, жер толоо жана чатырларга жарык берууго керектелген электр 
тарамдары)  техникалык  абалына  жана  коопсуздугуна  жоопкерчилик  уйдун  менчик  ээсине 
жуктолот деп корсотулгон.

С.К тарабынан электр энергиясын колдонууда электр энергиясын пайдалануу эрежелери 
бузулгандыгы ал тууралуу тийиштуу АКТ тузулгондугу, тузулгон АКТ боюнча электр энергиясын 
пайдалануу эрежелерине ылайык 52466,4Квт эсептелингени аныкталды.

Ошондой  эле,  биринчи  инстанциядагы  сот  тарабынан  ишти  ар  тараптуу  кароо  учун 
экологиялык  жана  техникалык  коопсуздук  боюнча  Мамлекеттик  инспекциясынын  адиси, 
ошэлектронун окулу жана С.Кдун катышуусу менен электр энегиясын пайдалануусун аныктоосу 
учун кат жиберип, кайрадан текшерилип, текшеруу актысы жазылган.

Соттук  отурумда  экологиялык  жана  техникалык  коопсуздук  боюнча  Мамлекеттик 
инспекциясынын  адиси  М  уулу  А.  С.К  электр  энергиясын  пайдаланууда  электр  энергиясын 
пайдалануу эрежесин бузгандыгын корсоткон.

Кыргыз  Республикасынын  ЖПКнын  335-ст.1-б.  талабына  ылайык  ишти  апелляциялык 
тартипте  караганда  сот  биринчи  инстанциядагы  соттун  чечиминин  мыйзамдуулугун  жана 
негизд л г н апелляциялык даттануунун чегинде текшерет. үү ү ү

Мындай  жагдайда,  райондук  соттун  чечими  озгортуусуз,  апелляциялык  даттануу 
канааттандыруусуз калтырылууга жатат деп соттук коллегия жыйынтыкка келет.

Жогорудагылардын  негизинде  жана  Кыргыз  Республикасынын  ЖПКнин  338-ст.  1-б. 
жетекчиликке алып, соттук коллегия 

А Н Ы К Т А Й Т :
Кадамжай  райондук  сотунун  2019-жылдын  14-августундагы  ушул  иш  боюнча  чечими 

озгортуусуз,  апелляциялык даттануу канааттандыруусуз калтырылсын.
Аныктама  жарыяланган  учурдан  баштап мыйзамдуу кучуно кирет. 
Аныктамага  нааразы  тарап  кассациялык  тартипте  Кыргыз  Республикасынын  Жогорку 

сотуна даттануу берилиши мумкун.

 Торагалык кылган:                                        Алибаев Б.М. 
 

Судьялар:      1.                                         Жороев С.З.

                                     2.                                         Аданбаев З.М.


