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Кыргыз Республикасынын 
Жогорку сотунун Пленуму

«Кыргыз Республикасынын Жогорку 
соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы-
на ылайык, Кыргыз Республикасынын 
Жогорку сотунун Пленумунун жыйыны 
2020-жылдын 29-майында өттү. Пле-
нумдун ишин Кыргыз Республикасынын 
Жогорку сотунун төрайымы Г.У. Калиева 
алып барды.

Пленумдун ишине Кыргыз Респуб-
ликасынын Жогорку сотунун, Бишкек 
шаарынын жана Чүй облусунун район-
дук сотторунун судьялары, Кыргыз Рес- 
публикасынын облустук сотторунун 
төрагалары, Бишкек шаарынын жана 
Чүй облусунун райондор аралык сотто-
рунун төрагалары катышты.

Пленумда «Алдамчылык, ишенип бе-
рилген мүлктү ыйгарып алуу жана коро-
туу тууралуу иштер боюнча соттук таж-
рыйба жөнүндө», «Кыргыз Республи-
касынын соттору тарабынан жарандык, 
экономикалык жана административдик 
иштерди кароодо мамлекеттик алым 
тууралуу мыйзамын колдонуунун кээ 
бир маселелери жөнүндө», «Юридика-
лык мааниси бар фактыларды белгилөө 
жөнүндө иштер боюнча сот тажрыйба-
сы тууралуу» Кыргыз Республикасынын 
Жогорку сотунун Пленумунун токтомдо-
рунун долбоорлору талкууланып, кабыл 
алынды.

Пленум Верховного суда 
Кыргызской Республики

В соответствии с Законом Кыргыз-
ской Республики «О Верховном суде 
Кыргызской Республики и местных су-
дах» заседание Пленума Верховного 
суда Кыргызской Республики состоялось 
29 мая 2020 года. Работу Пленума вела 
председатель Верховного суда Кыргыз-
ской Республики Г.У. Калиева.

В работе Пленума приняли участие 
судьи Верховного суда Кыргызской Рес-
публики, районных судов г. Бишкека и 
Чуйской области, председатели област-
ных судов, председатели межрайонных 
судов г. Бишкека и Чуйской области.

На Пленуме были обсуждены и при-
няты проекты постановлений Пленума 
Верховного суда Кыргызской Республи-
ки: «О некоторых вопросах применения 
законодательства о государственной пош-
лине при рассмотрении гражданских, 
экономических и административных дел 
судами Кыргызской Республики», «О не-
которых вопросах применения законода-
тельства о государственной пошлине при 
рассмотрении гражданских, экономичес-
ких и административных дел судами 
Кыргызской Республики», «О судебной 
практике по делам об установлении фак-
тов, имеющих юридическое значение».
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ СОТУНУН 
ПЛЕНУМУНУН ТОКТОМУ

2020-жылдын 29-майы № 8 Бишкек ш.

«Алдамчылык, ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу жана коротуу 
тууралуу иштер боюнча соттук тажрыйба жөнүндө»

Соттор тарабынан алдамчылык, ише-
нип берилген мүлктү ыйгарып алуу жана 
коротуу үчүн каралган жоопкерчилик 
жөнүндө жазык мыйзамдарынын ченем-
дерин туура жана бирдиктүү колдонууну 
камсыз кылуу максатында жана аларды 
колдонууда соттордо маселелер пай-
да болгондугуна байланыштуу, Кыргыз 
Республикасынын Конституциясынын 
96-беренесинин 2-бөлүгүн, «Кыргыз 
Республикасынын Жогорку соту жана 
жергиликтүү соттор жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 14-бе-
ренесинин 2-пунктун жана 15-беренеси-
нин 2-пунктунун 1-пунктчасын жетекчи-
ликке алып, Кыргыз Республикасынын 
Жогорку сотунун Пленуму токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Жа-
зык кодексинин (мындан ары – КР ЖК) 
204-беренеси жана Кыргыз Республика-
сынын Жоруктар жөнүндө кодексинин 
(мындан ары – КР ЖжК) 92-беренесине 
ылайык, жоопкерчилик каралган алдам-
чылыкта, бөтөн мүлктү ээлеп алуу же 
мүлккө болгон укукка ээ болуунун ык-
масы катарына алдоо, же ишенимге кыя-
наттык кылуу аркылуу мүлктүн ээси же 
башка жак, мүлктү же ага болгон укукту 
башка адамга өткөзүп берүүсү (сатуу), 
же болбосо башка адамдын мүлктү алып  
коюусу, же ага ээлик кылуу укугуна баш-
ка жактын ээ болуусу кирээрине соттор-
дун көңүлү бурулсун.

2. Алдамчылыкта алдоо болуп, бул 
мүлктүн ээсин же башка жакты билип 
туруп адаштырып, мүлктү анын карама-
гына өз эрки менен өткөзүп берүүсүнө 

жетишүү максатында атайылап жалган, 
чындыкка дал келбеген маалыматтарды 
берүү, чыныгы фактыларды бурмалоо же 
жашыруу эсептелинет.

Бөтөн мүлктү мыйзамсыз өзүнө ый-
гарып алуу максатында билдирилген, 
бурмаланган жана жашырылган маа-
лыматтар жана жагдайлар ар түрдүү 
болушу мүмкүн жана өткөнгө, боло-
чокко мүлктүн сапатына жана баасына, 
күнөөлүүнүн өздүгүнө, анын укук мил-
деттерине, максатына, ниетине жана 
каржылык абалына тиешелүү болушу 
мүмкүн.

Алдоо аракеттери жасалма доку-
менттерди көрсөтүү, жабырлануучуну 
адаштырган аракеттерди, б.а. ал ниетте-
нип жатканды аткарууга мүмкүнчүлүгү 
бардыгын тастыктаган аракеттерди жа-
соо (мисалы: форма кийип алуу, айыр-
малоочу белгилерди тагынып алуу ж.б.), 
ошондой эле билдирүүгө милдеттүү бол-
гон жагдайларды атайылап жашыруу ар-
кылуу болушу мүмкүн.

Предметтердин, буюмдардын жана 
мүлктүн сырткы көрүнүшүн, формасын 
жана өзгөчөлүгүн өзгөртүү аркылуу 
аларды башкача кылып көрсөтүү жолу 
менен дагы алдоо болушу мүмкүн.

Эгерде алдоо түздөн-түз бөтөн 
мүлктү ээлеп алууга багытталбастан, ага 
жетүүнү жеңилдетүү үчүн гана колдо-
нулса, анда күнөөлүүнүн аракети ээлеп 
алуунун ыкмасына жараша уурдоонун 
же тоноонун курамын түзөт. 

3. Бөтөн мүлктү кылмыштуу жол 
менен ээлеп алуунун ыкмасы болуп, 
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мүлктүн ээси же мүлктү үчүнчү жактар-
га өткөрүп берүү укугуна ээ болгон баш-
ка жактар менен ишенимдүү байланыш-
тан пайда көздөө максатында колдонуу 
үчүн турган ишенимден кыянат пайдала-
нуу болушу мүмкүн. Ишеним ар кандай 
жагдайлар менен шартталышы мүмкүн, 
мисалы, адамдын кызмат абалы же анын 
жабырлануучу менен жеке байланышы.

Ишенимди кыянат пайдалануу бөтөн 
мүлктү же ага болгон укукту өзүнүн же 
үчүнчү жактардын пайдасына акысыз 
алып коюу максатында, аткарууга 
ниети жок туруп, өзүнө милдеттенмелер-
ди алган учурларда орун алышы мүмкүн 
(мисалы, карызды кайтарууга же башка 
жол менен өзүнүн милдеттенмелерин ат-
карууга ниети болбой туруп, физикалык 
(жеке) жактын кредит, аткарыла турган 
жумуш же кызмат үчүн аванс, буюм (то-
вар) алып келүү үчүн алдын ала төлөм 
алуусу).

Бул учурда соттор келишимдик мил-
деттенмелерин аткарууга мүмкүнчүлүгү 
жок деген негизде адамды эркиндиги-
нен ажыратууга тыюу салуулар боюн- 
ча кепилдиктерге эч кандай чектөө кою-
лууга тийиш эместигин белгилеген 
Кыргыз Республикасынын Конституция-
сынын 20-беренесинин 4-бөлүгүнүн 
5-пунктун, ошондой эле эгерде жазык 
сот өндүрүшүнүн жүрүшүндө Кыргыз 
Республикасынын Жарандык кодексине 
ылайык чечилүүсү тийиш болгон маселе 
пайда болсо, ал ошол тартипте чечилээ-
рин белгилеген Кыргыз Республикасы-
нын Жазык-процесстик кодексинин 1-бе-
ренесинин 4-бөлүгүн эске алуусу керек.

4. Эгерде өзүнүн пайдасы үчүн бөтөн 
мүлктү ээлеп алууга же ага болгон укук-
ка ээ болууга багытталган ниет бөтөн 
мүлктү ээлеп алганга же ага болгон  
укукка ээ болууга чейин, же андан кийин 
пайда болсо жана ал бөтөн мүлккө же 
ага болгон укукка ээ болуунун шарттары 
менен байланышкан милдеттенмелер-

ди аткарууга ниети жок туруп ээ болуп, 
жыйынтыгында жабырлануучуга мате-
риалдык чыгым келтирилген учурда гана 
жосунду алдамчылык катары квалифи-
кациялоо керек.

Бөтөн мүлктү ээлеп алууга же ага 
болгон укукка ээ болууга багытталган 
ниет, айрыкча келишимдин шарттарына 
ылайык милдеттенмени аткарууга реал-
дуу мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу, келишим 
түзүүдө жасалма өздүгүн аныктоочу, ке-
пилдик каттарды, тактамаларды, устав-
дык документтерди колдонуусу, карыз-
дарды жана мүлк күрөөдө тургандыгы 
боюнча маалыматты жашыруусу, алын-
ган мүлктү келишимдин шарттарына 
каршы башка максатка пайдаланылышы 
менен аныкталат.

Аталган жагдайлар өз алдынча адам-
дын алдамчылык жасагандыгынын 
күнөөлүүлүгүнүн далили боло албасты-
гын соттор эске алуусу керек. Ар бир 
конкреттүү учурда иштин бардык жаг-
дайларын эске алуу менен, жак өзүнүн 
милдеттенмелерин аткарууга башынан 
эле ниети жок болгону аныкталууга ти-
йиш.

5. Алдоо же ишенимге кыянаттык кы-
луу жолу менен жасалган алдамчылык, 
мүлк күнөөлүүнүн же башка жактардын 
ээлигине мыйзамсыз өткөн жана алар 
мүлктү колдонууга же тескөөгө (мүлктүн 
керектелүүчү касиетине жараша) реал-
дуу мүмкүнчүлүккө ээ болгон учурдан 
тартып аяктады деп эсептелинет.

6. Эгерде алдамчылык бөтөн мүлккө 
укук алуу түрүндө жасалса, анда 
күнөөлүүнүн мүлккө өзүнүн менчигин-
дей ээлик кылууга же башкарууга юри-
дикалык бекемделген мүмкүнчүлүгү 
пайда болгон учурдан тартып кылмыш 
аяктады деп эсептелинет (атап айтканда, 
мыйзамга ылайык, кыймылсыз мүлккө 
менчик укугу же каттоого тийиш болгон 
мүлккө карата башка укуктар катталган 
учурдан тартып).
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7. Алдоо же ишенимге кыянаттык 
кылуу жолу менен бөтөн мүлктү ээлеп 
алуу же ага болгон укукка ээ болуу жак 
тарабынан жасалмаланган укуктарды 
берүүчү же милдеттерден бошотуучу 
расмий документти пайдалануу менен 
жасалса, анда КР ЖКнин 359-беренеси-
нин 3-бөлүгү менен кошумча квалифика-
циялоону талап кылат.

Эгерде жак расмий документти жа-
сап, бирок ага байланышпаган жагдай-
лардан улам аталган документти иш 
жүзүндө колдоно албай калса, эгерде иш-
тин жагдайлары менен анын ниетинде КР 
ЖКнин 204-беренесинин 3-бөлүгүндө 
каралган кылмышты жасоо үчүн жасал-
ма документти колдонуу камтылгандыгы 
далилденсе, анда жасалган аракети КР 
ЖКнин 359-беренесинин 3-бөлүгү жана 
КР ЖКнин 38-беренеси менен алдамчы-
лыкка даярдык көрүү катары квалифика-
циялоо керек.

Эгерде жак өзү жасалмалаган расмий 
документти алдоо же ишенимге кыянат-
тык кылуу жолу менен бөтөн мүлктү ээ-
леп алуу максатында колдонуп, бирок 
ага байланышпаган жагдайлардан улам 
жабырлануучунун мүлкүнө же ага бол-
гон укукка ээ боло албай калса, анда жа-
салган аракети КР ЖКнин 359-беренеси-
нин 3-бөлүгү, ошондой эле КР ЖКнин 
38-беренеси жана КР ЖКнин 204-бере-
неси менен кылмыштардын жыйындысы 
катары квалификациялоо керек.

Алдоо же ишенимге кыянаттык кы-
луу жолу менен бөтөн мүлктү ээлеп алуу 
же ага болгон укукка ээ болуу башка жак 
тарабынан жасалмалаган расмий доку-
ментти колдонуу менен жасалса, бул жо-
сун алдамчылыктын курамы менен то-
лук камтылып, КР ЖКнин 359-беренеси 
менен кошумча квалификациялоо талап 
кылынбайт.

8. Эгерде алдамчылыктын натыйжа-
сында жаран турак жайга болгон уку-
гунан ажырап калса, анда күнөөлүүнүн 

аракетин келтирилген зыяндын сумма-
сына жараша КР ЖКнин 204-беренеси-
нин тиешелүү бөлүгү менен квалифика-
циялоо керек.

Алдамчылыктын натыйжасында жа-
ран турак жайга болгон укугунан эмес, 
андай укукка ээ болуу мүмкүнчүлүгүнөн 
ажырап калган учурда дагы жазык жооп-
керчилиги келип чыгат (мисалы, турак 
жайдын ижарасы боюнча жалган кели-
шимди түзүүдө же турак үйлөрдү куруу-
га катышуу үчүн каражаттарды чогул- 
тууга жамынып акчаларды уурдоо).

9. Жазык жоопкерчилиги каралган 
алдамчылык катары, эгерде мүлктүн баа-
сы Кыргыз Республикасынын мыйзам-
дарында көрсөтүлгөн олуттуу өлчөмдү 
түзсө, ишкердик чөйрөсүндө келишим-
дик милдеттенмелерди атайылап аткар-
боо менен коштолгон аракеттер саналат. 
Келтирилген зыяндын өлчөмүн уурдал-
ган мүлктүн кылмыш жасалган учурда-
гы баасына жараша эсептөө керек.

10. Эгерде жактын ниети жарандар-
дын же юридикалык жактардын акча 
каражаттарын же башка мүлкүн инвес-
тициялык, ишкердик же башка мыйзам-
дуу ишке тартууну жамынып, аны иш 
жүзүндө аткарбастан, бөтөн мүлктү ал-
доо же ишенимге кыянаттык кылуу жолу 
менен ээлеп алууга багытталган учурда 
дагы жазык жоопкерчилиги келип чыгат.

11. Карыз алуучу тарабынан акча 
каражаттарын өз пайдасына же үчүнчү 
жактардын пайдасына акысыз ээлеп алуу 
максатында келишимдин шарттарына 
ылайык, аларды кайтаруу ниети болбой 
туруп, банкка же башка кредиттик уюмга 
жалган жана (же) чындыкка дал келбеген 
маалыматтарды берүү аркылуу накталай 
же накталай эмес акча каражаттарын 
алуусу КР ЖКнин 204-беренеси менен 
квалификациялоого жатат.

Карыз алуучу болуп карыз берүүчүгө 
өз атынан же мыйзамга ылайык, ал 
өкүлчүлүк кылган юридикалык жактын 
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атынан акча каражаттарын кредитке алуу 
үчүн кайрылган, алып жаткан же алган 
жак саналат.

Кредитор болуп, Кыргыз Республи-
касынын мыйзамдарына ылайык, кре-
диттик келишим түзүү укугуна ээ болгон 
банк же башка кредиттик уюм эсептелет.

Кредит берүү тармагында алдам-
чылык жасоодо, алдоо катары алардын 
болушу кредитор тарабынан кредит 
берүүнүн шарттары катары каралган 
жагдайлар боюнча жалган же чындык-
ка дал келбеген маалыматтарды берүү 
болуп саналат (мисалы, иштеген жери, 
кирешеси, жеке ишкердин же мекеменин 
каржылык абалы, төлөнбөгөн кредиттик 
карызынын болушу, күрөөнүн предмети 
болгон мүлк тууралуу маалыматтар).

12. Кыргыз Республикасынын укук-
тук ченемдик актылары менен белгилен-
ген социалдык төлөмдөрдү, социалдык 
колдоого, жөлөк пулга, субсидиялар-
га, дары каражаттарына, реабилита-
ция боюнча техникалык каражаттарга 
(протездерге, майыптардын арабасына 
ж.б.), атайын транспортко муктаж бол-
гон жарандарга төлөмдөрдү, ошондой 
эле илимге, билим берүүгө, маданиятка 
жана искусствого колдоо көрсөтүү мак-
сатында берилген гранттарды, стипен-
дияларды жана айыл чарба товарларын 
өндүрүүгө, чакан жана орто ишкердикти 
колдоого берилген субсидияларды мый-
замсыз алуу менен байланышкан акча ка-
ражаттарды же башка мүлктү ээлеп алуу 
алдамчылык катары КР ЖКнин 204-бе-
ренеси менен квалификациялоого жатат.

13. Алдоо, төлөмдөрдү алууда ал-
дамчылык жасоонун ыкмасы катары 
төлөмдөрдү алуу боюнча чечимдерди ка-
был алууга укуктуу болгон аткаруу бий-
лигинин органдарына, мекемелерге же 
уюмдарга алардын пайда болушу мый-
замга же башка укуктук ченемдик акты-
га ылайык, акча каражаттары же баш-
ка мүлк түрүндө төлөмдөрдү алуунун 

шарты катары каралган жагдайлар (атап 
айтканда, алуучунун өздүгү, майыпты-
гы, балдарынын, багуусундагылардын 
болуусу, согуш аракеттерине катышуусу, 
ишке орношуу мүмкүнчүлүгүнүн жокту-
гу) боюнча жалган жана (же) чындыкка 
дал келбеген маалыматтарды берүүсү, 
ошондой эле аталган төлөмдөрдү алууну 
токтотуучу негиздерди жашыруусу ме-
нен билдирилет.

Эгерде күнөөлүү адам жалган жана 
(же) чындыкка дал келбеген маалымат-
тарды берүү же ал фактыларды жашыруу 
аркылуу анын социалдык төлөмдөрдү 
алуу укугун тастыктаган документти 
(тактаманы, күбөлүктү, сертификатты 
ж.б.) алып, бирок иш жүзүндө ага бай-
ланышпаган жагдайлардан улам социал-
дык төлөмдөрдү алуу үчүн аларды кол-
доно албай калса, эгерде иштин жагдай-
лары менен адамдын ниети аталган до-
кументти КР ЖКнин 204-беренесинин 
3-бөлүгүндө каралган кылмышты жасоо 
үчүн колдонууга багытталганы далил-
денсе, анда жасалган жосундарды КР 
ЖКнин 38-беренесине ылайык, алдам-
чылыкка даярдык көрүү катары квали-
фикациялоо керек.

Аталган кылмыштын субъектиси 
болуп, социалдык төлөмдөрдү алууга 
тиешелүү укугу жок адамдар, ошондой 
эле мындай укукка ээ болгондор да болу-
шу мүмкүн (мисалы, төлөмдүн өлчөмүнө 
таасир берген фактыларды бурмалоого 
алып келген учурларда).

14. Мүлктү ээлеп алуу, жасалма же 
башка адамга таандык кредиттик, төлөм 
же башка карталарды колдонуу, кредит-
тик, соода-сатык же башка мекеменин 
кызматкерине карата мыйзамга ылайык,  
ага тийиштүүлүгү тууралуу жалган маа-
лыматты берүү же төлөм картасын мый-
замсыз ээлеп алгандыгын жашыруу, 
камсыздандыруу учурунун пайда бол-
гондугу тууралуу жалган айтуу (мисалы, 
камсыздандыруу учурунун пайда болу-
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шуна жагдайлардын бардыгы тууралуу 
жалган маалыматтарды берүү, жол кыр-
сыгын, кырсыкты, камсыздандырылган 
мүлктү уурдоону жалган уюштуруу) же 
төлөнүүгө тийиш болгон зыяндын ордун 
толтурууга камсыздандыруу төлөмүнүн 
өлчөмү боюнча жалган маалымат берүү 
менен жасалса (камсыздандыруу учу-
рунун келип чыккан анык зыяндын 
өлчөмүн жогорулатуу), күнөөлүүнүн 
аракетин КР ЖКнин 204-беренеси менен 
квалификациялоо керек.

15. Өзүм билемдик менен эсептөөчү 
приборлорсуз газды, электр же жылуу-
лук энергиясын колдонуу же эсептөөчү 
приборлорду атайылап бузуу, ошону ме-
нен катар башка алдоо же ишенимге кыя-
наттык кылуу жолу менен мүлктүк зыян 
келтирүүнү, эгерде уурдоонун белгилери 
жок болсо (КР ЖКнин 209-бер.), алдам-
чылыктан бөлүп кароо керек. Бул учурда 
коомдук коркунучтуу, пайда табуу макса-
тында жасалган, күнөөлүүнүн же башка 
жактын пайдасына мүлктү акысыз алып 
коюу жана (же) ээлеп алуудан турган ал-
дамчылыктын милдеттүү белгилери өз 
алдынча же жыйындысы менен коштол-
бойт.

Жактын аракетинде КР ЖКнин 
209-беренеси менен жоопкерчилиги ка-
ралган кылмыштын курамынын бар-
дыгы тууралуу маселени чечүүдө, сот 
мүлктүн ээсине же башка жакка реалдуу 
материалдык зыян же пайда көрбөй ка-
луу түрүндөгү зыян (башкача айтканда 
жарандык мамилелердин кадыресе шар-
тында алынуусу тийиш болгон, алдоо же 
ишенимге кыянаттык кылуу жолу менен 
укугу бузулгандыктан алынбай калган 
пайда) келтирилгенин жана ошондой 
эле зыяндын суммасы кылмыш жасал-
ган учурда эсептик көрсөткүчтүн өлчөмү 
миң эсе ашкандыгын аныкташы керек.

16. Ишенип берилген мүлктү ыйга-
рып алуу же коротуу болуп, күнөөлүү 
жактын мүлктүн ээсине же ага мый-

замдуу ээлик кылган башка жакка зыян 
келтирүү менен өзүнүн же башка жактын 
пайдасына укукка жат, акысыз ыйгарып 
алуусу саналат. Бул учурда адам кызмат-
тык абалына, келишимге же атайын тап-
шырмага ылайык, бөтөн мүлккө карата 
тескөө, башкаруу, жеткирүү, колдонуу 
же сактоо боюнча ыйгарым укуктарга 
ээ болгондуктан, уурдалган мүлк анын 
мыйзамдуу ээлик кылуусунда болушу 
керек.

Ыйгарып алуу же коротуунун кура-
мын уурдоодон ажыратуу (айырмалоо) 
маселесин чечүүдө соттор жактын жого-
руда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарынын 
бардыгын аныкташы керек. Бирөөнүн 
мүлкүн жашыруун уурдап кетүү жогору-
да көрсөтүлгөн ыйгарым укуктары жок, 
бирок иштеген ишине же башка жагдай-
ларга ылайык, уурдалган мүлккө жетүү 
мүмкүнчүлүгү бар адам тарабынан жа-
салса, ал уурдоо катары квалификация-
ланууга тийиш.

17. Соттор, КР ЖКнин 205-берене-
синде каралган кылмыштар жөнүндө 
жана КР ЖжКнин 91-беренесинде карал-
ган жоруктар жөнүндө иштерди кароо-
до ыйгарып алуу катары жак тарабынан 
ага ишенип берилген мүлктү өз пайда-
сына коомдук коркунучтуу жолу менен 
мүлктүн ээсинин эркине каршы акысыз, 
пайда табуу максатында ыйгарып алуусу 
саналаарын эске алуусу керек.

Ыйгарып алуу жакка ишенип бе-
рилген мүлккө мыйзамдуу ээлик кылуу 
мыйзамсыз болгон учурдан баштап жана 
ал жак мүлктү өзүнө ыйгарууга багыт-
талган аракеттерди жасап баштагандан 
тартып аяктаган кылмыш же жорук деп 
эсептелинет (мисалы, адам жасалмалоо 
менен анда ишенип берилген мүлк бар-
дыгын жашырган учурдан же менчик 
ээсинин банктык эсебине ага ишенип бе-
рилген акча каражаттарын салуу милде-
тин аткарбаган учурдан баштап).



10

Жактын пайда табуу максатында ага 
ишенип берилген мүлктү анын ээси-
нин эркине каршы керектөө, сарптоо же 
бирөөгө берүү аркылуу жоготкон коом-
дук коркунучтуу аракеттери коротуу ка-
тары квалификацияланууга тийиш.

Коротууну ишенип берилген мүлктү 
укукка жат сарп кылуу (керектөө, сарп-
тоо же ээликтен ажыратуу) башталган 
учурдан тартып аяктаган кылмыш деп 
эсептөө керек.

Эгерде жак ага ишенип берилген 
мүлктү бирдиктүү бир ниетте уурдап, 
анын бир бөлүгүн өзүнө ыйгарып алып, 
ал эми экинчи бөлүгүн коротуп жибер-
се, анда жасалган аракеттер кылмыштар 
жыйындысын түзбөйт, ал кылмыштын 
бирдиктүү курамы катары квалифика-
цияланат. 

18. Жасалган аракетте ыйгарып алуу 
же коротуу түрүндөгү уурдоонун кура-
мы бардыгы тууралуу маселени чечүүдө 
сот жактын ниетинде ага ишенип берил-
ген мүлктү өзүнүн же башка жактын пай-
дасына ыйгарып алуу максатында укук-
ка жат, акысыз алуу мүнөздөгү аракеттер 
камтылганын далилдөөчү жагдайларды 
аныкташы керек.

Ниеттин багытталышы ар бир 
ушундай учурда сот тарабынан иштин 
конкреттүү жагдайларына жараша, ми-
салы, мүлктү ээсине кайтарып берүүгө  
реалдуу мүмкүнчүлүгү болгондугу, жа-
салмалоо же башка жол менен өзүнүн 
аракетин жашырууга умтулгандыгы 
аныкталышы керек.

Бул учурда соттор жабырлануучу-
га келтирилген зыяндын ордун жарым- 
жартылай толтуруу, адамга ишенип бе-
рилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу 
ниети болбогондугуна далил боло алба-
сын эске алуусу керек.

19. Адамдын алдамчылык, ыйга-
рып алуу же коротуу жасоого күнөөсү 
жөнүндө маселени чечүүдө соттор, 
адамда пайда табуу максатынын болу-

шу, башкача айтканда алып коюуга жана 
(же) бөтөн мүлктү өзүнө ыйгарып алууга 
же аталган мүлктү өз менчигиндей (анын 
ичинде чектелбеген башка жактардын 
колдонуусуна берүү аркылуу) колдонуу-
су, уурдоонун милдеттүү белгиси катары 
саналаарын эске алышы керек.

20. Эки же андан көп адамдар тарабы-
нан алдамчылык, ыйгарып алуу же коро-
туу жасоо боюнча кылмыш иштерин ка-
роодо сот, КР ЖКнин 42-44-беренелерин 
талаптарын эске алуу менен ар бир кыл-
мыштын кошо катышуучусу тарабынан 
аталган кылмыштардын объективдүү та-
рабын аткарууга түздөн-түз багытталган 
кандай аракеттер жасалгандыгын анык-
ташы керек.

21. Алдамчылык, ыйгарып алуу же 
коротуунун натыйжасында уурдалган 
мүлктүн наркын аныктоодо кылмыш 
жасалып жаткан убактагы накта баасын 
негизге алуу керек. Уурдалган мүлктүн 
наркы тууралуу маалымат жок болсо, 
мүлктүн наркы эксперттин корутундусу-
нун же адистин керсөтмөсүнүн негизин-
де аныкталышы мүмкүн.

Алдамчылык, ыйгарып алуу же ко-
ротуунун натыйжасында уурдалган 
мүлктүн наркын аныктоодо, мүлктү нар-
кы төмөн турган мүлккө алмаштыруу 
менен уурдоо, ал мүлктүн наркынын 
өлчөмүндө уурдоо катары квалифика-
цияланууга тийиш экендигин соттор эске 
алуусу керек.

22. Жаранга олуттуу өлчөмдө зыян 
келтирүү менен жасалган алдамчылык, 
ыйгарып алуу же коротуу, аяктаган кыл-
мыш катары КР ЖК 204- жана 205-бе-
ренелери менен реалдуу түрдө олуттуу 
өлчөмдө зыян келтирилген учурда гана 
квалификацияланышы мүмкүн.

23. Күнөөлүүлөрдүн аракеттеринде 
олуттуу, ири жана өзгөчө ири өлчөмдө ал-
дамчылык, ыйгарып алуу же коротуу жа-
соонун квалификацияланган белгисинин 
бардыгы тууралуу маселе 2017-жылдын 
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2-февралындагы редакциядагы Кыргыз 
Республикасынын Жазык кодексинин 
1-тиркемесине ылайык чечилиши керек. 
Бул учурда соттор, олуттуу өлчөм – бел-
гиленген эсептик көрсөткүчтөн жүз эсе 
ашса, б.а. 10 миң сомдон жогору, ири 
өлчөм – 100 миң сомдон жогору, ал эми 
өзгөчө ири өлчөм – 500 миң сомдон жо-
гору болоорун эске алуусу керек.

Эгерде жалпы суммасы ири өлчөмдү, 
өзгөчө ири өлчөмдү түзгөн бөтөн мүлктү 
уурдоо аркылуу алдамчылык, ыйгарып 
алуу же коротуу бир нече жолу кайтала-
нып, кылмыштуу аракеттер бир ыкма ме-
нен жана ири жана өзгөчө ири өлчөмдө 
ээлеп алуу ниетин далилдеген жагдай-
да жасалса, анда жосун кылмыштын 
тиешелүү белгисин эске алуу менен ква-
лификацияланат.

Адамдардын тобу же алдын ала 
сүйлөшүү боюнча адамдардын тобу та-
рабынан жасалган алдамчылык, ыйга-

рып алуу же коротууда адамдардын ара-
кеттерин олуттуу, ири жана өзгөчө ири 
өлчөмдүн белгилери боюнча квалифика-
циялоодо кылмыштын бардык катышуу-
чулары тарабынан уурдалган мүлктүн 
жалпы суммасын эске алуу керек.

24. Алдамчылык, ыйгарып алуу 
же ишенип берилген мүлктү коротуу 
жөнүндө кылмыш иштерин мыйзамдар 
менен белгиленген мөөнөттө жана са-
паттуу каралуусуна соттордун көңүлү 
бурулсун.

Кыргыз Республикасынын
Жогорку сотунун төрайымы
Г. Калиева

Пленумдун катчысы,
Кыргыз Республикасынын
Жогорку сотунун судьясы
Ч. Садырова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

29 мая 2020 года № 8 г. Бишкек 

«О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении или растрате вверенного имущества»

В целях правильного и единообраз-
ного применения судами норм уголовно-
го законодательства об ответственнос-
ти за мошенничество, присвоения или 
растраты и в связи с вопросами, возник-
шими у судов, Пленум Верховного суда 
Кыргызской Республики, руководствуясь 
частью 2 статьи 96 Конституции Кыр-
гызской Республики, пунктом 2 статьи 
14 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 15 За-
кона Кыргызской Республики от 18 июля 
2003 года «О Верховном суде Кыргыз-
ской Республики и местных судах», по-
становляет: 

1. Судам следует обратить внима-
ние, что способами завладения чужим 
имуществом или приобретения права на 
имущество при мошенничестве, ответ-
ственность за которое наступает в соот-
ветствии со статьей 204 Уголовного ко-
декса Кыргызской Республики (далее – 
УК КР) и со статьей 92 Кодекса Кыргыз-
ской Республики о проступках (далее – 
КоП КР), являются обман или злоупот-
ребление доверием, под воздействием 
которых владелец имущества или иное 
лицо передают (отчуждают) имущество 
или право на него другому лицу либо не 
препятствуют изъятию этого имущества 
или приобретению права на него другим 
лицом. 

2. Обман при мошенничестве пред-
ставляет умышленное сообщение (пред-
ставление) заведомо ложных, не соответ-
ствующих действительности сведений, 
искажение или умолчание об истинных 
фактах, с целью ввести в заблуждение 

собственника имущества или иного лица 
и таким образом добиться добровольной 
передачи имущества в свое распоряже-
ние. 

Сведения и обстоятельства, сообща-
емые, искажаемые и умалчиваемые, по-
средством которых лицо имеет цель не-
законно получить в свою пользу чужое 
имущество, могут быть самыми разно-
образными и относиться к прошедшему, 
настоящему или будущему, качеству, сто-
имости имущества, личности виновного, 
его полномочиям, намерениям и его фи-
нансового состояния. 

Обманные действия могут выра-
жаться в представлении подложных до-
кументов, в действиях, вводящих в за-
блуждение потерпевшего посредством 
совершения конклюдентных действий, 
т.е. действий, свидетельствующих об его 
возможностях выполнить то, о чем он на-
меревается (например, ношение формен-
ного обмундирования, знаков отличия и 
т.д.), а также в заведомом сокрытии об-
стоятельств, сообщение о которых было 
обязательно. 

Обман может выражаться и в изме-
нении внешнего вида, формы и свойства 
предметов, вещей и имущества для вы-
дачи их за другие. 

В случае если обман не направлен 
непосредственно на завладение чужим 
имуществом, а используется только для 
облегчения доступа к нему, то действия 
виновного, в зависимости от способа хи-
щения, образуют состав кражи или гра-
бежа. 
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3. Способом преступного завладения 
чужим имуществом может быть злоупот-
ребление доверием, которое заключается 
в использовании с корыстной целью до-
верительных отношений с владельцем 
имущества или иным лицом, уполномо-
ченным принимать решения о передаче 
этого имущества третьим лицам. Дове-
рие может быть обусловлено различны-
ми обстоятельствами, например, служеб-
ным положением лица либо его личными 
отношениями с потерпевшим. 

Злоупотребление доверием также 
имеет место в случаях принятия на себя 
лицом обязательств при заведомом отсут-
ствии у него намерения их выполнить с 
целью безвозмездного обращения в свою 
пользу или в пользу третьих лиц чужого 
имущества или приобретения права на 
него (например, получение физическим 
лицом кредита, аванса за выполнение 
работ, услуг, предоплаты за поставку то-
вара, если оно заведомо не намеревалось 
возвращать долг или иным образом ис-
полнять свои обязательства). 

При этом суды должны иметь в виду 
положения пункта 5 части 4 статьи 20 
Конституции Кыргызской Республики, 
где установлено, что не подлежат ника-
ким ограничениям гарантии запрета на 
лишение свободы на том только основа-
нии, что лицо не в состоянии исполнить 
договорное обязательство, также части 4 
статьи 1 Уголовно-процессуального ко-
декса Кыргызской Республики о том, что 
если в ходе уголовного судопроизводства 
возникает необходимость рассмотрения 
вопроса, который должен быть решен в 
соответствии с Гражданским кодексом 
Кыргызской Республики, он решается в 
соответствующем порядке. 

4. Деяние следует квалифицировать 
как мошенничество только в случае, если 
умысел, направленный на завладение чу-
жого имущества или приобретение права 

на чужое имущество с целью обращения 
его в свою пользу, возник у лица как до, 
так и после получения чужого имуще-
ства или права на него, и лицо получило 
чужое имущество или приобрело право 
на него, не намереваясь при этом испол-
нять обязательства, связанные с условия-
ми передачи ему указанного имущества 
или права, в результате чего потерпевше-
му причинен материальный ущерб. 

Умысел, направленный на хищение 
чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество, устанавлива-
ется, в частности, заведомым отсутстви-
ем у лица реальной возможности испол-
нить обязательство в соответствии с ус-
ловиями договора, использование лицом 
при заключении договора поддельных 
документов, в том числе документов, 
удостоверяющих личность, уставных до-
кументов, гарантийных писем, справок, 
сокрытие лицом информации о наличии 
задолженностей и залогов имущества, 
распоряжение полученным имуществом 
в других целях вопреки условиям дого-
вора и др. 

Судам следует учитывать, что ука-
занные обстоятельства сами по себе не 
могут являться доказательством винов-
ности лица в совершении мошенниче-
ства. В каждом конкретном случае не-
обходимо с учетом всех обстоятельств 
дела установить, что лицо изначально не 
намеревалось исполнять свои обязатель-
ства. 

5. Мошенничество, совершенное пу-
тем обмана или злоупотребления дове-
рием, признается оконченным с момен-
та, когда указанное имущество поступи-
ло в незаконное владение виновного или 
других лиц, и они получили реальную 
возможность (в зависимости от потре-
бительских свойств этого имущества) 
пользоваться или распорядиться им по 
своему усмотрению. 
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6. Если мошенничество совершено 
в форме приобретения права на чужое 
имущество, преступление считается 
оконченным с момента возникновения 
у виновного юридически закрепленной 
возможности вступить во владение или 
распорядиться чужим имуществом как 
своим собственным (в частности, с мо-
мента регистрации права собственности 
на недвижимость или иных прав на иму-
щество, подлежащих такой регистрации 
в соответствии с законом). 

7. Завладение лицом чужим имуще-
ством или приобретение права на него 
путем обмана или злоупотребления до-
верием, совершенные с использованием 
подделанного этим лицом официального 
документа, предоставляющего права или 
освобождающего от обязанностей, тре-
бует дополнительной квалификации по 
части 3 статьи 359 УК КР. 

Если лицо подделало официальный 
документ, однако по независящим от него 
обстоятельствам фактически не восполь-
зовалось этим документом, содеянное 
следует квалифицировать по части 3 ста-
тьи 359 УК КР и статьей 38 УК КР – как 
приготовление к мошенничеству, если 
обстоятельства дела свидетельствуют 
о том, что умыслом лица охватывалось 
использование подделанного документа 
для совершения преступления, предус-
мотренного частью 3 статьи 204 УК КР. 

Если лицо использовало изготовлен-
ный им самим поддельный документ в 
целях завладения чужим имуществом 
путем обмана или злоупотребления до-
верием, однако по независящим от него 
обстоятельствам не смогло изъять иму-
щество потерпевшего либо приобрести 
право на чужое имущество, содеянное 
следует квалифицировать как совокуп-
ность преступлений, предусмотренных 
частью 3 статьи 359 УК КР, а также ста-
тьей 38 УК КР и статьей 204 УК КР. 

Завладение лицом чужим имуще-
ством или приобретение права на него 
путем обмана или злоупотребления до-
верием, совершенные с использованием 
изготовленного другим лицом поддель-
ного официального документа, полно-
стью охватывается составом мошенни-
чества и не требует дополнительной ква-
лификации по статье 359 УК КР. 

8. Если в результате мошенничества 
гражданин лишился права на жилое по-
мещение, то действия виновного надле-
жит квалифицировать по соответствую-
щей части статьи 204 УК КР в зависи-
мости от суммы причиненного ущерба. 

Уголовная ответственность наступа-
ет и в случае, если в результате мошен-
ничества гражданин лишился не права 
на жилое помещение, а возможности 
приобретения такого права (например, 
хищения денег при заключении фик-
тивного договора аренды жилого поме-
щения либо хищения денег под видом 
привлечения средств для участия в стро-
ительстве жилых домов). 

9. Уголовно наказуемым деянием яв-
ляется мошенничество, сопряженное с 
преднамеренным неисполнением дого-
ворных обязательств в сфере предпри-
нимательской деятельности, если раз-
мер имущества на момент совершения 
преступления составляет значительный 
размер, установленный законодатель-
ством Кыргызской Республики. Размер 
причиненного ущерба надлежит исчис-
лять исходя из стоимости похищенного 
имущества на момент совершения пре-
ступления. 

10. Уголовная ответственность на-
ступает и в случае, если умысел лица 
направлен на завладение чужим имуще-
ством путем обмана или злоупотребле-
ния доверием под видом привлечения 
денежных средств или иного имущества 
граждан или юридических лиц для целей 
инвестиционной, предпринимательской 
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или иной законной деятельности, кото-
рую фактически не осуществляло. 

11. Получение заемщиком наличных 
либо безналичных денежных средств 
путем представления банку или иному 
кредитору заведомо ложных и (или) не-
достоверных сведений с целью безвоз-
мездного обращения денежных средств 
в свою пользу или в пользу третьих лиц 
при заведомом отсутствии у него наме-
рения возвратить их в соответствии с ус-
ловиями договора, подлежат квалифика-
ции по статье 204 УК КР. 

Заемщиком признается лицо, об-
ратившееся к кредитору с намерением 
получить, получающее или получившее 
кредит в виде денежных средств от свое-
го имени или от имени представляемого 
им на законных основаниях юридическо-
го лица. 

Кредитором может являться банк 
или иная кредитная организация, обла-
дающая правом заключения кредитного 
договора в соответствии с законодатель-
ством Кыргызской Республики. 

Обман при совершении мошенниче-
ства в сфере кредитования заключается в 
представлении кредитору заведомо лож-
ных или недостоверных сведений об об-
стоятельствах, наличие которых предус-
мотрено кредитором в качестве условия 
для предоставления кредита (например, 
сведения о месте работы, доходах, фи-
нансовом состоянии индивидуального 
предпринимателя или организации, на-
личии непогашенной кредиторской за-
долженности, об имуществе, являющем-
ся предметом залога).

12. Завладение денежными средства-
ми или иным имуществом обманным 
путем, которое связано с незаконным 
получением социальных выплат, уста-
новленных нормативными правовыми 
актами Кыргызской Республики, вы-
плат гражданам, нуждающимся в соци-
альной поддержке, пособий, субсидий, 

предоставление лекарственных средств, 
технических средств реабилитации (про-
тезов, инвалидных колясок и т.п.), спе-
циального транспорта и иных выплат, а 
также гранты, стипендии, предоставляе-
мые в целях поддержки науки, образова-
ния, культуры и искусства, субсидии на 
поддержку сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, на поддержку малого 
и среднего предпринимательства подле-
жит квалификации как мошенничество 
по статье 204 УК КР. 

13. Обман как способ совершения 
мошенничества при получении выплат 
выражается в представлении в органы 
исполнительной власти, учреждения или 
организации, уполномоченные прини-
мать решения о получении выплат, за-
ведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений о наличии обстоятельств, на-
ступление которых согласно закону или 
иному нормативному правовому акту 
является условием для получения соот-
ветствующих выплат в виде денежных 
средств или иного имущества (в частно-
сти, о личности получателя, об инвалид-
ности, о наличии детей, наличии ижди-
венцев, об участии в боевых действиях, 
отсутствии возможности трудоустрой-
ства), а также путем умолчания о прекра-
щении оснований для получения указан-
ных выплат. 

Если лицо путем представления за-
ведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, а равно путем умолчания об 
этих фактах получило документ (справ-
ку, удостоверение, сертификат и пр.), 
подтверждающий его право на получе-
ние социальных выплат, однако по неза-
висящим от него обстоятельствам фак-
тически не воспользовалось им для по-
лучения социальных выплат, содеянное 
следует квалифицировать в соответствии 
со статьей 38 УК КР как приготовление 
к мошенничеству при получении выплат, 
если обстоятельства дела свидетельству-
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ют о том, что умысел лица был направ-
лен на использование данного документа 
для совершения преступлений, предус-
мотренных частью 3 статьи 204 УК КР. 

Субъектом данного преступления 
может быть лицо, как не имеющее соот-
ветствующего права на получение соци-
альных выплат, так и обладающее таким 
правом (например, в случае введения 
в заблуждение относительно фактов, 
влияющих на размер выплат). 

14. Действия лица следует квалифи-
цировать по статье 204 УК КР в случаях, 
когда завладение имуществом осущест-
влялось с использованием поддельной 
или принадлежащей другому лицу кре-
дитной, расчетной или иной платежной 
карты путем сообщения уполномочен-
ному работнику кредитной, торговой 
или иной организации заведомо ложных 
сведений о принадлежности указанному 
лицу такой карты на законных основани-
ях либо путем умолчания о незаконном 
владении им платежной картой, обмана 
относительно наступления страхового 
случая (например, представление заве-
домо ложных сведений о наличии об-
стоятельств, подтверждающих наступ-
ление страхового случая, инсценировка 
дорожно-транспортного происшествия, 
несчастного случая, хищения застрахо-
ванного имущества) либо относительно 
размера страхового возмещения, подле-
жащего выплате (представление ложных 
сведений с завышенным расчетом разме-
ра ущерба по имевшему место в действи-
тельности страховому случаю). 

15. От мошенничества следует отли-
чать причинение материального ущер-
ба путем самовольного использования 
газа, электрической либо тепловой энер-
гии без приборов учета, или вследствие 
умышленного повреждения приборов 
учета, а равно путем иного обмана или 
злоупотребления доверием при отсут-
ствии признаков хищения (статья 209 

УК КР). В этом случае отсутствуют в 
своей совокупности или отдельно такие 
обязательные признаки мошенничества, 
как общественно опасное, совершенное 
с корыстной целью, безвозмездное изъ-
ятие и (или) обращение чужого имуще-
ства в пользу виновного или других лиц. 

При решении вопроса о том, име-
ется ли в действиях лица состав пре-
ступления, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 209 УК КР, суду 
необходимо установить, причинен ли 
собственнику или иному владельцу иму-
щества реальный материальный ущерб 
либо ущерб в виде упущенной выгоды, 
то есть неполученных доходов, которые 
это лицо получило бы при обычных ус-
ловиях гражданского оборота, если бы 
его право не было нарушено путем об-
мана или злоупотребления доверием, и 
превышает ли сумма ущерба на момент 
совершения преступления в одну тыся-
чу раз превышающий расчетный показа-
тель. 

16. Присвоением или растратой вве-
ренного имущества является противо-
правное, безвозмездное обращение иму-
щества лицом в свою пользу или пользу 
других лиц, причинившее ущерб соб-
ственнику или иному законному вла-
дельцу этого имущества, при условии, 
что похищенное имущество находилось 
в правомерном владении либо ведении 
этого лица, которое в силу должност-
ного или иного служебного положения, 
договора либо специального поручения 
осуществляло полномочия по распоря-
жению, управлению, доставке, пользова-
нию или хранению в отношении чужого 
имущества. 

Решая вопрос об отграничении соста-
вов присвоения или растраты от кражи, 
суды должны установить наличие у лица 
вышеуказанных полномочий. Соверше-
ние тайного хищения чужого имущества 
лицом, не обладающим такими полномо-
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чиями, но имеющим доступ к похищен-
ному имуществу в силу выполняемой 
работы или иных обстоятельств, должно 
быть квалифицировано как кража. 

17. При рассмотрении дел о преступ-
лениях, предусмотренных статьей 205 
УК КР и проступка, предусмотренного 
статьей 91 КоП КР, судам следует иметь 
в виду, что присвоение состоит в безвоз-
мездном, совершенном с корыстной це-
лью, общественно опасном обращении 
лицом вверенного ему имущества в свою 
пользу против воли собственника. 

Присвоение считается оконченным 
преступлением или проступком с того 
момента, когда законное владение вве-
ренным лицу имуществом стало проти-
воправным и это лицо начало совершать 
действия, направленные на обращение 
указанного имущества в свою пользу 
(например, с момента, когда лицо путем 
подлога скрывает наличие у него вве-
ренного имущества, или с момента не-
исполнения обязанности лица поместить 
на банковский счет собственника вверен-
ные этому лицу денежные средства). 

Общественно опасные действия 
лица, которое в корыстных целях истра-
тило вверенное ему имущество против 
воли собственника путем потребления 
этого имущества, его расходования или 
передачи другим лицам, должны быть 
квалифицированы как растрата. 

Растрату следует считать окончен-
ным преступлением с момента начала 
противоправного издержания вверенно-
го имущества (его потребления, израсхо-
дования или отчуждения). 

В том случае, когда лицо совершает 
с единым умыслом хищение вверенно-
го ему имущества, одна часть которого 
им присваивается, а другая часть этого 
имущества растрачивается, содеянное 
не образует совокупности преступлений, 
а квалифицируется как единый состав 
преступления. 

18. Разрешая вопрос о наличии в де-
янии состава хищения в форме присво-
ения или растраты, суд должен устано-
вить обстоятельства, подтверждающие, 
что умыслом лица охватывался проти- 
воправный, безвозмездный характер дей-
ствий, совершаемых с целью обратить 
вверенное ему имущество в свою пользу 
или пользу других лиц. 

Направленность умысла в каждом по-
добном случае должна определяться су-
дом исходя из конкретных обстоятельств 
дела, например, таких, как наличие у 
лица реальной возможности возвратить 
имущество его собственнику, соверше-
ние им попыток путем подлога или дру-
гим способом скрыть свои действия. 

При этом судам необходимо учиты-
вать, что частичное возмещение ущер-
ба потерпевшему само по себе не может 
свидетельствовать об отсутствии у лица 
умысла на присвоение или растрату вве-
ренного ему имущества. 

19. При решении вопроса о виновно-
сти лиц в совершении мошенничества, 
присвоения или растраты суды должны 
иметь в виду, что обязательным призна-
ком хищения является наличие у лица 
корыстной цели, то есть стремления изъ-
ять и (или) обратить чужое имущество в 
свою пользу либо распорядиться указан-
ным имуществом как своим собствен-
ным, в том числе путем передачи его в 
обладание других лиц, круг которых не 
ограничен. 

20. При рассмотрении уголовных дел 
о мошенничестве, присвоении или рас-
трате, совершенных двумя и более лица-
ми, суду с учетом положений статей 42, 
43, 44 УК КР надлежит выяснить, какие 
конкретно действия, непосредственно 
направленные на исполнение объектив-
ной стороны этих преступлений, выпол-
нял каждый из соучастников. 

21. Определяя стоимость имущества, 
похищенного в результате мошенниче-
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ства, присвоения или растраты, следует 
исходить из его фактической стоимости 
на момент совершения преступления. 
При отсутствии сведений о стоимости 
похищенного имущества она может быть 
установлена на основании заключения 
эксперта, по показанию специалиста.

При установлении размера похищен-
ного имущества в результате мошенни-
чества, присвоения или растраты судам 
надлежит иметь в виду, что хищение 
имущества с одновременной заменой 
его менее ценным квалифицируется как 
хищение в размере стоимости этого иму-
щества. 

22. Мошенничество, присвоение или 
растрата, совершенные с причинением 
значительного ущерба гражданину, мо-
гут быть квалифицированы как окончен-
ные преступления по статьям 204 и 205 
УК КР соответственно только в случае 
реального причинения значительного 
имущественного ущерба. 

23. Вопрос о наличии в действиях 
виновных квалифицирующего признака 
совершения мошенничества, присвое-
ния или растраты в значительном, круп-
ном или особо крупном размере должен 
решаться в соответствии с Приложением 
1 к Уголовному кодексу Кыргызской Рес- 
публики в редакции от 2 февраля 2017 
года, при этом суды должны иметь в 
виду, что значительный размер составля-
ет сумму, в сто раз превышающую рас-
четный показатель, т.е. более 10 тысяч 
сомов, крупный размер – более 100 тыс. 
сомов, особо крупный размер – более 
500 тыс. сомов. 

В случае совершения нескольких 
хищений путем мошенничества, при-
своения или растраты чужого имуще-
ства, общая стоимость которого образу-
ет крупный или особо крупный размер, 
содеянное квалифицируется с учетом 
соответствующего признака, если эти 
преступные деяния совершены одним 

способом и при обстоятельствах, свиде-
тельствующих об умысле совершить за-
владение в крупном или особо крупном 
размере. 

Разрешая вопрос о квалификации 
действий лиц, совершивших мошенни-
чество, присвоение или растрату в сос-
таве группы лиц или группой лиц по 
предварительному сговору по призна-
кам в значительном, крупном или особо 
крупном размерах, следует исходить из 
общей стоимости имущества, похищен-
ного всеми участниками преступления. 

24. Обратить внимание судов на ка-
чественное рассмотрение уголовных дел 
о мошенничестве, присвоении или рас-
трате вверенного имущества и в сроки, 
установленные законодательством.

Председатель Верховного суда
Кыргызской Республики
Г. Калиева

Секретарь Пленума, 
судья Верховного суда 
Кыргызской Республики
Ч. Садырова
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ СОТУНУН 
ПЛЕНУМУНУН ТОКТОМУ

2020-жылдын 29-майы № 9 Бишкек ш.

«Кыргыз Республикасынын соттору тарабынан жарандык, экономикалык 
жана административдик иштерди кароодо мамлекеттик алым тууралуу 

мыйзамын колдонуунун кээ бир маселелери жөнүндө»

Соттор тарабынан жарандык, эконо-
микалык жана административдик иштер-
ди кароодо мамлекеттик алым жөнүндө 
мыйзамын туура жана бирдиктүү кол-
донуу боюнча сот тажрыйбасын камсыз 
кылуу максатында, Кыргыз Республи-
касынын Конституциясынын 96-бере-
несинин 2-бөлүгүн, Кыргыз Республи-
касынын «Кыргыз Республикасынын 
Жогорку соту жана жергиликтүү соттор 
жөнүндө» Мыйзамынын 15-беренесин 
жетекчиликке алып, Кыргыз Республи-
касынын Жогорку сотунун Пленуму ток-
том кылат:

1. Жарандык, экономикалык жана ад-
министративдик иштер боюнча мамле-
кеттик алымды төлөө менен байланыш-
кан мамилелер Салыктык эмес киреше-
лер жөнүндө Кыргыз Республикасы-
нын кодекси (мындан ары – КР СЭКК), 
Кыргыз Республикасынын Жарандык 
процесстик кодекси (мындан ары – КР 
ЖПК), Кыргыз Республикасынын Адми-
нистративдик-процесстик кодекси (мын-
дан ары – КР АПК) менен жөнгө салы-
наарына соттордун көңүлү бурулсун.

2. Кыргыз Республикасы катышуучу 
болуп саналган эл аралык келишимдер-
де башкача каралбаса, чет өлкөлүк юри-
дикалык жактар жана жеке жактар, эл 
аралык уюмдар, жарандыгы жок адам-
дар доо арыздарды (арыздарды), апелля-
циялык (жеке) арыздарды, кассациялык 
арыздарды берүүдө мамлекеттик алым-
ды жалпы негизде төлөшөт.

3. Көз карандысыз мамлекеттердин 
шериктештигине кирген чет өлкөлүк 
мамлекеттин чарба жүргүзүүчү субъек-
тиси Кыргыз Республикасынын соттору 
тарабынан каралып жаткан экономи-
калык иш боюнча доогер болсо, анда 
мамлекеттик алымдын өлчөмү жана 
аны төлөөнүн тартиби «Ар кайсы мам-
лекеттердин чарба жүргүзүүчү субъект-
теринин ортосундагы чарба жүргүзүү 
талаш-тартыштарын кароодо мамлекет-
тик алымдын өлчөмү жана аны өндүрүү 
тартиби жөнүндөгү» Келишиминин не-
гизинде аныкталат (Ашгабат, 1993-жыл-
дын 24-декабры, 2010-жылдын 10-декаб-
рына карата өзгөртүүлөрү менен).

4. КР СЭКК 136-бер. ылайык мамле-
кеттик алым бул соттор тарабынан ушул 
эле Кодекстин 138-бер. 1-п. көрсөтүлгөн 
юридикалык мааниси бар белгилүү бир 
аракеттерди аткарууда алынуучу акча 
жыйымы болуп саналат.

КР СЭКК 137-бер. ылайык мамле-
кеттик алым, жөнөкөй – бул белгиленген 
суммада алынуучу жана пропорциялуу – 
бул тиешелүү суммага карата пайыздык 
катнашта алынуучу болуп бөлүнөт.

5.  Пропорциялуу мамлекеттик 
алым, негизинен укуктук мамилелердин  
субъекттеринин ортосундагы мүлк же 
башка баалуулуктарга болгон талапта-
рынын, же кандайдыр бир баалуулукка 
ээ милдеттенмелерди аткарууга болгон 
мүлктүк мүнөздөгү талаш-тартыштары-
на карата колдонулат.
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Мүлктүк талаштарга, айрыкча, ак-
ча-каражат суммасын өндүрүү, мүлктү 
кайтарып берүүнү талап кылуу, кый-
мылдуу жана кыймылсыз мүлк объекти-
лерине болгон менчик укугун аныктоо, 
мөөнөттүү, мөөнөтсүз төлөмдөр жана 
берүүлөр (выдачи), алардын токтоту-
луусу; мүлктү бөлүштүрүү, ошондой 
эле никени бузуу учурундагы мүлктү 
бөлүштүрүү кирет.

Кыргыз Республикасынын Өкмө-
түнүн 2019-жылдын 15-апрелиндеги 
159-токтому менен бекитилген мамле-
кеттик алымдын ставкаларынын (мын-
дан ары – мамлекеттик алымдын став-
калары) 1-гл. 11-п. ылайык, мүлктүк та-
лаштарга бүтүмдү (келишимди) жарак-
сыз деп табуу жөнүндөгү талаштар дагы 
кирет. Бул эреже мүлккө болгон укуктун 
өтүшүнө (алып-сатуу, тартуулоо жана 
башка мүлктү башкаруунун түрлөрү) 
алып келген бүтүмдөрдү (келишимдер-
ди) жараксыз деп табуу жөнүндөгү та-
лаштарга, ошондой эле экономикалык 
иштерге дагы жайылтылат.

6. Белгиленген өлчөмдө алынуучу 
жөнөкөй мамлекеттик алым, мамлекет-
тик алым жөнүндө мыйзам менен карал-
ган учурларда төлөнөт.

Мамлекеттик алымдын ставкалары-
нын 1-гл.1-п. 4-пч. ылайык, мүлккө бол-
гон укукту белгилөө болуп эсептелинбе-
ген, камсыздоо же алдын ала (мүлктүк 
эмес) мүнөздөгү келишимдерди жарак-
сыз деп табуу жөнүндөгү доо арыздар-
ды берген учурларда мамлекеттик алым 
белгиленген өлчөмдө төлөнөт. Мындай 
келишимдерге айрыкча, кепилдик кели-
шими, күрөөгө коюу, алдын ала келиши-
ми кирет.

Мүлктүк эмес талаштарга өндүрүп 
алууну күрөөнүн жүйөсүнө айлантуу, 
ачык торук (аукцион) өткөрүүнүн уюш-
туруучусун же күрөөнү кармоочунун 
күрөөгө коюлган мүлккө ээлик кылуу 
укугун мажбурлап жүзөгө ашыруучу ый-

гарым укуктуу жакты дайындоо жөнүндө 
талаштар, бүтүмдөрдүн жараксызды-
гынын кесепеттерин колдонуу жөнүндө 
(КР ЖК 183-184-бер.) талаштар, кели-
шим алдындагы талаштар (КР ЖК 406-
407-бер.), келишимдерди өзгөртүү же 
бузуу жөнүндө талаштар, алардын ката-
рында турак жайды жалдоо келишими, 
мүлктү жалдоо келишими, мурастоо уку-
гу жөнүндө күбөлүктөрдү жараксыз деп 
табуу жөнүндөгү талаштар, мурасты ка-
был алуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө, ке-
рээзди жокко чыгаруу жөнүндө, морал-
дык зыяндын ордун толтуруу жөнүндө, 
мүлктү камактан бошотуу жөнүндө, 
юридикалык фактыны белгилөө (мам-
лекеттик алымдын ставкаларынын 1-гл. 
1-п. 5-пч.), ошондой эле бейтарап соттун 
чечимин мажбурлап аткарууга аткаруу 
барагын берүү (мамлекеттик алымдын 
ставкаларынын 1-гл. 1-п. 4-пч.) жөнүндө 
талаштар кирет.

7. Турак жайды жалдоо келишимин 
(КР ЖК 28-гл.) жана мүлктү жалдоо ке-
лишимин (КР ЖК 27-гл.) бузуу тууралуу 
талаштарга карата мыйзам менен ар кан-
дай мамлекеттик алымдын ставкалары 
белгиленгендигине соттордун көңүлү 
бурулсун.

Турак жайларды жалдоо келишимин 
бузуу жөнүндө доо арыздардан Мамле-
кеттик алымдын ставкаларына ылайык, 
эсептик көрсөткүчтүн 7 эселенген өлчө-
мүндө мамлекеттик алым өндүрүлөт.

8. Соттор, доогердин аз камсыз бол-
гон же болбосо жарды үй-бүлөдөгү жа-
рандардын катарына киргендиги туура-
луу далилдери бар болгондо гана мам-
лекеттик алымдын ставкаларынын 1-гл. 
1-п. 14-пч. колдонуу негиздүү болуп 
эсептелээрин эске алышы керек.

9. Мүлктүк мүнөздөгү доолорду 
берүүдө, төлөнө турган мамлекеттик 
алымдын өлчөмүн эсептөө үчүн, доогер 
доонун баасын көрсөтүүгө милдеттүү.

Доонун баасын аныктоо тартиби КР 
ЖПК 104-бер. менен каралган. Ошондой 
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эле доо арызда көрсөтүлгөн айып төлөм 
(айып акы, туум), башка бирөөнүн акча-
лай каражатын укуксуз пайдаланганды-
гы үчүн проценттер (пайыздар) доонун 
баасына кирет.

Доонун баасынын өзгөртүлүшүнө 
алып келе турган, доо арыздын талапта-
рын көбөйткөндө же кошумчалаганда, 
алымдын жетишпеген суммасы доонун 
көбөйгөн баасына же кошумча талаптар-
га ылайык төлөнөт.

Мүлктү бөлүштүрүү жөнүндө доо 
сотко берилгенде төлөнүүгө тийиш бол-
гон мамлекеттик алымдын өлчөмү доо-
гер талашып жаткан мүлктүн наркынын 
пропорционалдуу өлчөмүнө жараша 
эсептелинет.

Жубайлар арттырган мүлктү бөлүш-
түрүү жөнүндө доо берилгенде Мамле-
кеттик алымдын ставкаларынын 1-б. 1-п. 
2-пч. ылайык, мамлекеттик алым доонун 
баасынан 1 пайыз өлчөмүнө жараша 
эсептелинээрине соттордун көңүлү бу-
рулсун.

10. Жарандык, экономикалык жана 
административдик иштер боюнча доо-
нун баасынын туура аныкталгандыгын 
текшерүү соттун милдети экендигин сот-
тор эске алышы керек. КР ЖПК 104-бер. 
3-б. ылайык, доонун көрсөтүлгөн баасы 
ачык эле туура келбеген учурларда аны 
сот доо арызды кабыл алууда же соттук 
териштирүүнүн жүрүшүндө аныктайт 
(КР ЖПК 107-бер.1-б.).

Доо арыз соттун өндүрүшүнө кабыл 
алынганга чейин доонун көрсөтүлгөн 
баасы ачык эле туура келбегендиги 
аныкталса, анда доо арыз КР ЖПК 134-
бер. 2-б. 6-п. талаптарын сактабастан 
берилгендигине байланыштуу КР ЖПК 
139-бер. ылайык, кыймылсыз калтыры-
лаарына соттордун көңүлү бурулсун.

Жогоруда көрсөтүлгөн жагдайлар 
соттук териштирүүнүн жүрүшүндө 
аныкталган учурда, сот кемчиликтерди 
оңдоо үчүн мөөнөт берет. Эгерде кемчи-

ликтер четтетилбесе, анда доо арыз КР 
ЖПК 222-бер. 9-п. ылайык кароосуз кал-
тырылат.

11. Өкүлгө, котормочуга, адиске, 
экспертке, күбөгө төлөнүүчү чыгымдар 
ишти кароого байланышкан коромжу-
ларга киргендиктен, доонун баасына 
кирбегендигине жана алардан мамлекет-
тик алым алынбагандыгына соттордун 
көңүлү бурулсун (КР ЖПК 109, 115-бер., 
КР АПК 85-86-бер.).

12. Бир нече доогер тарабынан бир-
гелешип бир талап коюлган доо арыз 
боюнча мамлекеттик алым, мамлекеттик 
алымдардын ставкаларында аныкталган 
өлчөмдө, доогерлер же доогерлердин 
тапшырыгынын негизинде бир доогер 
тарабынан төлөнөт (КР ГПК 41-бер. 1-б., 
КР АПК 35-бер. 1-б.).

Эгерде доо талап доогерлердин өз ал-
дынча талаптарынан турса, мамлекеттик 
алым, алардын талабына жараша, ар бир 
доогер тарабынан өз-өзүнчө төлөнөт.

Доо бир нече жоопкерлерге карата 
коюлган болсо, мамлекеттик алым доо-
нун жалпы суммасынын негизинде эсеп-
телинет. Өз алдынча талаптан турган доо 
коюлган учурда, мамлекеттик алым доо-
герден ар бир жоопкерге коюлган талап-
тар боюнча пропорционалдык үлүштө 
төлөнөт.

13. Эгерде доогер доо берүүдө доо-
нун талабынын бирөөсү боюнча КР 
СЭКК негизинде мамлекеттик алымды 
төлөөдөн бошотулса, анда доогер мам-
лекеттик алымдан бошотулбаган башка 
доонун талаптары боюнча мамлекеттик 
алым төлөйт.

Мисалы, КР СЭКК 141-бер. 1-б. 
20, 27-п. ылайык, ыйгарым укуктуу 
мамлекеттик органдары доо коюуда, 
менчиктештирүү маселесине байла-
ныштуу жана баалуу кагаздар менен 
бүтүмдөрдү жараксыз деп табуу талабы 
боюнча мамлекеттик алымдан бошо-
тулат. Бирок, ошол эле учурда мамле-
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кеттик органдар тарабынан жогоруда 
көрсөтүлгөн талаптардан тышкары баш-
ка тараптарга башка талаптар коюлганда, 
бул талаптарга карата мамлекеттик алым 
жалпы тартипте төлөнөт.

14. Доо арызды, апелляциялык, кас-
сациялык даттанууларды берүүдө жана 
юридикалык мааниси бар белгилүү бир 
аракеттерди аткарууда төлөнүүчү мамле-
кеттик алымдын өлчөмү (КР СЭКК 140-
бер. 3-б.) мамлекеттик алымдын ставка-
лары менен аныкталган.

Арыз (даттануу) берилгенде мамле-
кеттик алымдын өлчөмү, арыз (даттануу) 
берилген учурдагы мамлекеттик алым 
жөнүндө мыйзамына ылайык аныкталы-
шына соттордун көңүлү бурулсун. Миса-
лы, эгерде апелляциялык (кассациялык) 
даттануу берилген учурда мамлекттик 
алымдын өлчөмү өзгөргөн болсо, анда 
мамлекеттик алым жаңы ставканын не-
гизинде төлөнөт.

КР ЖПК 247-беренесине жана мам-
лекеттик алымдын ставкаларынын 1-гл. 
1-п. 8-пч. ылайык, мүлктүк талаштар 
боюнча соттун буйругун берүү жөнүндө 
арыз боюнча мамлекеттик алым, жалпы 
тартипте сотко кайрылган учурдагыдай 
эле доонун талашылып жаткан суммасы-
нын 50 % өлчөмүндө төлөнөт.

Ошондуктан, соттор сумманы өндү-
рүп алууда төлөнгөн мамлекеттик алым-
дын 50% өлчөмүн өндүрүп алуучуга 
жоопкерден кайтарып берүү маселесин 
чечүүгө тийиш.

15. Бир нече өз алдынча талаптар-
дан турган доо берүүдө мамлекеттик 
алым баардык талаптардын жалпы 
суммасынан төлөнөт (КР ЖПК 104-
бер. 1-б. 10-п.).

Эгерде, доо арыз бир нече талап-
тан туруп, алардын кээ бири мүлктүк 
мүнөздө, ал эми кээ бири мүлктүк эмес 
мүнөздө болсо, анда доолордун ар 
бири мамлекеттик алымдын өз алдынча 
объектиси болуп эсептелет.

Мисалы, сатуу-сатып алуу келиши-
мин жараксыз деп табуу жана жараксыз 
деп табуунун натыйжасынан келип чык-
кан бүтүмдөрдү, же акча-каражат сум-
масын өндүрүү жана күрөөгө коюлган 
мүлктүн эсебинен өндүрүү жөнүндө доо 
арыз берилсе, мамлекеттик алым эки та-
лаптан тең алынат жана анын өлчөмү ар 
бир талап боюнча мамлекеттик алымдын 
суммасын кошуунун негизинде аныкта-
лат.

Эгерде, бир нече талап коюлган доо 
арыз берилип, бирок мамлекеттик алым 
төлөнбөсө, анда бул талаптар боюнча 
соттор КР ЖПК 138-бер. 1-б. 7-п., КР 
АПК 114-бер., 115-бер. 1-б. 8-п. жоболо-
рун колдонушу керек.

16. Административдик органдын 
чечимин жараксыз деп табуу жөнүндө 
жана КР «Административдик иштин не-
гиздери жана административдик жол-
жоболор жөнүндө» Мыйзамына ылайык, 
талаш-тартышты сотко чейинки тартип-
те чечүү боюнча ыйгарым укуктуу ор-
гандын чечимине келтирилген доо арыз 
(апелляция) берилген учурда, мамлекет-
тик алым ар бир талапка төлөнөөрүнө 
соттордун көңүлү бурулсун.

17. Тосмо доо арыз, доо талаптын 
өлчөмүн көбөйтүү же болбосо доону ко-
шумча талап менен толуктоо, талаштын 
предметине карата өз алдынча талаптар-
ды билдирүүчү жактын арызы боюнча 
мамлекеттик алым КР СЭКК 140-бер. 
3-б. аныкталгандай, жалпы тартипте 
төлөнөт, т.а. мамлекеттик алым алым-
ды алуу аракеттери жасалганга чейин 
төлөнөт. Мамлекеттик алым доо арыз-
дарды жана башка арыздарды, даттануу-
ларды берүүдө өндүрүлөт. Бул тартип КР 
ЖПК 102-бер. 1-б. каралган.

Ошондуктан, мамлекеттик алым то-
лук төлөнгөндүгү тууралуу далилдер жок 
болгон учурда, жогоруда көрсөтүлгөн 
арыздарды өндүрүшкө кабыл алууга 
жана аларды кароого жол берилбейт, ал 
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эми берилген арыздар КР ЖПК 138-бер. 
1-б. 7-п., КР АПК 114-бер., 115-бер. 1-б. 
8-п. ылайык, арыз ээсине кайтарылып 
берилүүгө тийиш.

18. Эгерде бир же бир нече доо та-
лаптар өзүнчө өндүрүшкө бөлүнгөн 
болсо, анда доо талап берилген учурда 
төлөнгөн мамлекеттик алым кайтарылып 
берилбейт. Бирок, өзүнчө өндүрүшкө 
бөлүнгөн талаптар боюнча экинчи ирет 
мамлекеттик алым төлөнбөйт. Бул учур-
да, иштердин материалдарына алгачкы 
иш боюнча төлөнгөн мамлекеттик алым-
дын төлөнгөндүгү жөнүндө дүмүрчөктүн 
тиешелүү түрдө күбөлөндүрүлгөн кө-
чүрмөсү тиркелиши керек.

19. КР СЭКК 141-бер. ылайык айрым 
категориядагы доогерлер мамлекеттик 
алымды төлөөдөн бошотулгандыгына 
соттордун көңүлү бурулсун. Бул учур-
да доогерлерди мамлекеттик алымды 
төлөөдөн бошотуу жөнүндө аныктама 
чыгаруу талап кылынбайт.

КР СЭКК 141-бер. менен белгилен-
ген мамлекеттик алымды төлөөдөн бо-
шотулган учурлардын тизмеси акыркы 
жана кеңейтилип түшүндүрүүгө жатпай 
тургандыгына соттордун көңүлү бу-
рулсун (КР ЖПК 105-бер., КР АПК 84-
бер.). Ушуга байланыштуу, процесстин 
катышуучуларын мамлекеттик алымды 
төлөөдөн бошотуу соттордун ыйгарым 
укуктарына кирбейт.

Айрым мамлекеттик органдар баар-
дык иштер боюнча жана баардык соттук 
инстанцияларда доогер же жоопкер ката-
ры мамлекеттик алымды төлөөдөн бошо-
тулушкан. Алардын тизмеси КР СЭКК 
141-бер. 1-б. көрсөтүлгөн. Аларга КР 
Өкмөтү (31-п.), КР Улуттук банкы 
(34-п.), КР Каржы министрлиги жана 
анын ведомстволук бөлүмдөрү (35-п.), 
салык, бажы жана башка финансы орган-
дары (17-п.) кирет.

Жаратылышты коргоо органдары 
(п. 19) жана жогорудагы тизмеде 24-27, 

29-п. көрсөтүлгөн башка органдар, бул 
тизмеде аталган доолор боюнча гана доо-
герлер же жоопкерлер катарында мамле-
кеттик алымды төлөөдөн бошотулушкан.

КР СЭКК 141-бер. менен берилген 
жеңилдиктер мыйзамда көрсөтүлгөн жак-
тарга жана аракеттерге гана тиешелүү.

Мисалга, КР СЭКК 141-бер. 1-б. 20-п.  
менен мамлекеттик мүлктү башкаруу 
боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик 
орган доогер катары мамлекеттик алым-
ды төлөөдөн бошотулган болсо, ал эми 
бул мамлекеттик орган жоопкер катары 
ишке тартылган учурда, анда мамлекет-
тик алым КР ЖПК 113-бер. ылайык жал-
пы тартипте өндүрүлөт.

20. КР СЭКК 141-бер. 1-б. көрсө-
түлгөн учурлардан тышкары КР «Ке-
ректөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жө-
нүндө» Мыйзамына ылайык, доогер-
лер – жеке жактар мамлекеттик алымды 
төлөөдөн бошотулушу мүмкүн экендиги-
не соттордун көңүлү бурулсун. Мисалы, 
куруучулукка үлүштүк катыш келишими 
боюнча.

21. КР СЭКК 141-бер. 1-б. 3-п. ыла-
йык алименттерди өндүрүп алуу доолор 
боюнча доогерлер мамлекеттик алымды 
төлөөдөн бошотулушкандыгын соттор 
эске алуусу керек.

Бул учурда алименттин өлчөмүн 
азайтуу жөнүндө доолор боюнча мамле-
кеттик алымдын өлчөмү КР ЖПК 104-
бер. 1-б. 6-п. ылайык аныкталаарына 
соттордун көңүлү бурулсун.

22. КР СЭКК 141-бер. 6-п. ылайык 
кылмыш аркылуу келтирилген материал-
дык зыяндын, анын ичине кирген морал-
дык зыяндын ордун толтуруу жөнүндө 
доолор боюнча доогерлер мамлекеттик 
алымды төлөөдөн бошотулушкан.

23. Өтүп кеткен процессуалдык мөө-
нөттөрдү калыбына келтирүү жөнүндө, 
жаңыдан ачылган жагдайлар боюнча сот 
актыларын кайра кароо жөнүндө арыз-
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дардан, апелляциялык жана кассациялык 
тартипте даттанууга жаткан соттордун 
аныктамаларына карата жеке даттануу-
лардан, ошондой эле КР СЭКК 141-бер. 
1-б. 15-п. каралган башка аракеттерден 
мамлекеттик алым алынбайт.

24. Мамлекеттик алым жөнүндө мый-
замдарда башкача каралбагандыктан КР 
СЭКК 141-бер. ылайык, доо арыздар бе-
рилгенде мамлекеттик алымды төлөөдөн 
бошотулушу апелляциялык жана касса-
циялык доо арыздар берилгенде да мам-
лекеттик алымды төлөөдөн бошотууга 
алып келээрине соттордун көңүлү бурул-
сун.

25. Соттор доогердин (арыздануу-
чунун) мүлктүк абалын аныктап жа-
тып, мамлекеттик алымды төлөөнүн 
мөөнөтүн жылдыруу же созуп төлөө 
жөнүндө маселелерди чечүүдө сотторго 
ишти кароо үчүн берилген мөөнөт алка-
гында андан материалдык абалын жак-
шыртуу жана мамлекеттик алымды төлөө 
мүмкүнчүлүктөрүн күбөлөндүрүүчү до-
кументтерди талап кылууга тийиш.

Мамлекеттик алымды төлөөнүн 
мөөнөтүн жылдыруу же созуп төлөө 
жөнүндө өтүнүч сот тарабынан доо 
арыз өндүрүшкө кабыл алынганга че-
йин каралат, анткени мамлекеттик алым 
төлөнбөгөн доо арыз КР ЖПК 138-бер. 
1-б. 7-п. ылайык кайтарылууга жатат. 
Мындай өтүнүч сот тарабынан сот оту-
румун өткөрбөстөн жана иш боюнча та-
раптарды чакырбастан каралып, бирок 
аларга милдеттүү түрдө аныктаманын 
көчүрмөсү жиберилиши керек. Мындай 
аныктама КР ЖПК 119-бер. ылайык дат-
танууга жатат.

КР ЖПК 135-бер. 1-4-п. көрсөтүлгөн 
талаптарды сактабастан берилген 
арыз, эгер доогер анын кемчиликтерин 
оңдобогон болсо же КР ЖПК 107-бер. 
2-б. 2-абз. талаптарын аткарбаган бол-
со, КР ЖПК 222-бер. 9-п. ылайык кароо-
суз калтырууга тийиш экендигин соттор 

эске алуусу керек. Башкача айтканда, 
доогер мамлекеттик алымды төлөөнүн 
мөөнөтүн жылдыруу же созуп төлөө 
боюнча убакыт алгандан кийин мамле-
кеттик алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө 
документти белгиленген мөөнөттө тап-
шырбаса, сот арызды кароосуз калты- 
рууга милдеттүү.

Соттор КР ЖПК 106-бер. 4-б. ыла-
йык ишкерчилик менен алек болгон жа-
рандарга мамлекеттик алымды төлөөнүн 
мөөнөтү жылдырылбай жана созулбай 
тургандыгын эске алуусу керек. Мый-
замдын ушул ченемине ылайык, мам-
лекеттик алымды төлөөнүн мөөнөтүн 
жылдырып же созуп төлөө ишкерчилик 
менен алек болгонуна же болбогонуна 
карабастан, юридикалык жактарга да бе-
рилиши мүмкүн эмес, анткени КР ЖПК 
арыздануучунун мүлктүк абалын анык-
тоо зарылдыгы жөнүндө 106-бер. 2-б. 
жеке жактарга карата гана колдонулушу 
мүмкүн.

26. Соттор КР АПК ылайык админи-
стративдик иштер боюнча мамлекеттик 
алымды төлөө мөөнөтүн жылдыруу же 
созуп төлөө боюнча ыйгарым укуктар 
сотко берилбегендигин эске алуусу за-
рыл.

Эгерде доого мамлекеттик алымдын 
төлөнгөндүгү жөнүндө документ тир-
келбесе, анда судья КР АПК 114-бер. 1-б. 
ылайык, доо арызды кыймылсыз калты-
рууга, ал эми көрсөтүлгөн кемчиликтер 
белгиленген мөөнөттө доогер тарабы-
нан четтетилбесе, анда КР АПК 115-бер. 
ылайык, судья доону кайра кайтарууга 
укуктуу.

27. КР СЭКК 136-бер. 2-б. ылайык, 
жарандык жана административдик сот 
өндүрүшүндө мамлекеттик алымдын 
төлөөчүлөрү болуп жеке жана юридика-
лык жактар саналат. Ошону менен бирге, 
КР ЖПК 40-бер. 2-б. ылайык, юридика-
лык жак болуп саналбаган уюмдар дагы 
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жарандык процессте тараптар болушун 
эске алганда, анда бул жактар мамлекет-
тик алымды өз алдынча төлөөчүлөр ка-
тары болушат.

Мисалы, КР Салык кодексинин 17, 
22, 67-бер. ылайык, салык салынуучу 
субъект болуп саналуучу уюм деп юри-
дикалык жак жана андай болуп саналба-
ган уюмдар дагы эсептелет, алар: негиз-
деген өлкөнүн мыйзамдарына ылайык 
түзүлгөн түзүмдөр же эл аралык уюм-
дардын Кыргыз Республикасынын айма-
гындагы өз алдынча түзүмдөрү (турук-
туу мекемелери).

28. Мамлекеттик алымды арызда-
нуучу өзү дагы, анын өкүлү дагы телей 
алат. Өкүлү төлөгөн учурда мамлекеттик 
алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө төлөм 
документинде төлөөчү катары арызда-
нуучу өзү, ошондой эле төлөм аты-жөнү 
көрсөтүлүп, өкүл аркылуу жасалганды-
гы тууралуу белгиси дагы көрсөтүлүшү 
керек.

Мамлекеттик алымды төлөө фак-
тысы мамлекеттик алымды төлөө ара-
кетин көрсөткөн төлөм документинин 
түп нускасы (төлөм тапшырмасы, чек, 
дүмүрчөк же төлөм жасап жатканда бе-
рилген башка кагаз же электрондук доку-
мент) менен ырасталат. Сот мамлекеттик 
алымдын төлөнүшүнүн далили катары 
документтердин көчүрмөлөрүн кабыл 
албашы керек.

29. Төлөөчүнүн өтүнүчү боюнча 
мыйзамдарда белгиленген учурлардан 
тышкары жарандык же административ-
дик иштен төлөм документинин түп нус- 
касын берүүгө жол берилбейт. Айрык-
ча, бул доо арыздарды (арыздарды) (КР 
ЖПК 137, 138-бер., КР АПК 113, 114, 
115-бер.), аппеляциялык, кассациялык 
даттанууларды (КР ЖПК 329, 357-бер., 
КР АПК 219, 254-бер.) кабыл алуудан 
баш тартуу же аларды кайтарып берүү 
учурларына таандык.

30. Сот тарабынан КР ЖПК 47-бер, 
КР АПК 37-бер. тартибинде процесстик 
укук улантуучулуктун алкагында баш-
тапкы доогерди башка жакка алмаш-
тырылган учурда, бул жак мамлекеттик 
алымды төлөбөйт. Бул учурда баштапкы 
доогер тарабынан төлөнгөн мамлекеттик 
алым кайтарылбайт.

31. Мамлекеттик алымды кайтаруу 
тартиби жана учурлары КР СЭКК 27-бер., 
КР ЖПК 108-бер. менен аныкталган.

Кызыкдар жак төлөнгөн мамлекет-
тик алымды кайтарып берүү жөнүндө 
арызды сотко берүүгө укуктуу, бул арыз 
биринчи инстанциядагы сот тарабы-
нан сот отурумун өткөрбөстөн жана иш  
боюнча тараптарды чакырбастан кара-
лып, бирок милдеттүү түрдө тараптарга 
аныктаманын көчүрмөсү жиберилиши 
керек. Мындай аныктама КР ЖПК 119- 
бер. ылайык даттанууга жатат.

КР ЖПК 108-бер. 5-б. ылайык, сот ак-
тысы мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн 
тартып бир жылдык мөөнөт бүткөнгө 
чейин, бирок бюджетке которулганына 
бир жыл өткөнгө чейин төлөнгөн мамле-
кеттик алымды кайтарып берүү мүмкүн 
экендигин соттор эске алуусу керек (КР 
СЭКК 27-бер. 4-б.).

Бул мөөнөттөрдүн калыбына келти-
рилиши же узартылышы мамлекеттик 
алым жөнүндө мыйзам менен каралган 
эмес.

Мамлекеттик алымды кайтарып 
берүү учурларынын тизмеси акыркы (то-
рук) болуп саналгандыгына соттордун 
көңүлү бурулсун.

Мамлекеттик алым бюджетке кирги-
зилген жери боюнча (КЭБ төлөм доку-
ментинде көрсөтүлгөндөй, мамлекеттик 
алым киргизилген дарек) казыначылык 
органдар тарабынан кайтарылат. Кай-
тарылып берилип жаткан мамлекеттик 
алымдын алуучусу болуп, алымды мам-
лекеттин пайдасына төлөгөн жак болуп 
саналат.
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32. Мамлекеттик алымды кайра кай-
таруу жөнүндө арыздарды кароонун 
жөнөкөйлөштүрүлгөн тартибин эске 
алуу менен, соттор КР ЖПК 15-бер. 3-б. 
ылайык, окшош мамилелерди жөнгө са-
луучу укук нормаларын колдонуп (мый-
замдардын аналогиясы), мындай арыз-
дарды соттун буйругун берүү жөнүндө 
арыздарды кароого бөлүнгөн мөөнөттө 
карашы керек (КР ЖПК 250-бер.).

КР ЖПК 108-бер. 3-б. (КР АПК 2-бер. 
3-б.) ылайык, тийиштүү сот инстанция-
сына төлөнүшү каралган мамлекеттик 
алымдын жарымы кайтарылаарын сот-
тор эске алуусу керек.

33. Жоопкер доо талаптарды толу-
гу менен мойнуна алган учурда гана КР 
СЭКК 27-бер., КР ЖПК 108-бер. 3-б. 
ылайык, мамлекеттик алымдын сумма-
сынын жарымы кайтарылууга тийиш 
экендигине соттордун көңүлү бурулсун. 
Бул учурда, доогер тарабынан доо ары-
зын тапшырган учурда төлөнгөн мамле-
кеттик алымдын экинчи жарымы доогер-
дин пайдасына жоопкерден өндүрүлөт.

Эгерде иш боюнча жоопкер тарабы-
нан доо бөлүгүндө гана таанылса, анда 
мамлекеттик алым кайтарылбайт, бул 
учурда КР ЖПК 113-бер. менен каралган 
тартипте сот канааттандырган пропор-
ционалдуу бөлүгүндө доогердин пайда-
сына жоопкерден өндүрүлөт.

34. Ишти кароонун жыйынтыгы  
боюнча сот чыгымдарын бөлүштүрүүдө, 
эгерде чечим доогердин пайдасына че-
чилсе, анда ага жоопкерден бюджетке 
төлөнгөн мамлекеттик алым өндүрүлөт. 
Доо жарым-жартылай канааттандырыл-
ган учурда сот тарабынан канааттанды-
рылган доо талаптарынын өлчөмү же 
анын бөлүгү пропорциясына жараша 
доогердин пайдасына ыйгарылат. Ал 
эми доогер төлөгөн мамлекеттик алым-
дын калган бөлүгү ага кайтарылбайт (КР 
ЖПК 113, 118-бер.). Чечим жоопкердин 

пайдасына чыгарылган учурда да мамле-
кеттик алым кайтарылбайт.

35. Мамлекеттик алымды төлөөдөн 
бошотулган бир же бир нече доогер  
тарабынан бир нече жоопкерге карата  
коюлган доо (толугу менен же бөлүгүн- 
дө) канааттандырылган учурда мамлекет-
тик алым соттун чечими боюнча ар бир 
жоопкерден өндүрүлгөн суммасына жа-
раша бюджеттин пайдасына өндүрүлөт.

Жоопкерлердин биргелешкен жооп-
керчилиги боюнча доо канааттандырыл-
ган учурда мамлекеттик алым дагы бир-
гелешкен тартипте өндүрүлөт.

Мамлекеттик алымды жарым-жарты-
лай кайтаруу учурлары КР ЖПК 108-бер. 
3-б. менен аныкталгандыгын соттор эске 
алуусу зарыл. Ал эми, КР ЖПК 108-бер. 
1-б. менен каралган башка учурларда 
мамлекеттик алым толугу менен кайта-
рылып берилет.

36. Административдик иштер боюн-
ча мамлекеттик алымды кайра кайта-
руу жөнүндө маселе КР АПК 2-бер. 3-б. 
ылайык чечилээрине соттордун көңүлү 
бурулсун (КР ЖПК 108-бер.).

37. Эгерде мүлктүк талаш боюнча 
доогерге карата мамлекеттик алымдын 
жеңилдетилген ставкасы белгиленген 
болсо, анда доо канааттандырылган 
учурда (толугу менен же жарым-жарты-
лай) төлөнгөн мамлекеттик алым доогер-
дин пайдасына жоопкерден өндүрүлөт, 
ал эми төлөнүүгө тийиш болгон мам-
лекеттик алымдын башка бөлүгү Мам-
лекеттик алымдын ставкаларынын 1-п. 
1-пч. ылайык, мамлекеттин пайдасына 
өндүрүлөт.

Мисалы, электр энергиясын, жылуу-
лук энергиясын жана жаратылыш газын 
колдонгондугу жана электр энергия-
сын берүү (ташуу) боюнча көрсөтүлгөн 
кызмат үчүн карызды өндүрүп алуу 
жөнүндө доо арыздарды берүүдө доо-
гер тарабынан Мамлекеттик алымдын 
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ставкалардын 1-п. 10-пч., 2-п. 11, 12-пч. 
ылайык, эсептик көрсөткүчтүн 1 эселен-
ген (краттык) өлчөмүндөгү мамлекеттик 
алым төлөнүүгө тийиш. Эгерде доо ка- 
нааттандырылган учурда төлөнгөн мам-
лекеттик алым доогердин пайдасына 
жоопкерден өндүрүлөт, ал эми мүлктүк 
талаш боюнча доонун баасы менен 
эсептелинген мамлекеттик алымдын 
башка бөлүгү мамлекеттин пайдасына 
өндүрүлөт.

38. Мамлекеттик алымды төлөөдөн 
бошотулган мамлекеттик органдын же 
башка органдын доосун канааттанды-
руудан баш тарткан учурда мамлекеттик 
алым өндүрүлбөйт.

Бирок, эгерде доо юридикалык жак-
тардын же жарандардын кызыкчылыгы 
максатында КР ЖПК 48-бер., КР АПК 
42-бер. тартибинде прокурор тарабынан 
берилсе, анда бул доо талаптар канаат-
тандыруудан баш тартылган учурда же 
жарым-жартылай канааттандырылган 
учурда, КР СЭКК 27-бер. 2-б. ылайык, 
доо талаптарын кайсы бөлүгү канааттан-
дыруудан баш тартылган болсо, ошол 
пропорциясына жараша мамлекеттик 
алым кайсы жактардын кызыкчылыгын-
да берилген болсо, ошолордон өндүрүлөт 
(эгерде ал жак өзү мамлекеттик алымды 
төлөөдөн бошотулган болбосо).

Эгерде доо арыз башка мамлекет-
тик органдардын кызыкчылыгында бе-
рилген болсо, анда мамлекеттик алым 
өндүрүлбөгөндүгүн эске алуу керек.

39. Апелляциялык (кассациялык) 
даттанууну берүүдө мамлекеттик алым-
дын өлчөмү КР ЖПК 102-бер. 3-б., Мам-
лекеттик алымдын ставкаларынын 1-гл. 
2-п. 13-пч. ылайык, соттун биринчи ин-
станциясына төлөнүүгө тийиш болгон 
мамлекеттик алымдын суммасынын жа-
рымын түзөт.

Эгерде сот акты бир бөлүктө гана 
даттанылса (КР ЖПК 335-бер. 1-б., 364-
бер, КР АПК 226-бер. 1-б., 250-бер. 1-б.), 

анда мамлекеттик алым арыздануучу 
талашып жаткан бөлүгүнүн негизинде 
эсептелинет.

Мамлекеттик алым толук өлчөмдө 
төлөнбөй, ал эми апелляциялык (касса-
циялык) даттануу канааттандырылуу-
дан баш тартылса, анда тийиштүү сот 
инстанциясы мамлекеттик алымдын 
төлөнбөй калган бөлүгүн даттануу ме-
нен кайрылган жактан мамлекеттин пай-
дасына өндүрөт.

40. КР СЭКК 136-бер., КР ЖПК 102-
бер. 1-б. ылайык, мамлекеттик алымдын 
төлөөчүлөрү болуп апелляциялык жана 
кассациялык даттанууларды берүүчү 
жеке жана юридикалык жактар саналат. 
Бул жактарга иш боюнча тараптар дагы, 
ишке катышкан башка жактар дагы, анын 
ичинде талаптарды берген жак өз алдын-
ча бербеген үчүнчү жактар, кызыкдар 
жактар кирет.

Соттор, эгерде иш боюнча бир нече 
апелляциялык жана кассациялык датта-
нуулар берилип жаткан болсо, даттануу-
лардын ар бири боюнча мамлекеттик 
алым төлөнүүгө тийиш экендигин эске 
алышы керек.

41. КР ЖПК 39-гл., КР АПК 25-гл. 
тартибинде берилген жеке даттанууларга 
мамлекеттик алым салынбайт.

КР ЖПК 38-гл., КР АПК 24-гл. ал-
кагында кабыл алынган апелляциялык 
сот инстанциясынын талашты маңызы 
боюнча чечпеген сот актысына карата 
кассациялык даттанууну берүүдө мамле-
кеттик алым салынбайт. Мисалы, апел-
ляциялык даттанууну кайтаруу, ишти 
жаңыдан кароого жөнөтүү, доо арызды 
кароосуз калтыруу жөнүндө апелляция-
лык сот инстанциясынын сот актысына 
карата кассациялык даттануу берүүдө 
мамлекеттик алым төлөнбөйт.

42. Сот актысын мамлекеттик алым 
бөлүгүндө гана даттанууда, апелляция-
лык (кассациялык) даттанууну бергенде 
мамлекеттик алым төлөнбөйт.
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43. Эгерде апелляциялык (кассация-
лык) инстанция дагы сот тарабынан 
даттанууну берген жакка мамлекеттик 
алымды же анын бөлүгүн узартып төлөө 
мүмкүнчүлүгү берилген болсо жана ал 
сот акты чыкканга чейин төлөнбөгөн 
болсо, анда тийиштүү инстанциянын 
соту КР ЖПК 222-бер. 9-п. даттанууну 
кароосуз калтырат.

Бул учурда КР ЖПК 108-бер. 5-б., КР 
АПК 2-бер. 3-б. аныкталган тартипте кы-
зыкдар жактын арызы боюнча биринчи 
инстанция сотунун аныктамасы менен 
төлөнгөн мамлекеттик алым кайра кай-
тарылышы мүмкүн же болбосо даттануу 
мыйзамда белгиленген мөөнөттө кай-
радан берилген учурда эске алынышы 
мүмкүн.

44. Соттун өндүрүшүнө кабыл алын-
ган апелляциялык (кассациялык) датта-
нуудан баш тарткан же аны кайра чакыр-
тып алган учурда төлөнгөн мамлекеттик 
алым кайтарылбайт.

45. Ушул токтомдун кабыл алын-
гандыгына байланыштуу «Кыргыз Рес- 
публикасынын соттору тарабынан жа-
рандык иштер боюнча соттук чыгым-
дарды жана жазык иштери боюнча сот-
тук коромжуларды өндүрүү жөнүндө 
мыйзамын колдонуунун кээ бир масе-
лелери жөнүндө» Кыргыз Республика-
сынын Жогорку сотунун Пленумунун 
1996-жылдын 27-декабрындагы № 11-03 
токтому жарандык иштер боюнча мам-
лекеттик алымды өндүрүү бөлүгүндө, 
«Соттор тарабынан турак жайга карата 
менчик укугу жөнүндө Кыргыз Респуб-
ликасынын мыйзамын колдонуунун таж-
рыйбасы тууралуу» Кыргыз Республи-
касынын Жогорку сотунун Пленумунун 
1992-жылдын 26-июнундагы № 3 Ток-
томунун 23-пункту турак үйгө же анын 
бир бөлүгүнө карата керээз, мурас укугу 
жөнүндө күбөлүктөр бөлүгүндө күчүн 
жоготту деп табылсын.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА 
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

29 мая 2020 года № 9 г. Бишкек

«О некоторых вопросах применения законодательства о государственной 
пошлине при рассмотрении гражданских, экономических и 
административных дел судами Кыргызской Республики»

Пленум Верховного суда Кыргыз-
ской Республики в целях обеспечения 
правильной и единообразной судебной 
практики по применению законодатель-
ства о государственной пошлине при 
рассмотрении судами гражданских, эко-
номических и административных дел, а 
также руководствуясь ч. 2 статьи 96 Кон-
ституции Кыргызской Республики, ста-
тьи 15 Закона Кыргызской Республики 
«О Верховном суде Кыргызской Респуб-
лики и местных судах», постановляет:

1. Обратить внимание судов на то, 
что отношения, связанные с уплатой 
государственной пошлины по граждан-
ским, экономическим и администра-
тивным делам, регулируются Кодексом 
Кыргызской Республики о неналоговых 
доходах (далее – КоНД КР), Граждан-
ским процессуальным кодексом Кыр-
гызской Республики (далее – ГПК КР), 
Административно-процессуальным ко-
дексом Кыргызской Республики (далее – 
АПК КР) и иными нормативными право-
выми актами.

2. Иностранные юридические и фи-
зические лица, международные органи-
зации, лица без гражданства при подаче 
исковых заявлений (заявлений), апелля-
ционных и кассационных жалоб упла-
чивают государственную пошлину на 
общих основаниях, если иное не предус-
мотрено международными договорами, 
участницей которых является Кыргыз-
ская Республика.

3. В случае если истцом по эконо-
мическому делу, рассматриваемому су-
дами Кыргызской Республики, является 
хозяйствующий субъект иностранного 
государства, входящего в Содружество 
независимых государств, то размер го-
сударственной пошлины и порядок ее 
уплаты определяются в соответствии с 
Соглашением о размере государствен-
ной пошлины и порядке ее взыскания 
при рассмотрении хозяйственных спо-
ров между субъектами хозяйствования 
разных государств (Ашгабат, 24 декабря 
1993 года, с изменениями на 10 декабря 
2010 года).

4. В соответствии со ст. 136 КоНД 
КР государственная пошлина является 
денежным сбором, взимаемым судами 
при выполнении ими конкретно опреде-
ленных действий, имеющих юридиче-
ское значение и перечисленных в п.1 ст. 
138 КоНД КР.

Согласно ст. 137 КоНД КР государ-
ственная пошлина подразделяется на 
простую пошлину, взимаемую в твердой 
сумме, и пропорциональную пошлину, 
взимаемую в процентном соотношении 
к соответствующей сумме.

5. Пропорциональная государствен-
ная пошлина, как правило, устанавлива-
ется для споров имущественного харак-
тера, которые возникают между субъ-
ектами права в отношении какого-либо 
имущества или иных ценностей, на кото-
рые они претендуют, либо в отношении 
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исполнения каких-либо обязательств, 
имеющих стоимостную оценку.

К имущественным спорам, в част-
ности, относятся споры: о взыскании де-
нежных сумм; об истребовании имуще-
ства; об установлении права собствен-
ности на объекты движимого и недвижи-
мого имущества; о срочных, бессрочных 
платежах и выдачах, а также их прекра-
щении; о разделе имущества, в том числе 
при расторжении брака.

К имущественным спорам, согласно 
пп. 11 п. 1 главы 1 Ставок государствен-
ной пошлины, утвержденных постанов-
лением Правительства Кыргызской Рес-
публики от 15 апреля 2019 года № 159 
(далее – Ставки государственной пошли-
ны), отнесены также споры о признании 
недействительными сделок (договоров). 
Данное правило распространяется на 
споры о недействительности (действи-
тельности) сделок (договоров), имею-
щих своим предметом переход прав на 
определенное имущество (купля-прода-
жа, дарение, иные способы распоряже-
ния имуществом), в том числе по эконо-
мическим делам.

6. Простая государственная пошли-
на, взимаемая в твердой сумме, уплачи-
вается в случаях, установленных зако-
нодательством о государственной пош-
лине.

В случаях подачи исков о признании 
недействительными договоров обеспечи-
тельного либо предварительного (то есть 
неимущественного) характера, предме-
том которых не является установление 
права собственности, государственная 
пошлина оплачивается в твердой сумме 
согласно пп. 4 п. 1 главы 1 Ставок госу-
дарственной пошлины. К данным дого-
ворам, в частности, относятся договоры 
поручительства, о залоге, предваритель-
ный договор.

К неимущественным спорам также 
относятся споры об обращении взыска-

ния на предмет залога, о назначении ор-
ганизатора публичных торгов или офи-
циального лица для принудительного 
осуществления прав залогодержателя 
по владению заложенным имуществом, 
о применении последствий недействи-
тельности сделок (ст.ст. 183-184 ГК КР), 
преддоговорные споры (ст.ст. 406-407 ГК 
КР), споры по вопросам изменения или 
расторжения договоров, в том числе до-
говора найма жилого помещения, о прод-
лении срока принятия наследства, о при-
знании недействительными завещания, 
свидетельства о праве на наследство, о 
возмещении морального вреда, об ос-
вобождении имущества от ареста, дела 
об установлении юридических фактов 
(пп. 5 п. 1 главы 1 Ставок государствен-
ной пошлины), а также о выдаче испол-
нительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда 
(пп. 4 п. 1 главы 1 Ставок государствен-
ной пошлины).

7. Обратить внимание судов на то, 
что законодательство установило раз-
личные ставки государственной пошли-
ны, уплачиваемой по спорам о расторже-
нии договора найма жилого помещения 
(глава 28 ГК КР) и договора имуществен-
ного найма (глава 27 ГК КР). Согласно 
п. 8 ч. 1 ст. 104 ГПК КР цена иска опре-
деляется в исках о досрочном расторже-
нии договора имущественного найма – 
совокупностью платежей за пользование 
имуществом в течение оставшегося сро-
ка действия договора, но не более чем за 
три года.

С исковых же заявлений о расторже-
нии договора найма жилых помещений 
согласно Ставкам государственной по-
шлины – взыскивается 7-кратный размер 
расчетного показателя.

8. Судам необходимо принимать во 
внимание, что применение пп. 14 п. 1 
главы 1 Ставок государственной пошли-
ны считается обоснованным при нали-
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чии доказательств об отнесении истца к 
гражданам из малоимущих и малообе-
спеченных семей.

9. При подаче исков имущественно-
го характера истец обязан указать цену 
иска, исходя из которой исчисляется сум-
ма государственной пошлины, подлежа-
щей уплате.

Порядок определения цены иска 
установлен ст. 104 ГПК КР. При этом в 
цену иска включаются также указанные 
в исковом заявлении суммы неустойки 
(штрафа, пени), проценты за пользова-
ние чужими денежными средствами.

При увеличении или дополнении ис-
ковых требований, влекущих изменение 
цены иска, доплата государственной пош- 
лины осуществляется исходя из увели-
ченной суммы или дополнительных тре-
бований.

При подаче в суд иска о разделе иму-
щества, размер подлежащей уплате госу-
дарственной пошлины исчисляется про-
порционально стоимости оспариваемого 
истцом имущества.

Обратить внимание судов, что соглас-
но Ставкам государственной пошлины 
при разделе совместно нажитого имуще-
ства супругов государственная пошлина 
при подаче иска исчисляется согласно 
пп. 2 п. 1 ч. 1 Ставок государственной 
пошлины – 1% от цены иска.

10. Судам необходимо иметь в виду, 
что проверка правильности определения 
цены иска по гражданским, экономиче-
ским и административным делам явля-
ется обязанностью суда. В соответствии 
с ч. 3 ст. 104 ГПК КР в случаях явного 
несоответствия указанной цены иска, 
она определяется судом при принятии 
искового заявления или в ходе судебно-
го разбирательства (ч. 1 ст. 107 ГПК КР), 
о чем выносится мотивированное опре-
деление.

Обратить внимание судов, что при 
установлении явного несоответствия 

цены иска до принятия искового заявле-
ния к производству суда исковое заявле-
ние подлежит оставлению без движения 
в соответствии со ст. 139 ГПК КР для 
предоставления оценки оспариваемого 
имущества, проведенной специалистом 
по оценке имущества.

В случае установления указанного 
обстоятельства в ходе судебного разби-
рательства, судом предоставляется срок 
для устранения недостатков. При их не-
выполнении исковое заявление подле-
жит оставлению без рассмотрения в со-
ответствии с п. 9 ст. 222 ГПК КР.

11. Обратить внимание судов, что 
расходы на оплату представителя, пере-
водчика, специалиста, эксперта, сви-
детеля не включаются в цену иска и не 
облагаются государственной пошлиной, 
поскольку данные расходы относятся к 
издержкам, связанным с рассмотрением 
дела (ст.ст. 109, 115 ГПК КР, ст.ст. 85, 86 
АПК КР).

12. При предъявлении несколькими 
истцами искового заявления, содержа-
щего единое требование, государствен-
ная пошлина уплачивается истцами либо 
одним из истцов по поручению осталь-
ных соистцов (ч. 1 ст. 41 ГПК КР, ч. 1 
ст. 35 АПК КР) в размере, установленном 
Ставками государственной пошлины.

Если исковое требование состоит из 
самостоятельных требований каждого 
из истцов, то государственная пошлина 
уплачивается каждым из истцов исходя 
из заявляемого им требования.

В случае предъявления иска к не-
скольким ответчикам, государственная 
пошлина исчисляется исходя из общей 
суммы иска. В случае предъявления 
иска, состоящего из отдельных требо-
ваний, государственная пошлина упла-
чивается истцом пропорционально доле 
заявленных требований к каждому из от-
ветчиков.
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13. Если истец в соответствии с 
КоНД КР освобожден от уплаты госу-
дарственной пошлины при подаче иска 
в отношении одного из требований, то 
государственная пошлина уплачивается 
по другим требованиям, по отношению к 
которым истец не освобожден от уплаты 
государственной пошлины.

Например, уполномоченные госу-
дарственные органы освобождены от 
уплаты государственной пошлины в со-
ответствии с п.п. 20, 27 ч. 1 ст. 141 КоНД 
КР в случае подачи исков, связанных 
с вопросами приватизации, признания 
недействительными сделок с ценными 
бумагами. Однако если одновременно с 
данными требованиями вышеуказанны-
ми государственными органами подают-
ся иные требования к другим лицам, то в 
отношении этих требований ими должна 
быть уплачена государственная пошлина 
в общем порядке.

14. Размеры государственной пошли-
ны, уплачиваемой при подаче искового 
заявления, апелляционной и кассацион-
ной жалоб и иных юридически значимых 
действий (ч. 3 ст. 140 КоНД КР) установ-
лены Ставками государственной пошли-
ны.

Обратить внимание судов, что раз-
мер подлежащей уплате государствен-
ной пошлины должен определяться в 
соответствии с законодательством о го-
сударственной пошлине, действующим 
на момент подачи соответствующего 
заявления (жалобы). Например, если к 
моменту подачи апелляционной (касса-
ционной) жалобы размеры государствен-
ной пошлины были изменены, то уплата 
государственной пошлины производится 
исходя из новых ставок.

Согласно ст. 247 ГПК КР и пп. 8 п. 1 
главы 1 Ставок государственной пошли-
ны заявление о выдаче судебного прика-
за по имущественным спорам облагает-
ся государственной пошлиной в разме-

ре 50% ставки, исчисляемой исходя из 
оспариваемой суммы при обращении в 
суд с иском в общем порядке.

Следовательно, при взыскании сум-
мы судам необходимо решить вопрос о 
возврате взыскателю оплаченной сум-
мы государственной пошлины в размере 
50% с ответчика.

15. При подаче иска, состоящего из 
нескольких самостоятельных требова-
ний, государственная пошлина уплачива-
ется исходя из цены иска, определяемой 
общей суммой всех требований (п. 10 
ч. 1 ст. 104 ГПК КР).

В случае если исковое заявление со-
держит несколько требований, одни из 
которых имеют имущественный харак-
тер, а другие неимущественный харак-
тер, то каждое из этих требований явля-
ется самостоятельным объектом взима-
ния государственной пошлины.

Например, если подается исковое за-
явление о признании недействительным 
договора купли-продажи и применении 
последствий недействительности дан-
ной сделки либо о взыскании денежных 
сумм и обращении взыскания на зало-
женное имущество, то государственная 
пошлина уплачивается за оба требова-
ния. При этом размер государственной 
пошлины, подлежащей уплате, исчисля-
ется путем сложения пошлин за каждое 
из требований.

В случае если при подаче искового 
заявления, содержащего несколько тре-
бований, государственная пошлина опла-
чена не полностью, суды должны приме-
нять положения п. 7 ч. 1 ст. 138 ГПК КР, 
ст. 114, п. 8 ч. 1 ст. 115 АПК КР.

16. Судам необходимо принимать во 
внимание, что при предъявлении иска 
о признании недействительными реше-
ния административного органа и одно-
временно решения уполномоченного 
органа, принятого в порядке досудебно-
го разрешения спора (апелляции) в со-
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ответствии с Законом КР «Об основах 
административной деятельности и ад-
министративных процедурах», государ-
ственная пошлина уплачивается за каж-
дое требование.

17. Встречное исковое заявление, за-
явление об увеличении цены иска или 
дополнение иска новым требованием, 
заявление лица, заявляющего самосто-
ятельное требование на предмет спора, 
подлежат обложению государственной 
пошлиной в общем порядке, определен-
ном ч. 3 ст. 140 КоНД КР, согласно ко-
торой государственная пошлина опла-
чивается до совершения облагаемого 
пошлиной действия. При обращении в 
суд государственная пошлина взимается 
при подаче исковых и иных заявлений и 
жалоб. Этот порядок предусмотрен и ч. 1 
ст. 102 ГПК КР.

В связи с этим принятие к производ-
ству и рассмотрение указанных заявле-
ний без наличия доказательств об упла-
те государственной пошлины в полном 
объеме не допускается, а поданные заяв-
ления в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 138 
ГПК КР, ст. 114, п. 8 ч. 1 ст. 115 АПК КР 
подлежат возврату.

18. В случае выделения одного или 
нескольких исковых требований в от-
дельное производство, государственная 
пошлина, оплаченная при предъявле-
нии иска, не возвращается. Однако по 
выделенным в отдельное производство 
требованиям государственная пошли-
на вторично не оплачивается. При этом 
к материалам данных дел приобщается 
надлежащим образом заверенная копия 
квитанции об оплате государственной 
пошлины по первоначальному делу.

19. Обратить внимание судов на то, 
что в соответствии со ст. 141 КоНД КР 
отдельные категории истцов освобожде-
ны от уплаты государственной пошлины. 
При этом вынесение определения об ос-

вобождении истцов от уплаты государ-
ственной пошлины не требуется.

Перечень случаев освобождения от 
уплаты государственной пошлины, уста-
новленный ст. 141 КоНД КР, является 
исчерпывающим и расширительному 
толкованию не подлежит (ст. 105 ГПК 
КР, ст. 84 АПК КР). В связи с чем осво-
бождение участников процесса от упла-
ты государственной пошлины не входит 
в полномочия судов.

Отдельные государственные органы 
освобождены от уплаты государственной 
пошлины в качестве как истцов, так и от-
ветчиков по всем делам и во всех судеб-
ных инстанциях. Перечень указан в ч. 1 
ст. 141 КоНД КР. К ним относятся Прави-
тельство КР (п. 31), Национальный банк 
КР (п. 34), Министерство финансов КР 
и его подведомственные подразделения 
(п. 35), налоговые, таможенные, иные 
финансовые органы (п. 17).

Природоохранные органы (п. 19) и 
иные органы, указанные в пп. 24-27, 29 
вышеназванного Перечня, освобождают-
ся от уплаты государственной пошлины 
в качестве как истцов, так и ответчиков 
только по искам, перечисленным в ука-
занных пунктах.

Судам необходимо иметь в виду, что 
льготы, предоставленные ст. 141 КоНД 
КР, относятся лишь к тем действиям и к 
тем лицам, которые указаны в законе.

Так, например, если в п. 20 ч. 1 
ст. 141 КоНД КР предусмотрено, что от 
взимания государственной пошлины ос-
вобождается истец – уполномоченный 
государственный орган по управлению 
государственным имуществом, то в слу-
чае привлечения вышеуказанного госу-
дарственного органа в качестве ответчи-
ка, государственная пошлина взыскива-
ется в общем порядке в соответствии со 
ст. 113 ГПК КР.

20. Обратить внимание судов, что по-
мимо случаев, указанных в ч. 1 ст. 141 
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КоНД КР истцы – физические лица мо-
гут быть освобождены от уплаты госу-
дарственной пошлины в соответствии с 
Законом КР «О защите прав потребите-
ля». Например, по договору о долевом 
участии в строительстве.

21. Судам необходимо иметь в виду, 
что в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 141 
КоНД КР освобождены от взимания го-
сударственной пошлины истцы по искам 
о взыскании алиментов.

При этом обратить внимание судов, 
что по искам об уменьшении размера 
взысканных алиментов размер государ-
ственной пошлины определяется в соот-
ветствии с п. 6 ч. 1 ст. 104 ГПК КР.

22. В соответствии с п. 6 ст. 141 
КоНД КР от взимания государственной 
пошлины освобождены истцы по искам 
о возмещении материального ущерба, 
причиненного преступлением, в который 
включается и моральный вред

23. Не облагаются государственной 
пошлиной заявления о восстановлении 
пропущенных процессуальных сроков, 
заявления о пересмотре судебных актов 
по вновь открывшимся обстоятельствам, 
частные жалобы на определения судов, 
обжалование которых производится в 
апелляционном и кассационном порядке, 
а также иные действия, предусмотрен-
ные п. 15 ч. 1 ст. 141 КоНД КР.

24. Обратить внимание судов, что 
поскольку законодательством о государ-
ственной пошлине не предусмотрено 
иное, освобождение лиц от уплаты госу-
дарственной пошлины при подаче иско-
вых заявлений согласно ст. 141 КоНД КР 
влечет их освобождение от уплаты госу-
дарственной пошлины при подаче также 
апелляционных и кассационных жалоб.

25. Судам при разрешении вопро-
сов об отсрочке или рассрочке оплаты 
государственной пошлины, определяя 
имущественное положение истца (за-
явителя), следует требовать от него до-

кументы, свидетельствующие о наличии 
у него возможностей для улучшения ма-
териального положения и уплаты госу-
дарственной пошлины в рамках срока, 
предоставленного судам для рассмотре-
ния дела.

Ходатайство об отсрочке или рас-
срочке уплаты государственной пошли-
ны рассматривается судом до принятия 
искового заявления к производству, по-
скольку в силу п. 7 ч. 1 ст. 138 ГПК КР 
исковое заявление, не оплаченное госу-
дарственной пошлиной, подлежит воз-
врату. Указанное ходатайство рассматри-
вается судом без проведения судебного 
заседания и без вызова сторон по делу, 
но с обязательным направлением сто-
ронам копии определения, которое под-
лежит обжалованию в соответствии со 
ст. 119 ГПК КР.

Судам необходимо принимать во 
внимание, что в соответствии с п. 9 
ст. 222 ГПК КР заявление, поданное без 
соблюдения требований, изложенных в 
пп. 1-4 ст. 135 ГПК КР, подлежит остав-
лению без рассмотрения, если истец не 
исправил его недостатки или не выпол-
нил требование абзаца 2 ч. 2 ст. 107 ГПК 
КР. То есть, если истец, которому была 
предоставлена отсрочка или рассрочка 
по уплате государственной пошлины, не 
представит в установленный срок доку-
мент об ее уплате, то суд обязан оставить 
заявление без рассмотрения.

Судам необходимо иметь в виду, что 
в силу ч. 4 ст. 106 ГПК КР отсрочка или 
рассрочка по оплате государственной 
пошлины не предоставляется гражда-
нам, осуществляющим предпринима-
тельскую деятельность. Согласно данной 
норме закона отсрочка или рассрочка не 
может быть предоставлена также юри-
дическим лицам, независимо от того, за-
нимаются они предпринимательской де-
ятельностью или нет, поскольку требова-
ния ч. 2 ст. 106 ГПК КР о необходимости 



35

определения имущественного положе-
ния заявителя могут быть распростране-
ны лишь на физических лиц.

26. Судам необходимо иметь в виду, 
что АПК КР не предоставляет суду 
полномочий по отсрочке или рассрочке 
уплаты государственной пошлины по ад-
министративным делам.

Судья, в соответствии с ч. 1 ст. 114 
АПК КР, вправе оставить иск без движе-
ния, если к нему не приложен документ 
об уплате государственной пошлины, а 
затем согласно ст. 115 АПК КР возвра-
тить иск, если истец в установленный 
срок не устранил указанные судом недо-
статки.

27. Плательщиками государственной 
пошлины в гражданском и администра-
тивном судопроизводстве в соответствии 
с ч. 2 ст. 136 КоНД КР являются физи- 
ческие и юридические лица. Вместе с 
тем учитывая, что согласно ч. 2 ст. 40 
ГПК КР сторонами в гражданском про-
цессе могут быть и организации, не яв-
ляющиеся юридическими лицами, то 
данные лица также выступают в качестве 
самостоятельных плательщиков государ-
ственной пошлины.

Например, в силу ст.ст. 17, 22, 67 На-
логового кодекса КР под организацией, 
являющейся субъектом налогообложе-
ния, понимается как юридическое лицо, 
так и организации, не являющиеся та-
ковыми: образования, созданные в соот-
ветствии с законодательством страны 
учреждения или международные орга-
низации, имеющие на территории Кыр-
гызской Республики обособленные под-
разделения (постоянные учреждения).

28. Уплата государственной пошли-
ны может быть произведена как самим 
заявителем, так и его представителем. 
В последнем случае в платежном доку-
менте об уплате государственной пошли-
ны должен быть указан в качестве пла-
тельщика сам заявитель, а также отме-

чено, что платеж осуществлен через его 
представителя с указанием его фамилии 
и инициалов.

Факт уплаты государственной пош-
лины подтверждается подлинником 
платежного документа (платежным по-
ручением, чеком, квитанцией или дру-
гим бумажным или электронным доку-
ментом, выданным при осуществлении 
платежа), в котором имеется указание 
на действие, оплаченное государствен-
ной пошлиной. Судом не должны прини-
маться в качестве доказательств уплаты 
государственной пошлины ксерокопии 
документов.

29. Выдача подлинника платежного 
документа из гражданского или админи-
стративного дела по просьбе плательщи-
ка недопустима, кроме случаев, установ-
ленных законодательством. В частности, 
это относится к случаям отказа в приня-
тии или возвращения искового заявле-
ния (заявления) (ст.ст. 137, 138 ГПК КР, 
ст.ст. 113, 114, 115 АПК КР), апелляцион-
ных, кассационных жалоб (ст.ст. 329, 357 
ГПК КР, ст.ст. 219, 254 АПК КР).

30. При замене судом первоначаль-
ного истца другим лицом в рамках про-
цессуального правопреемства в порядке 
ст. 47 ГПК КР, ст. 37 АПК КР это лицо не 
уплачивает государственную пошлину. 
В этом случае государственная пошлина, 
уплаченная первоначальным истцом, не 
возвращается.

31. Порядок и случаи возвращения 
государственной пошлины установлены 
ст. 27 КоНДКР, ст. 108 ГПККР.

Заинтересованное лицо вправе по-
дать заявление в суд о возврате уплачен-
ной государственной пошлины, которое 
разрешается судом первой инстанции без 
проведения судебного заседания и вы-
зова сторон по делу, но с обязательным 
направлением сторонам копии определе-
ния, которое подлежит обжалованию в 
соответствии со ст. 119 ГПК КР.
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При этом судам необходимо прини-
мать во внимание, что в соответствии с 
ч. 5 ст. 108 ГПК КР возврат государствен-
ной пошлины осуществляется до истече-
ния 1 года со дня вступления в силу су-
дебного акта, но не позднее одного года 
со дня зачисления государственной пош-
лины в бюджет (ч. 4 ст. 27 КоНД КР).

Законодательством о государствен-
ной пошлине не предусмотрено восста-
новление или продление данных сроков.

Обратить внимание судов, что пере-
чень случаев возвращения государствен-
ной пошлины является исчерпывающим.

Возврат государственной пошлины 
производится органами казначейства 
по месту ее зачисления в бюджет (ука-
занный в платежном документе РОК, 
в адрес которого зачислена государствен-
ная пошлина). Получателем возвращае-
мой государственной пошлины является 
лицо, уплатившее ее в доход государства.

32. Принимая во внимание упрощен-
ный порядок рассмотрения заявлений о 
возврате государственной пошлины, су-
дам в соответствии с ч. 3 ст. 15 ГПК КР, 
необходимо применять нормы права, ре-
гулирующие сходные отношения (ана-
логию закона) и рассматривать такие за-
явления в сроки, установленные для рас-
смотрения заявлений о выдаче судебного 
приказа (ст. 250 ГПК КР).

Суды должны иметь в виду, что в со-
ответствии с ч. 3 ст. 108 ГПК КР (ч. 3 
ст. 2 АПК КР) возврату подлежит поло-
вина государственной пошлины, которая 
подлежала уплате в соответствующей су-
дебной инстанции.

33. Обратить внимание судов на то, 
что согласно ст. 27 КоНД КР, ч. 3 ст. 108 
ГПК КР возврат половины суммы госу-
дарственной пошлины при признании 
иска осуществляется в том случае, если 
ответчик полностью признал исковые 
требования. При этом половина государ-
ственной пошлины, уплаченной истцом 

при подаче иска, взыскивается с ответчи-
ка в пользу истца.

Если ответчиком по делу иск признан 
только в части, то государственная пош-
лина возврату не подлежит, а взыскива-
ется с ответчика в пользу истца пропор-
ционально удовлетворенной судом части 
в порядке, предусмотренном ст. 113 ГПК 
КР.

34. При распределении судебных рас-
ходов по итогам рассмотрения дела су-
дам необходимо иметь в виду, что если 
решение принято в пользу истца, то в его 
пользу с ответчика взыскивается госу-
дарственная пошлина, уплаченная им в 
бюджет. При частичном удовлетворении 
иска в пользу истца присуждается госу-
дарственная пошлина пропорциональ-
но размеру или части удовлетворенных 
судом исковых требований. При этом 
остальная часть уплаченной истцом го-
сударственной пошлины ему не возвра-
щается (ст.ст. 113, 118 ГПК КР). Государ-
ственная пошлина также не возвраща-
ется, если решение вынесено в пользу 
ответчика.

35. При удовлетворении иска (пол-
ностью или в части), предъявленного к 
нескольким ответчикам одним или не-
сколькими истцами, освобожденными 
от уплаты государственной пошлины, 
взыскание государственной пошлины в 
пользу бюджета осуществляется отдель-
но с каждого ответчика исходя из суммы, 
взысканной с него по решению суда.

В случае удовлетворения иска при 
солидарной ответственности ответчиков, 
взыскание государственной пошлины 
осуществляется солидарно.

Судам необходимо принимать во вни-
мание, что случаи частичного возвраще-
ния государственной пошлины установ-
лены ч. 3 ст. 108 ГПК КР. В остальных 
случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 108 
ГПК КР, государственная пошлина возв-
ращается полностью.
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36. Обратить внимание судов, что 
вопрос о возврате государственной пош-
лины по административным делам раз-
решается в соответствии с ч. 3 ст. 2 АПК 
КР (ст. 108 ГПК КР).

37. Если в отношении истца по иму-
щественному спору установлена льгот-
ная ставка государственной пошлины, 
то в случае удовлетворения иска (пол-
ностью или частично) с ответчика под-
лежит взысканию уплаченная государ-
ственная пошлина в пользу истца, а в 
остальной части подлежащая уплате го-
сударственная пошлина в соответствии 
с пп. 1 п. 1 Ставок государственной по-
шлины – в доход государства.

Например, при подаче искового за-
явления о взыскании задолженности за 
потребление электроэнергии, тепловой 
энергии и природного газа и оказанные 
услуги по передаче (транспортировке) 
электрической энергии истцом опла- 
чивается государственная пошлина в 
1-кратном размере расчетного пока-
зателя согласно п.п. 10 п. 1, пп. 11, 12 
п. 2 Ставок государственной пошлины. 
В случае удовлетворения иска с ответчи-
ка взыскивается в пользу истца уплачен-
ная государственная пошлина, а остав-
шаяся часть государственной пошлины, 
рассчитанной из цены иска по имущес-
твенному спору, – в доход государства.

38. При отказе в удовлетворении иска, 
заявленного государственным органом и 
иным органом, который освобожден от 
уплаты государственной пошлины, госу-
дарственная пошлина не взыскивается.

Однако если иск был подан прокуро-
ром в порядке ст. 48 ГПК КР, ст. 42 АПК 
КР в интересах юридических лиц или 
граждан, то в случае отказа в удовлет-
ворении или частичном удовлетворении 
этих исковых требований, согласно ч. 2 
ст. 27 КоНД КР государственная пошлина 
взыскивается с лиц, в интересах которых 
предъявлен иск, пропорционально той 

части исковых требований, в удовлетво-
рении которой отказано (если только это 
лицо само не освобождено от уплаты го-
сударственной пошлины).

При этом необходимо иметь в виду, 
что если иск подавался в интересах иных 
государственных органов, то государ-
ственная пошлина с них взысканию не 
подлежит.

39. Согласно ч. 3 ст. 102 ГПК КР, 
пп. 13 п. 2 главы 1 Ставок государствен-
ной пошлины при подаче апелляционной 
(кассационной) жалобы размер государ-
ственной пошлины составляет половину 
суммы государственной пошлины, под-
лежащей уплате в суде первой инстан-
ции.

Если судебный акт обжалуется лишь 
в части (ч. 1 ст.ст. 335, 364 ГПК КР, ч. 1 
ст. 226, ч. 1 ст. 250 АПК КР), то государ-
ственная пошлина исчисляется исходя 
из той части, которую оспаривает заяви-
тель.

Если госпошлина была оплачена не 
в полном размере, то в случае отказа в 
удовлетворении апелляционной (касса-
ционной) жалобы суд соответствующей 
инстанции взыскивает в доход государ-
ства с лица, обратившегося с жалобой, 
государственную пошлину в недопла-
ченной части.

40. В соответствии со ст. 136 КоНД 
КР, ч. 1 ст. 102 ГПК КР плательщиками 
государственной пошлины являются фи-
зические и юридические лица, подающие 
апелляционные и кассационные жалобы. 
К этим лицам относятся как стороны по 
делу, так и иные лица, участвующие в 
деле, в том числе третьи лица, заявляю-
щие или не заявляющие самостоятель-
ные требования, а также заинтересован-
ные лица.

Обратить внимание судов, что если 
по делу подается несколько апелляци-
онных (кассационных) жалоб государ-
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ственная пошлина уплачивается по каж-
дой жалобе.

41. Подача частных жалоб в порядке 
главы 39 ГПК КР, главы 25 АПК КР го-
сударственной пошлиной не облагается.

Подача кассационной жалобы на су-
дебный акт суда апелляционной инстан-
ции, принятый в рамках главы 38 ГПК 
КР, главы 24 АПК КР, которым не был 
разрешен спор по существу, государ-
ственной пошлиной не облагается. На-
пример, при подаче кассационной жало-
бы на определение суда апелляционной 
инстанции о возвращении апелляцион-
ной жалобы, направлении дела на новое 
рассмотрение, оставлении иска без рас-
смотрения государственная пошлина не 
уплачивается.

42. В случае обжалования судебного 
акта только в части государственной 
пошлины, государственная пошлина при 
подаче апелляционной (кассационной) 
жалобы уплате не подлежит.

43. Если судом апелляционной (кас-
сационной) инстанции лицу, подавшему 
жалобу, была предоставлена отсрочка в 
уплате государственной пошлины или 
ее части и она не была оплачена до вы-
несения судебного акта, то суд соответ-
ствующей инстанции в соответствии с 
п. 9 ст. 222 ГПК КР оставляет жалобу без 
рассмотрения.

В этом случае уплаченная государ-
ственная пошлина может быть возвраще-
на по заявлению заинтересованного лица 
в порядке, установленном ч. 5 ст. 108 
ГПК КР, ч. 3 ст. 2 АПК КР, определением 
суда первой инстанции или учтена при 
повторной подаче жалобы в установлен-
ный законом срок.

44. В случае отказа от апелляционной 
(кассационной) жалобы, принятой к про-
изводству суда, или ее отзыва, уплачен-
ная государственная пошлина не возвра-
щается.

45. В связи с принятием настоящего 
постановления признать утратившими 
силу постановление Пленума Верхов-
ного суда Кыргызской Республики от 
27 декабря 1996 года № 11-03 «О не-
которых вопросах применения судами 
Кыргызской Республики законодатель-
ства о взыскании судебных расходов 
по гражданским делам и судебных из-
держек по уголовным делам» в части 
взыскания государственной пошлины по 
гражданским делам, п. 23 постановления 
Пленума Верховного суда Кыргызской 
Республики № 3 от 26 июня 1992 года 
«О практике по применению судами за-
конодательства Республики Кыргызстан 
о праве собственности на жилой дом» в 
части завещаний, свидетельств о праве 
наследования на дом либо его части.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ СОТУНУН 
ПЛЕНУМУНУН ТОКТОМУ

2020-жылдын 29-майы  № 10 Бишкек шаары

«Юридикалык мааниси бар фактыларды белгилөө жөнүндө  
иштер боюнча сот тажрыйбасы тууралуу»

Юридикалык мааниси бар факты-
ларды белгилөө жөнүндө иштер боюнча 
сот тажрыйбасын жалпылоонун жыйын-
тыгы соттор тарабынан мындай иштер 
негизинен туура каралып жаткандыгын 
көрсөттү. Ошону менен бирге мыйзам-
дын талаптарын колдонууда айрым ката-
чылыктарга жол берилген учурлар кез-
дешкен.

Аталган категориядагы иштер боюн-
ча арыздарды кароодо кемчиликтерди 
жоюу, мыйзамдардын туура жана бирдей 
колдонулушун камсыз кылуу максатын-
да Кыргыз Республикасынын Жогорку 
сотунун Пленуму токтом кылат:

1. Юридикалык мааниси бар факты-
ларды белгилөө жөнүндө иштер жаран-
дардын, юридикалык жактардын, ошон-
дой эле мыйзамга ылайык башка жактар-
дын кызыкчылыгында сотко кайрылуу-
га укугу бар жактардын арызы боюнча 
козголооруна (Кыргыз Республикасы-
нын Жарандык процесстик кодексинин 
(мындан ары – ЖПК) 5-бер. 2-п., 48-, 49-, 
61-беренелерине) соттордун көңүлү бу-
рулсун. Сотко кайрылууга укугу бар жак-
тардын курамы юридикалык мааниси 
бар фактыларды белгилөөнү талап кыла 
турган укук мамилелерди жөнгө салуучу 
материалдык укук ченемдердин мазмуну 
менен аныкталат.

2. Юридикалык мааниси бар фак-
тыларды белгилөө жөнүндө иштер 
төмөндөгү шарттар болгон учурларда 
гана өзгөчө өндүрүш тартибинде сотто 
каралууга жатат, эгерде:

а) мыйзамга ылайык мындай факты-
лар юридикалык кесепеттерди жаратса, 
(жарандардын же юридикалык жактар-

дын жеке же мүлктүк укуктарын жарат-
са, өзгөртсө, же токтотсо (КР ЖПК 264-
бер. 1-бөл.);

б) арыз берүүчүнүн юридикалык 
мааниси бар фактыны күбөлөндүргөн 
документтерди алууга же калыбына 
келтирүүгө башка мүмкүнчүлүгү жок 
болсо;

в) күчүндө турган мыйзамдарда алар-
ды тастыктоонун башкача (соттон тыш-
каркы) тартиби белгиленбесе (КР ЖПК 
264-бер. 2-бөл.);

г) фактыны аныктоо сотко ведом-
стволук караштуулуктагы укук боюнча 
талаш-тартышка байланбаса (КР ЖПК 
263-бер. 3-бөл.).

3. Юридикалык мааниси бар факты-
ны аныктоо жөнүндөгү арыздарды кабыл 
алууда, судья:

- аталган фактыны белгилөө сотко 
караштуулугун, арыз берүүчүнүн сотко 
мындай арыз менен кайрылууга укук- 
туулугун текшерүүгө;

- ал фактыны аныктоо кандай максат 
үчүн зарыл болгонун тактоого;

- арыз берүүчүдөн ал фактыны 
күбөлөндүргөн документти алуу же ка-
лыбына келтирүү мүмкүн эместигин 
ырастаган жазуу түрүндөгү далилдер-
ди, ошондой эле сураган фактыны тас-
тыктаган далилдерди талап кылууга 
милдеттүү.

Тиешелүү документтерди алуу мүм-
күнчүлүгүнүн жоктугу катары тигил же 
бул фактыны каттоо тартибинин жокту-
гун (мисалы, багуусунда болуу), факты-
ны каттоо тартибинин сакталбаганды-
гын жана мындай шарттарда аны алууга 
мүмкүн эместигин (мисалы, өлүм фак-
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тысы, баланын ата-энеси ал туулгандан 
кийин никесин каттатып, баланын туул- 
гандыгы тууралуу жазуусуна өз уба-
гында оңдоо киргизбеген жана атасы 
өлгөндүгүнө байланыштуу аны жасоого 
мүмкүн болбогон учурларда аталыгын 
таануу фактысы) түшүнүү керек.

Ошондой эле документти алуу 
мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу катары фак-
тыны ырастаган документтер бар, бирок 
аларда оңдоого мүмкүн болбогон, доку-
ментти далилдөөчү маанисинен ажырат-
кан каталыктар же так эместиктер кети-
рилген учурларды да түшүнүү керек (ми-
салы, кырсык жөнүндө акт).

Жоголуп кеткен документтерди ка-
лыбына келтирүү мүмкүн эместиги ка-
тары керектүү документтин жоголуп 
кеткендигине же жок кылынгандыгына 
байланыштуу тиешелүү жак тарабынан 
анын дубликатын берүү мүмкүнчүлүгү 
жоктугун түшүнүү керек.

Эгерде колдонуудагы мыйзамдарда 
фактыларды белгилөөнүн (соттон тыш-
каркы) башка тартиби каралган болсо, 
анда КР ЖПК 137-бер. 1-бөл. 1-п. ыла-
йык, сот арызды кабыл алуудан баш тар-
тууга тийиш.

Юридикалык мааниси бар фактыны 
белгилөөнүн соттон тышкаркы тартиби 
катары мыйзам актыларында каралган 
тартипте мамлекеттик органга, мекемеге, 
башка жакка кайрылуу аркылуу фактыны 
ырастаган тиешелүү документтерди алуу 
же калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү 
бар экендигин түшүнүү керек.

Судья КР ЖПК 265-бер. көрсөтүлгөн 
шарттар сакталбай берилген арызды КР 
ЖПК 138-бер. 1-бөл. 1-п. ылайык кай-
тарып берет, бул тууралуу жүйөлөнгөн 
аныктама чыгарат. Эгерде арыз соттун 
өндүрүшүнө кабыл алынып калса, анда 
ал КР ЖПК 222-бер. 1-п. ылайык кароо-
суз калтырылат.

4. Укук жөнүндө талаш бар же жок-
тугу тууралуу маселени чечүүдө, соттор 
ишти соттук териштирүүгө даярдоо учу-
рунда арыз берүүчүгө юридикалык маа-

ниси бар фактыны белгилөө кандай мак-
сатта керектигин, андай фактылардын 
белгиленүүсү кандай укук мамилелерди 
жаратаарын, укук мамилелердин каты-
шуучусу боло турган башка жактардын 
бардыгын тактап алуусу керек.

Тиешелүү укук мамилелерге катыш-
кан же катышууну каалаган жактардын 
болушу, укук жөнүндө талаштын барды-
гын күбөлөндүрөт.

Укук жөнүндө талаштын бар же жок 
экендигин аныктоо, ишти туура чечүү 
максатында жарандык сот өндүрүшүнүн 
түрүн ажыратуу үчүн керек.

Эгерде ишти кароодо укук жөнүндө 
талаш бар экендиги аныкталса, сот 
ЖПК 263-бер. 3-бөл. ылайык, арызды 
кароосуз калтыруу жөнүндө аныктама 
чыгарат, анда арыз берүүчүгө жана кы-
зыкдар жактарга доону жалпы тартипте 
берүү укугун түшүндүрөт. Бул маселе ал-
дын ала сот жыйналышында да, соттук 
териштирүү стадиясында да чечилиши 
мүмкүн.

Иштин доо өндүрүшүндө каралуусу 
тараптардын болуусу менен шартталат: 
доогер, жоопкер жана үчүнчү жактардын 
болуусу керек.

5. Арызды кабыл алууда соттор 
2018-жылдын 10-августундагы Кыргыз 
Республикасынын «Салыктык эмес ки-
решелер жөнүндө» Кодексинин 138-бер. 
1-бөл. «в» пунктуна жана 2019-жылдын 
15-апрелиндеги № 159 Кыргыз Респуб-
ликасынын Өкмөтүнүн токтому менен 
бекитилген Мамлекеттик алымдын Став-
каларынын 1-главасынын 1-пунктунун 
5-пунктчасына ылайык, өзгөчө өндүрүш 
иштери боюнча арыздардан 10 эселенген 
эсептик көрсөткүч өлчөмүндө мамлекет-
тик алым алынаарын эске алышсын.

6. Сот кызыкдар жактардын баар-
дыгын ишке тартуу үчүн, арыздануучу 
кайсы юридикалык мааниси бар фак-
тыны белгилөөнү сурап жаткандыгын 
аныкташы зарыл. Мисалы, өлгөндүгүн, 
төрөлгөндүгүн каттоо, аталыкты анык-
тоо, адамдардын туугандык фактыларын 
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белгилөөдө кызыкдар жактар катары 
ЖААК жана Соцфонд органдары; му-
расты кабыл алуу фактыларын белги-
лөөдө – нотариалдык органдар жана 
башка мураскорлор; мүлккө ээлик кылуу, 
пайдалануу жана тескөө фактыларын 
белгилөөдө – кыймылсыз мүлккө укук-
тарды каттоочу жана кыймылсыз мүлк 
жайгашкан жери боюнча жергиликтүү 
өз алдынча башкаруу органдар; доку-
менттердин таандыктыгы фактысын 
белгилөөдө – мамлекеттик пенсиялык 
жана социалдык камсыздандыруу орган-
дары ж.б.

Кызыкдар жактардын курамы жого-
руда көрсөтүлгөн тизме менен чектел-
бейт жана конкреттүү юридикалык маа-
ниси бар фактыны белгилөө жөнүндө 
ишти кароо учурунда толукталышы 
мүмкүн.

Өзгөчө өндүрүштүн иштери боюнча 
кызыкдар жактар – булар субъективдүү 
укуктарына жана милдеттерине, мыйзам 
менен корголуучу кызыкчылыктарына 
чечимдин мыйзамдуу күчү таасир этиши 
мүмкүн боло турган процесстин каты- 
шуучулары экендигине соттордун көңү-
лү бурулсун.

7. Адамдардын туугандык мамиле-
леринин фактысы (ЖПКнин 264-бер. 
2-бөл. 1-п.) соттук тартипте тууганчы-
лык даражасы түздөн-түз юридикалык 
кесепеттерге алып келген учурларда гана 
белгиленет, мисалы, мындай факты арыз 
ээсине мураска укук жөнүндө күбөлүктү 
алуу үчүн же багар-көрөрү каза болгон-
дугуна байланыштуу жөлөк пул алуу 
укугун жол-жоболоштуруу үчүн керек 
болгон учурларда гана аныкталат.

Сот арызды кабыл алууда, арыз 
берүүчүнүн юридикалык кызыкчылык-
тарын текшерүү менен бирге биринчи 
кезектеги мураскорлор бар болгон учур-
да, экинчи кезектеги мураскорлорго кир-
ген туугандар мындай кызыкчылыкка ээ 
болбой тургандыгын көңүлгө алуусу 
керек.

Сот туугандык мамилелеринин фак-
тысын белгилөө жөнүндө чечиминде 
арыз берүүчү көрсөтүлгөн жак менен 
кайсы даражадагы туугандыкта тураа-
рын көрсөтүүсү абзел.

Адамдардын туугандык мамилелери-
нин фактысын белгилөө, эреже катары, 
туугандар бул фактыны тиешелүү доку-
менттерди көрсөтүү менен тастыктай ал-
бай турган учурда орун алат.

Биринчи жана экинчи кезектеги му-
раскорлордун катарына кирген ата-эне 
менен балдардын, ага-инилердин, эже-
сиңдилердин, чоң-ата, чоң-эне, таята,  
таенелердин ортосундагы туугандык 
байланыштар документалдуу түрдө жа-
рандык абалдарды каттоо күбөлүктөрүн 
(туулгандыгы тууралуу, никени кат-
тоо жана бузуу жөнүндө күбөлүктөрүн) 
көрсөтүү менен тастыкталаары эске алы-
нышы керек.

Жубайлар кандаш туугандар болуп 
саналбайт, ошондуктан алардын орто-
сундагы туугандык мамилелер тууралуу 
факт аныкталышы мүмкүн эмес.

Каза болгон адам тирүү кезинде арыз 
ээсинин атасы экендигин тааныганынын 
негизинде туугандык мамилелеринин 
фактысы мурасты кабыл алуу максатын-
да белгиленүүгө жатпайт.

Арыз берүүчүнүн сотко кайрылуу-
су жарандык абалдын актыларындагы 
жазуулардын туура эместигинен келип 
чыккан учурда туугандык мамилелердин 
фактысы аныкталууга жатпайт. Мындай 
арыздар КР АПКнын 22-главасында бел-
гиленген тартипте каралат.

8. Адамдын багууда туруу фактысын 
аныктоо (ЖПКнын 264-бер. 2-бөл. 2-п.) 
мурасты кабыл алууда, багар-көрөрүнүн 
каза болгондугуна байланыштуу пенсия 
дайындоодо же зыяндын ордун толту- 
рууда, ошондой эле мыйзамда көрсөтүл-
гөн башка учурларда юридикалык маа-
ниге ээ болот.

Эгерде багуучу тарабынан көрсөтүл-
гөн жардам арыз берүүчүнүн жашоосу 
үчүн негизги жана туруктуу киреше-
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нин булагы болсо, адамдын багууда ту-
руу фактысы аныкталат. Эгерде арыз 
берүүчүнүн иштеп тапканы бар болсо, 
пенсия, стипендия ж.б. алса, соттор ба-
гуучунун жардамы арыз берүүчүнүн жа-
шоосу үчүн негизги жана туруктуу ки-
решенин булагы болгондугун тактоосу 
зарыл.

Арыз берүүчү каза болгондун багуу-
сунда болбогондугу тууралуу тийиштүү 
органдар (жергиликтүү өз алдынча баш-
каруу органы, турак жай эксплуатация-
лык уюмдары) тарабынан аларда болгон 
маалыматтардын негизинде берилген 
тактамалар багууда туруу фактысын сот-
тук тартипте аныктоо мүмкүнчүлүгүнөн 
ажыратпайт.

Пенсия дайындоо үчүн багууда ту-
руу фактысын аныктоодо, эгерде баккан 
адамдын өлгөн күнгө карата ага майып-
тыгы боюнча пенсия дайындоо үчүн за-
рыл болгон стажы болсо, өлгөн адамдын 
багуусунда болгон эмгекке жараксыз үй-
бүлө мүчөлөрү баккан адамынан айрыл-
гандыгына байланыштуу пенсия алуу-
га укуктуу экендигин эске алуу зарыл. 
(Кыргыз Республикасынын «Мамлекет-
тик пенсиялык социалдык камсызданды-
руу жөнүндө» Мыйзамынын 18-бер.)

Багар-көрөрү каза болгондугуна бай-
ланыштуу пенсия алууга укугу бар пен-
сиялык мыйзамдар менен аныкталган 
адамдардын тобу кеңири чечмелөөгө 
жатпайт.

Ошону менен бирге, сот багар-
көрөрү каза болгондугуна байланыштуу 
жарандык мыйзамдын ченемдери боюн-
ча зыяндын ордун толтуруу үчүн багууда 
туруу фактысын аныктоо зарыл жагдай 
болоорун эске алышы керек. Мындай  
зыяндын ордун толтурууга укуктуу бол-
гон адамдардын тобу Кыргыз Республи-
касынын Жарандык кодексинин 1016-
бер. аныкталган, алар мамлекеттик пен-
сия алууга укуктуу болгон адамдардын 
тобу менен дал келбейт.

Багар-көрөрүн жоготкондугуна бай-
ланыштуу зыяндын ордун толтуруу үчүн 

багууда туруу фактысын аныктоодо, сот 
мыйзамга ылайык зыяндын ордун толту-
руу укугу ортодогу тууганчылык мами-
лелерге же анын карамагында багылууда 
болгон мөөнөткө байланышпагандыгын 
эске алуусу керек.

Мурас укугуна ээ болууну жол-
жоболоштуруу максатында багууда ту-
руу фактысын аныктоо үчүн КР Жа-
рандык кодексинин 1148-бер. ылайык,  
багылуучу адам мурас берүүчүнүн 
өлгөн күнүнө карата эмгекке жарамсыз 
жана мурас берүүчүнүн өлүмүнө че-
йин бир жыл мөөнөттөн кем эмес анын 
багуусунда болуусу тийиш. Бирок, КР 
Жарандык кодексинин 1143-1145-бере-
нелеринде көрсөтүлгөн мураскорлор-
го кирген эмгекке жарамсыз жарандар 
үчүн мурас ачылган күнгө карата мурас 
берүүчү менен чогуу жашоосу мааниге 
ээ эмес, ал эми КР Жарандык кодексинин 
1142-1145-беренелеринде көрсөтүлгөн 
мураскорлордун тобуна кирбеген жаран-
дарга мурас берүүчүнүн өлүмүнө чейин 
бир жыл мөөнөттөн кем эмес чогуу жа-
шоосу мураска ээ болуу үчүн керектүү 
шарт болуп саналат.

9. Соттор төрөлүүнү, уулду же кыз-
ды асырап алууну, никени, ажырашуу-
ну жана өлүмдү каттоо фактыларын 
белгилөө жөнүндө иштерди кароодо 
(ЖПК 264-бер. 2-бөл. 3-п.) жарандык 
абалдын актысы эмес, аны тийиштүү 
мамлекеттик органдар тарабынан кат-
тоо фактысы гана аныкталаарын эске 
алышы керек. Мындай иштер, эгерде 
жарандык абалды мамлекеттик каттоо 
органдарында же архивдерде тийиштүү 
жазуулар сакталбаса жана аны калыбына 
келтирүүдөн баш тартылса, же болбосо 
аны калыбына келтирүү жарандык абал-
дын актысынын мамлекеттик каттоодон 
өткөн фактысын белгилөө жөнүндө сот-
тун чечиминин негизинде гана мүмкүн 
болсо каралууга жатат.

Компетенциясына жарандык абал-
дын актыларын мамлекеттик каттоо  
боюнча ишти уюштуруу кирген жана аны 
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каттоону аймагында жүргүзгөн Кыргыз 
Республикасынын аткаруу бийлик орга-
нынын алгачкы же калыбына келтирил-
ген жарандык абалдын актысынын жа-
зуусунун жоктугу тууралуу билдирүүсү 
жарандык абалдын актысын мамлекет-
тик каттоо фактысын аныктоо тууралуу 
сотко кайрылуу үчүн негиз болот.

Жоголгон жарандык абалдын акт 
жазууларын калыбына келтирүүнүн 
тартиби КР «Жарандык абалдын акты-
лары жөнүндө» Мыйзамы менен жөнгө 
салынат. Бул Мыйзамдын 76-бер. ыла-
йык жарандык абалдын акт жазууларын 
калыбына келтирүү соттун мыйзамдуу 
күчүнө кирген чечиминин негизинде жа-
рандык абалдын актыларынын жоголгон 
жазууларын түзгөн жер боюнча жаран-
дык абалдын актыларын жазуу органы 
тарабынан жүргүзүлөт. Эгерде жоголуп 
кеткен жарандык абалдын акт жазуусу 
Кыргыз Республикасынын аймагынан 
тышкары жерде түзүлсө, анда жаран-
дык абалдын акт жазуусун калыбына 
келтирүү соттун мыйзамдуу күчүнө 
кирген чечими чыккан жер боюнча 
жүргүзүлүшү мүмкүн.

Сот, алгачкы же ЖААК органдары 
тарабынан калыбына келтирилген жазуу- 
лар бар болгон учурларда, арызды юри-
дикалык мааниси бар фактыларды анык-
тоо эрежелери боюнча эмес, КР АПКнын 
22-главасында белгиленген жарандык 
абалдын актыларындагы туура эмес жа-
зууларды аныктоонун тартибин жөнгө 
салган эрежелер боюнча карайт.

10. Өзүн баланын атасымын деп 
эсептеген, бирок баланын энеси менен 
никеде турбаган адам өлүп калса, анын 
аталыгын таануу фактысы сот тартибин-
де жарандык процесстик мыйзамда бел-
гиленген (КР ЖПК 264-бер. 2-бөл. 4-п.) 
эрежелер боюнча аныкталышы мүмкүн.

Мындай факт сот тарабынан ар та-
раптуу текшерилген маалыматтардын 
негизинде өзгөчө сот ишин жүргүзүү 
эрежелери боюнча укук жөнүндө та-
лаш-тартыш пайда болбогон шартта гана 
аныкталышы мүмкүн.

Баланын туулгандыгы тууралуу ак-
тылык жазуусу бар болуп, бирок анда 
атасы көрсөтүлбөгөн учурларда да, ата-
лыкты таануу фактысы аныкталышы 
мүмкүн.

Сот, жаран көзү тирүүсүндө өзүн ба-
ланын атасымын деп тааныган факты-
нын, же баланы багууга жана тарбиялоо-
го катышкан жагдайлардын далилден-
гендигине таянат, күбөлөр катары каза 
болгон адамдын жакын туугандарын су-
райт.

Соттор, эреже катары, багар-көрө-
рүнүн каза болгондугуна байланыштуу, 
пенсияларды жана жөлөкпулдарды 
дайындоо маселесин чечүү үчүн кызык-
дар жак катары Калкты социалдык кор-
гоо жана Социалдык фондунун башкар-
малыктарын, кээде ЖААК органын ишке 
тартышат, бирок балада мурастоо укугу 
пайда болоорун көңүлгө албай калган 
учурлар кездешет, андыктан мындай иш-
тер боюнча кызыкдар жак катары бирин-
чи кезектеги мураскорлорду ишке тартуу 
керек.

Соттор, эгерде баланын туулганды-
гы тууралуу документинде атасы катары 
башка адам жазылса, аталыкты таануу 
фактысын аныктоо мүмкүн эместигин 
эске алышы керек. Мындай учурларда, 
жарандар ЖААК органдарына жаран-
дык абалдын актысына оңдоолорду же 
өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө арыз 
менен кайрылышы зарыл. ЖААК орга-
нынын жарандык абалдын актысынын 
каттоосуна оңдоолорду же өзгөртүүлөрдү 
киргизүүдөн баш тартуусу арыз берүүчү 
тарабынан административдик тартипте 
сотко даттанылуусу мүмкүн.

Эгерде баланын болжолдогон атасы 
тирүү болсо, бирок ал өзүнүн аталыгын 
өз ыктыяры менен каттоодон баш тартса, 
анын аталыгын таануу фактысы сот та-
рабынан доо өндүрүшү тартибинде бел-
гиленет.

11. Укук тастыктоочу документтин 
анда көрсөтүлгөн ысымы, атасынын 
ысымы жана фамилиясы бул адамдын 
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паспортундагы же туулгандыгы туура-
луу күбөлүгүндөгү ысымына, атасынын 
ысымына жана фамилиясына туура кел-
беген адамга таандыгын аныктоо талап-
тары боюнча (ЖПК 264-бер. 2-б. 5-п.) 
соттор арыз берүүчүдөн укук тастыктоо-
чу документтин ага тиешелүүлүгү, аны 
берген уюм ага тийиштүү өзгөртүүлөрдү 
киргизүүгө мүмкүнчүлүгү жоктугу жана 
мурда иштеген мекеменин жоюлушу туу-
ралуу далилдерди талап кылышы керек.

ЖААК органдарынан, башка мамле-
кеттик органдардан, ошондой эле иш-
каналардан (мурунку жумуш берүүчү-
лөрдөн), алардын укук улантуучулары-
нан берилген тактамалар (маалымат-
тар) документтердеги каталарды же 
жаңылыштыктарды жоюуга, оңдоого 
мүмкүн болбогондугу, ошондой эле ар-
хивде маалымат жок болгондугуна же 
архивдин жоголушуна байланыштуу та-
лап кылынган документтин дубликаты 
берилүүдөн баш тартылгандыгы туу-
ралуу маалыматтарды камтууга тийиш 
экендигине соттор көңүл бурушу керек.

Соттор жарандарга жаракат алган-
дыгы жана жаракат алгандыгына байла-
ныштуу госпиталда болгондугу жөнүндө 
тактамалардын, аскердик бөлүктөрдүн, 
аскер комиссариаттарынын жана аскер 
башкармалыктардын башка органдары-
нын согуш маалындагы кырдаалдарга 
байланыштуу жарандардын каза болгон-
дугу же дайынсыз жоголуп кеткендиги 
боюнча билдирүүлөрүнүн жарандар-
га таандуулугу тууралуу фактыларын 
аныктоо боюнча иштерди кароого укук-
туу, анткени мындайлар инсандыкты 
аныктоочу документтерге кирбейт.

Эгерде эмгек китепчеде ката кет-
се жана адам аны берген ишканада 
иштөөсүн улантып жатса, анда кетирил-
ген катаны оңдоо иш берүүчү тарабынан 
жүргүзүлөт.

Соттор Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2003-жылдын 24-июлундагы 
№ 462 токтому (2006-жылдын 9-февра-
лындагы (№ 82) өзгөртүүлөргө ылайык) 

менен бекитилген эмгек китепчелерин 
жүргүзүү Тартибине ылайык, эгерде эм-
гек китепчесинде туура эмес же так эмес 
жазуулар табылса, аларды оңдоо архив-
дик документтер болгон учурда мурунку 
иш берүүчү тарабынан гана эмес, ошон-
дой эле анын ишин улантуучу же жоюл-
ган юридикалык жак баш ийген жогору 
турган уюм тарабынан жүргүзүлүшү 
мүмкүн экендигин көңүлгө алышы ке-
рек.

12. Кыймылсыз мүлккө менчик уку-
гунда ээлик кылуу, пайдалануу жана 
тескөө фактылары (ЖПК 264-ст. 2-б. 6-п.) 
сот тарабынан, эгерде арыз берүүчүдө 
мүлктүн ага таандуулугу жөнүндө укук 
аныктоочу документи болуп, бирок ал 
жоголуп кеткен болсо жана мындай фак-
тыны соттон тышкаркы тартипте анык-
тоо мүмкүн болбосо гана белгиленет.

Өзү билемдик менен тургузулган, 
пайдаланууга кабыл алынбаган куру-
лушка, ошондой эле башка бирөөнүн 
атына катталган курулушка ээлик кылуу, 
пайдалануу жана тескөө фактысы сот та-
рабынан аныкталбайт.

Ошондой эле мыйзамдын негизин-
де жол-жоболоштурулбаган келишим  
боюнча алынган кыймылсыз мүлккө  
ээлик кылуу, пайдалануу жана тескөө 
фактылары аныкталбайт. Мындай учур-
да, арыз берүүчү жалпы негиздер боюнча 
келишимди анык деп табуу жөнүндө доо 
арыз менен сотко кайрылууга укуктуу.

Укук аныктоочу жана тастыктоочу 
документтери жок туруп жер тилкени ак 
ниеттүүлүк менен, ачык жана тынымсыз 
колдонуп келген жаранга жер тилкесине 
менчик укугу фактысы ээлик кылуунун 
эскиргендиги боюнча аныкталууга жат-
пастыгын соттор көңүлгө алышы керек.

Мындай учурда арыз берүүчү жер 
тилкеси менен байланышкан маселе-
ни КР Жер кодексине ылайык чечүүсү  
керек.

13. Кырсыктын болгондугу жөнүндө 
фактыларды аныктоо тууралуу иштерди 
кароодо (ЖПК 264-бер. 2-бөл. 7-п.) сот-
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тор мындай фактылар сот тартибинен 
тышкары аныктоого мүмкүнчүлүк жок 
болгон учурда гана сот тарабынан анык-
талаарын эске алышы зарыл.

Мындай фактыларды аныктоо туура-
луу арыздар соттун өндүрүшүнө төмөнкү 
учурларда кабыл алынат:

- кырсык жөнүндө акт түзүлбөсө 
жана кайрылуу учурунда аны түзүүгө 
мүмкүнчүлүк болбосо;

- акт түзүлүп, бирок кийинчерээк жо-
готулса жана аны сот тартибинен тышка-
ры калыбына келтирүүгө мүмкүн бол-
босо;

- актыны түзүүдө кырсык фактысын 
таанууга жолтоо болгон ката кетирилсе 
жана ал катаны сот тартибинен тышкары 
оңдоо мүмкүн эмес болсо.

14. Адамдын белгилүү бир убакта, 
белгилүү бир кырдаалда өлгөндүгүнүн 
фактысын аныктоо жөнүндө арыз (ЖПК 
264-бер. 2-б. 8-п.) соттун өндүрүшүнө 
арыз берүүчү ЖААК органы тарабынан 
өлүмдү каттоодон баш тарткандыгы туу- 
ралуу документти келтирген учурда 
гана кабыл алынат жана каралат. Арыз 
берүүчү көрсөтүлгөн фактыны аныктап 
берүү жөнүндө арызын, адамдын кайсы 
бир убакта жана кайсы бир кырдаалда 
өлгөндүгүн айкын ырастаган далилдерге 
таянуу менен негиздөөгө милдеттүү.

Соттор, адамдын өлгөндүгүнүн фак-
тысын аныктоо менен жаранды өлгөн 
деп жарыялоонун ортосундагы айырма-
ны эске алышы керек. Жаранды өлгөн 
деп жарыялоо өлүм фактысын аныктоо-
дон айырмаланып, жарандын өлгөнүн 
ырастаган далилдер жок болгондо жана 
өлүм окуясы божомолдонулган учурда 
жүргүзүлөт.

Ошондой эле адамдын белгилүү бир 
убакта өлгөн фактысын аныктоодон 
өлүмдү каттоо фактысын аныктоону 
айырмалоо керек. Биринчи учурда, өлүм 
фактысы ЖААК органдары тарабынан 
таптакыр катталган эмес, ал эми экинчи-
синде – өлүм фактысы катталган, бирок 
муну далилдеген документтер жоголгон 

жана аны сот тартибинен тышкары калы-
бына келтирүүгө мүмкүн эмес.

15. Эгерде нотариалдык иш-аракет-
терди жүргүзгөн орган арыз берүүчүгө 
мүлктү ээлөөгө киришүү фактысын 
нотариалдык тартипте далилдөө үчүн 
тийиштүү документтердин жоктугунан 
же жетишсиздигинен мурастоо укугу 
жөнүндө күбөлүгүн бере албаса, сот му-
расты кабыл алуу жана мурастын ачы-
лышынын орду жөнүндө фактыларын 
аныктоо тууралуу арыздарды (КР ЖПК 
264-бер. 2-бөл. 9-п.) өзгөчө өндүрүш тар-
тибинде карашы мүмкүн.

Эгерде тийиштүү документтер бе-
рилип, бирок мурас укугу жөнүндө 
күбөлүктү берүүдөн баш тартылса, кы-
зыкдар жак сотко мурасты кабыл алуу 
жана мурастын ачылышынын орду 
жөнүндө фактыларын аныктап берүү 
жөнүндө арыз менен эмес, нотариалдык 
иш-аракеттерди жүргүзүүдөн баш тар-
тылгандыгына даттануу менен КР АПК-
нын 23-главасында каралган тартипте 
кайрылууга укуктуу.

Мурасты кабыл алуу жана мурастын 
ачылышынын орду жөнүндө фактыла-
рын аныктоо тууралуу иштерди кароодо 
сот бул иш үчүн төмөнкү юридикалык 
маанилүү жагдайлардын тобун:

- арыз берүүчү мурас алууга чакы-
рылган кезектеги мыйзам боюнча мурас-
кор болуп эсептелерин;

- арыз берүүчүнүн мурастык укук-
тарын жол-жоболоштуруусуна тоскоол 
болгон укуктук негиздер бар экендигин;

- арыз берүүчү менен башка мурас 
корлордун ортосунда мурас укугуна ээ 
болуу жөнүндө талаштардын жок экен-
дигин;

- мураскор мурас ачылгандан кийин 
алты ай мөөнөттүн ичинде иш жүзүндө 
мурасты кабыл алууну күбөлөндүрүүчү 
иш-аракеттерди жасагандыгын (мурас-
кор мурас мүлкүн ээлөөгө же башка- 
рууга киришүү; мурас мүлкүн сактоо 
боюнча чара көрүү, аны үчүнчү жак-
тын кийлигишүүсүнөн жана кол салуу-
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сунан сактоо; мурастык мүлктү кароого 
өз эсебинен чыгымдарды жүргүзүү; му-
рас берүүчүнүн карыздарын өз эсеби-
нен төлөө же үчүнчү жактардан мурас 
берүүчүгө тийиштүү акча каражаттарын 
алуу);

- кайсы мурастык мүлк жана кандай 
жагдайда арыз ээсине өткөндүгүн;

- мурас алууга чакырылган ошол эле 
кезектеги башка мураскорлор бар экен-
дигин аныктоого милдеттүү.

Нотариус мурасты иш жүзүндө ээлик 
кылууга киришкен мураскорлорго му-
растоо укугу жөнүндө күбөлүгүн берүүгө 
укуктуу болуп, бирок мураскорго мурас-
ты кабыл алуу мөөнөтүн өткөзүп жибер-
гендигине гана байланыштуу мурастоо 
укугу жөнүндө күбөлүгүн берүүдөн баш 
тартса, анда анын аракети КР АПКнын 
23-главасында каралган тартипте датта-
нылууга жатаарын соттор эске алуусу 
керек.

Мурасты кабыл алуу жана мурастын 
ачылышынын орду жөнүндө фактыла-
рын белгилөө тууралуу чечим чыгаруу-
да соттор КР Жарандык кодексинин 
1123-1124-беренелеринин талаптарын 
жетекчиликке алууга тийиш.

Мурасты кабыл алуу тууралуу арыз-
ды берүү үчүн кошумча убакыт белгилөө 
жөнүндө арыз доо өндүрүшү тартибинде 
каралат.

16. Баланын төрөлгөндүгү тууралуу 
фактыны белгилөө жөнүндө арыз КР 
ЖПК 264- бер. 2-бөл. 10-п. негизинде ка-
ралат.

Кыргыз Республикасынын «Жаран-
дык абалдын актылары жөнүндө» Мый-
замынын 14-беренесинин 1-бөлүмүнө 
ылайык туулгандыкты мамлекеттик кат-
тоо үчүн негиздер болуп:

- төрөткөн медициналык мекеме та-
рабынан берилген туулгандыгы туура-
луу маалымкат, же болбосо медицина-
лык мекемеден сырткары төрөгөн учур-
да тийиштүү саламаттык сактоо органы 
тарабынан ыйгарым укук берилген врач 
же башка медицина кызматкери тара-

бынан берилген туулгандыгы тууралуу  
маалымкат;

- ким экендигин тастыктаган бала-
нын ата-энесинин (ата-энесинин бири-
нин) документтери;

- ата-энеси Кыргыз Республикасы-
нын жарандары болуп саналган, чет 
мамлекетте туулган балдардын туулган-
дыгынын фактысын ырастоочу, чет мам-
лекеттердин компетенттүү органдары та-
рабынан берилген документтер (туулган-
дыгы тууралуу медициналык маалымкат, 
реестрден көчүрмө, туулгандыгы туура-
луу сертификат жана башка).

Жогоруда көрсөтүлгөн негиздер 
жок болгондо баланын төрөлгөндүгүн 
мамлекеттик каттоо анын белгилүү бир 
аялдан төрөлгөндүгүнүн фактысын 
белгилөө жөнүндөгү соттун мыйзамдуу 
күчүнө кирген чечиминин негизинде 
жүргүзүлөт.

Бир жашка чыккан жана андан өткөн 
курактагы баланын туулгандыгын мам-
лекеттик каттоо туулгандыгы тууралуу 
белгиленген формадагы документи бол-
богон учурда анын туулгандыгынын 
фактысын аныктоо жөнүндө соттун мый-
замдуу күчүнө кирген чечиминин неги-
зинде жүргүзүлөт (КР «Жарандык абал-
дын актылары жөнүндө» Мыйзамынын 
21-бер. 2-бөл.).

17. Жарандардын же уюмдардын 
жеке же мүлктүк укуктарынын пайда бо-
лушуна, өзгөрүшүнө жана токтотулушу-
на таасир этүүчү фактылар КР ЖПК 264-
бер. көрсөтүлгөн тизме менен чектел-
бейт. Соттор юридикалык мааниси бар 
башка фактыларды да аныктоого укук-
туу (КР ЖПКнын 264-бер. 1-бөл. 11-п.).

Соттор жарандардын администрация-
лык көчүрүп чыгаруу фактысын анык-
тоого, эмгек, турак жай, пенсиялык жана 
башка укуктарын калыбына келтирүүгө 
байланышкан маселелерин чечүүдө 
Кыргыз Республикасынын «Саясий жана 
диний ынанымы үчүн, социалдык, улут-
тук жана башка белгилери боюнча куу-
гунтуктан жапа чегип акталган граж-
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дандардын укугу жана гарантиялары 
жөнүндөгү» Мыйзамынын талаптарын 
жетекчиликке алышы керек.

Бул Мыйзамдын 2-бер. талабына 
ылайык, мажбурлоо чаралары түздөн-
түз колдонулган адамдар менен бирге 
атылган адамдардын жана өлгөндөн ки-
йин акталгандардын балдары, жубайы, 
ошондой эле эркинен ажыратылган, 
сүргүнгө айдалган, айдалып жиберилген 
жерде, атайын конушта болгон же ата-
энесинин, жубайынын куугунтукталган-
дыгына байланыштуу укугу жана эрки 
башкача чектелген балдар, жубайлар  
саясий куугунтуктоодон жапа чеккендер 
деп табылат.

Аталган Мыйзамдын 6-беренесинде 
куугунтуктан жапа чеккен, анын ичин-
де соттон тышкары органдардын чечими 
менен жазаланган (мыйзамсыз админи-
страциялык тартипте сүргүнгө айдалып, 
көчүрүлүп чыгарылган, атайын конушка 
жөнөтүлгөн, эркиндигинен чектөө шарт-
тарда мажбурлап иштетүүгө тартылган) 
жарандарды прокуратура органдарынын 
корутундусу (тыянагы) түрүндө актоо 
тартиби каралган.

Жарандардын администрациялык 
көчүрүлүшүн аныктоого, эмгек, турак 
жай, пенсиялык жана башка укуктары-
на байланышкан маселелер боюнча та-
лаптарды коюуда арыздануучу сотко че-
йинки өндүрүш тартибинде «Акталган 
граждандардын укуктарын жана аларга 
гарантияларды кароо боюнча комиссия-
лар жөнүндө» Жобосуна ылайык облус-
тук, райондук, шаардык мамлекеттик 
администрацияларга кайрылуусу керек 
(1995-жылдын 23-октябрындагы № 434).

Эгерде арыз берүүчү администра-
циялык көчүрүлүшүн аныктоого, эмгек, 
турак жай, пенсиялык жана башка укук-
тарын калыбына келтирүүгө байланыш-
кан арыз менен Акталган жарандардын 
укуктарын жана гарантияларын кароо 
боюнча тийиштүү комиссияга кайрыл-
са, бирок документтик маалыматтар жок 
болгондугуна байланыштуу арыз ка-

нааттандырылуудан баш тартылса жана 
бул фактыны аныктоого анын башка 
мүмкүнчүлүгү жок болсо, жазалоо (куу-
гунтук) колдонулгандыгы тууралуу фак-
ты сот тарабынан аныкталат.

Ал эми мындай комиссиялар жок 
болгон учурда прокуратура органдарына 
алдын ала кайрылуу сотко чейинки тар-
типти сактоо болуп саналат.

Жазалоо колдонулгандыгы тууралуу 
фактыны күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнүн 
негизинде аныктоодо, соттор далилдер 
менен байланышкан маселелерди жөнгө 
салган ЖПК 8-главасынын талаптарын 
жетекчиликке алышы керек.

Саясий куугунтукту колдонуу фак-
тысын аныктоо жөнүндө талаптар ки-
йин тийиштүү акчалай компенсация 
алуу максатында берилсе, прокурорго 
милдеттүү түрдө билдирүү жиберүү ме-
нен каралууга жатат.

18. Соттор тарабынан төмөндөгү 
арыздар каралууга жатпайт:

- иш жүзүндө никеде болгондугунун 
фактысын аныктоо тууралуу;

- адамдарга партиялык, профсоюз-
дук билеттердин, аскер билетинин, аскер 
кызматкеринин өздүк күбөлүгүнүн, пас-
порттун, жарандык актыларды каттоо 
органдары берген күбөлүктөрдүн таан-
дуулугун аныктоо жөнүндө;

- орденге же медалга берилген 
күбөлүктү анда көрсөтүлгөн аты, ата-
сынын аты жана фамилиясы туура кел-
беген жаранга таандык деп таап берүү 
жөнүндөгү арыздар, анткени бул масе-
лелер күбөлүктү берген орган тарабынан 
чечилет;

- Чернобыль катастрофасынан жапа 
чеккен адамдарга, согуштун ардагерле-
рине жана майыптарына караштуулугун, 
аскердик кызмат өтөө, фронтто болуу, 
партизан отряддарында болуу, аскер кыз-
матынын милдеттерин аткарууда жаракат 
жана контузия алуу, Баткен окуяларына 
катышуу фактыларын аныктоо тууралуу;

- эмгекке жарамдуулугун жоготуунун 
даражасын жана себептерин, майыптуу-
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луктун топторун, анын болуусунун убак-
тысын аныктоо жөнүндө;

- окуу жайын бүтүрүү жана тийиштүү 
билим алуу фактысын аныктоо жөнүндө;

- өкмөттүн сыйлыктарын алуу фак-
тысын аныктоо жөнүндө;

- эмгек стажын аныктоо жөнүндө;
- менчигин алып салуу менен байла-

нышкан юридикалык фактыны аныктоо, 
(мисалы, менчиктештирүүдө (приватиза-
цияда) катышпаган фактысын);

- жарандардын жашын жана улутун 
белгилөөгө тууралуу.

Тийиштүү органдын мындай факты-
ларды аныктоодон баш тартуусу кызык-
дар жактар тарабынан сотко мыйзамда 
көрсөтүлгөн тартипте даттанылышы 
мүмкүн.

Соттор, документтерде ар кандай 
жазылган адамдардын аттарынын, ата-
сынын аттарынын, фамилияларынын ок-
шоштугун белгилей албайт, ошондой эле 
фамилияны белгилөөгө же өзгөртүүгө, 
документтерде ар башкача көрсөтүлгөн 
адамдарды, бир эле адам деп аныктоого 
укуксуз.

19. Юридикалык мааниси бар фак-
тыларды аныктоо жөнүндө иш боюнча 
чыгарылган чечим ЖПК 202-бер. талап-
тарына ылайык келиш керек. Анда сот 
тарабынан аныкталган жагдайлар боюн-
ча жыйынтыктын тууралыгын ырастаган 
далилдер келтирилип жана кандай мак-
сатта факты белгиленгени көрсөтүлүшү 
керек.

Чечимдин корутунду бөлүгүндө 
документтерди тиешелүү түрдө жол-
жоболоштуруу үчүн зарыл маалыматтар-
ды көрсөтүү зарыл.

Атап айтканда:
а) туугандык мамилелеринин фак-

тысын аныктоодо каза болгон адамдын 
фамилиясын, атын, атасынын атын, 
төрөлгөн мезгилин, улутун, өлгөн мезги-
лин жана арыз берген адамдын фамилия-
сын, атын, атасынын атын, төрөлгөн мез-
гилин, улутун, тууганчылык даражасын;

б) төрөлүүнү, асырап алууну, нике-
ни, ажырашууну жана өлүмдү каттоо 

фактысын аныктоодо арыз берген адам-
дын фамилиясын, атын, атасынын атын, 
туулган жерин жана туулган мезгилин, 
атасынын фамилиясын, атын, анын ата-
сынын атын жана улутун, энесинин фа-
милиясын, атын, атасынын атын жана 
улутун, каттоонун ордун жана мезгилин, 
ошондой эле тиешелүү актыларды кат- 
тоону жүргүзгөн органдын аталышын;

в) өлүм фактысын аныктоодо каза 
болгон адамдын фамилиясын, атын, ата-
сынын атын жана туулган жерин, каза 
болгон мезгилин жана жерин (айыл,  
район, шаар);

г) аталыкты тануу фактысын анык-
тоодо баланын атасынын фамилиясын, 
атын, атасынын атын, туулган мезгилин, 
улутун, энесинин фамилиясын, атын, 
атасынын атын туулган мезгилин, улу-
тун, ошондой эле бала жөнүндө бардык 
анкеталык маалыматтарды (фамилия-
сын, атын, атасынын атын, төрөлгөн же-
рин жана мезгилин);

д) укук белгилөөчү документтердин 
таандыгын аныктоодо документтин ата-
лышын, ким тарабынан берилгенин, бе-
рилген мезгилин, кимге берилгендигин, 
номерин жана сериясын, ошондой эле 
документ тиешелүү болгон адамдын фа-
милиясын, атын, атасынын атын (паспор-
ту же туулгандыгы тууралуу күбөлүк 
боюнча) көрсөтүү керек.

20. Бул токтомду кабыл алууга байла-
ныштуу Кыргыз Республикасынын Жо-
горку сотунун Пленумунун 2010-жыл-
дын 29-январындагы «Юридикалык 
мааниси бар фактыларды аныктоо туу-
ралуу иштер боюнча сот тажрыйбасы 
жөнүндө» № 1 токтому күчүн жоготту 
деп эсептелсин.

Кыргыз Республикасынын 
Жогорку сотунун төрайымы
Г. Калиева

Пленумдун катчысы,
Кыргыз Республикасынын 
Жогорку сотунун судьясы
Ч. Садырова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА
ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

29 мая 2020 года № 10 г. Бишкек

«О судебной практике по делам об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение»

Обобщение судебной практики по 
делам об установлении фактов, имею-
щих юридическое значение, показало, 
что суды в основном правильно разре-
шают дела этой категории. Вместе с тем 
судами при рассмотрении этих дел до-
пускаются ошибки в применении закона. 

В целях устранения недостатков при 
рассмотрении заявлений, правильного 
и единообразного применения законо-
дательства по указанной категории дел, 
Пленум Верховного суда Кыргызской 
Республики постановляет:

1. Обратить внимание судов на то, 
что дела об установлении фактов, имею-
щих юридическое значение, возбужда-
ются по заявлению граждан, юридиче-
ских лиц, а также иных лиц, которые по 
закону вправе обращаться в суд в защиту 
интересов других лиц (п. 2 ст. 5, ст.ст. 48, 
49, 61 Гражданско-процессуального ко-
декса Кыргызской Республики (далее – 
ГПК КР). Круг лиц, имеющих право на 
обращение в суд, определяется содержа-
нием норм материального права, регули-
рующих отношения, в связи с возникно-
вением которых требуется установление 
факта, имеющего юридическое значение. 

2. Дела об установлении фактов, име-
ющих юридическое значение, подлежат 
рассмотрению в суде в порядке особого 
производства при наличии следующих 
условий: 

а) согласно закону такие факты по-
рождают юридические последствия (воз-
никновение, изменение или прекраще-
ние личных либо имущественных прав 

граждан или юридических лиц) (ч. 1 
ст. 264 ГПК КР); 

б) заявитель не имеет возможности 
в ином порядке получить либо восста-
новить надлежащие документы, удосто-
веряющие факт, имеющий юридическое 
значение (ст. 265 ГПК КР); 

в) действующим законодательством 
не предусмотрен иной (внесудебный) 
порядок их установления (ч. 2 ст. 264 
ГПК КР); 

г) установление факта не связывает-
ся с последующим разрешением спора 
о праве, подведомственного суду (ч. 3 
ст. 263 ГПК КР). 

3. При принятии заявления об уста-
новлении факта, имеющего юридическое 
значение, судья:

- обязан проверить, подведомствен-
но ли установление данного факта суду, 
имеет ли заявитель право обратиться в 
суд с таким заявлением; 

- выяснить, для какой цели необходи-
мо установление этого факта; 

- потребовать от заявителя письмен-
ные доказательства, свидетельствующие 
о невозможности получения или восста-
новления документа, удостоверяющего 
данный факт, а также доказательства, 
подтверждающие факт. 

Под невозможностью получения до-
кумента следует понимать отсутствие по-
рядка регистрации того или иного факта 
(например, нахождение на иждивении), 
либо несоблюдение порядка регистра-
ции факта и невозможность прибегнуть 
к нему в данных условиях (например, 
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факт признания отцовства в тех случаях, 
когда родители ребенка, не зарегистри-
ровав брак после его рождения, не внес-
ли своевременно исправления в запись о 
рождении ребенка и этого нельзя сделать 
вследствие смерти отца). 

Под невозможностью получения до-
кумента также следует понимать слу-
чаи, когда документы, подтверждающие 
факт, имеются, однако в них допущены 
ошибки или неточности, лишающие до-
кумент доказательственного значения, 
исправить которые невозможно (напри-
мер, акт о несчастном случае). 

Под невозможностью восстановле-
ния утраченного документа следует по-
нимать отсутствие у соответствующего 
лица возможности выдать дубликат не-
обходимого документа вследствие его 
утраты или уничтожения.

Если действующим законодатель-
ством предусмотрен иной (внесудебный) 
порядок их установления, то судом в со-
ответствии с п. 1 ч. 1 ст. 137 ГПК КР в 
приеме заявления должно быть отказано. 

Под внесудебным порядком уста-
новления факта следует понимать пред-
усмотренный законодательными актами 
порядок, при котором имеется возмож-
ность путем обращения в государствен-
ный орган, организацию, иному лицу по-
лучить либо восстановить надлежащие 
документы, удостоверяющие юридичес-
кий факт. 

При отсутствии условий, предусмот-
ренных ст. 265 ГПК КР, судья возвра-
щает заявление в соответствии с п. 1 ч. 1 
ст. 138 ГПК КР, о чем выносит мотиви-
рованное определение. А если заявление 
принято, то оно подлежит оставлению 
без рассмотрения по п. 1 ст. 222 ГПК КР. 

4. При разрешении вопроса о нали-
чии или отсутствии спора о праве судам 
в порядке подготовки дела к судебному 
разбирательству следует выяснить, ка-
кие правоотношения могут возникнуть 

при его установлении, имеются ли дру-
гие лица, которые могут стать участни-
ками этих правоотношений. 

Наличие таких лиц, желающих или 
вступивших в соответствующие право-
отношения, может свидетельствовать о 
наличии спора о праве.

Установление наличия или отсут-
ствия спора о праве необходимо для раз-
граничения вида гражданского судопро-
изводства с целью правильного разреше-
ния дела. 

Если при рассмотрении дела возника-
ет спор о праве, судья выносит определе-
ние об оставлении заявления без рассмо-
трения в соответствии с ч. 3 ст. 263 ГПК 
КР, в котором разъясняет право заявите-
ля и заинтересованных лиц на предъяв-
ление иска на общих основаниях. Этот 
вопрос может быть разрешен как в пред-
варительном судебном заседании, так и 
на стадии судебного разбирательства.

Рассмотрение дела в порядке иско-
вого производства предусматривает на-
личие сторон: истца, ответчика, третьих 
лиц. 

5. При принятии заявления судам 
следует иметь в виду, что согласно 
пункту «в» ч. 1 ст. 138 Кодекса КР «О не-
налоговых доходах» и постановления 
Правительства КР № 159 от 15 апреля 
2019 года (п.п. 5 п. 1 главы 1 «Ставки го-
сударственной пошлины») с подаваемых 
в суд заявлений по делам особого произ-
водства государственная пошлина взи-
мается в 10-кратном размере расчетного 
показателя. 

6. Для привлечения всех заинтересо-
ванных лиц суду необходимо правильно 
определить, установление какого факта, 
имеющего юридическое значение, про-
сит заявитель. Например, по делам об 
установлении фактов смерти, рождения, 
регистрации рождения, о признании от-
цовства, родственных отношений долж-
ны быть привлечены в качестве заинте-
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ресованных лиц – органы ЗАГСа, Соц-
фонда; об установлении факта принятия 
наследства – органы нотариата и дру-
гие наследники; об установлении факта 
владения, пользования и распоряжения 
имуществом – органы, занимающиеся 
регистрацией прав на недвижимое иму-
щество; орган местного самоуправления, 
на территории которого находится не-
движимое имущество; об установлении 
фактов принадлежности документов – 
органы государственного пенсионного и 
социального страхования и т.д.

Данный перечень заинтересованных 
лиц не является исчерпывающим и при 
рассмотрении дела об установлении кон-
кретного юридического факта он может 
быть дополнен. 

Следует иметь в виду, что заинтере-
сованные лица по делам особого произ-
водства – это те участники процесса, на 
субъективные права и обязанности кото-
рых потенциально могут оказать влияние 
пределы законной силы решения суда по 
конкретному делу, когда решение суда 
может затронуть и охраняемые законом 
интересы этих лиц. 

7. Факт родственных отношений лиц 
(п. 1 ч. 2 ст. 264 ГПК КР) устанавливается 
в судебном порядке только в тех случаях, 
когда степень родства непосредственно 
порождает юридические последствия, 
например, если установление такого фак-
та необходимо заявителю для получения 
свидетельства о праве на наследство или 
оформление права на получение пособия 
по случаю потери кормильца. 

Проверяя наличие у заявителя юри-
дической заинтересованности, судья 
при принятии заявления должен иметь в 
виду, что таковая отсутствует у родствен-
ников, относящихся к наследникам вто-
рой очереди, при наличии наследников 
первой очереди. 

В решении по делу об установлении 
факта родственных отношений суд дол-

жен указать, в какой степени родства на-
ходится заявитель с соответствующим 
лицом. 

Установление факта родственных от-
ношений, как правило, может иметь ме-
сто в тех случаях, когда родственники не 
могут подтвердить данный факт путем 
предъявления соответствующих доку-
ментов. 

Следует иметь в виду, что родствен-
ная связь между родителями и детьми, 
братьями, сестрами, дедушками и ба-
бушками, являющимися наследниками 
первой и второй очереди, документаль-
но может подтверждаться путем предъ-
явления свидетельств о регистрации 
гражданского состояния (свидетельств о 
рождении, свидетельств о регистрации и 
расторжении брака и т. п.).

Супруги кровными родственниками 
не являются, поэтому факт родственных 
отношений между ними установлен быть 
не может. 

Не может быть установлен факт род-
ственных отношений с целью принятия 
наследства по тем основаниям, что умер-
ший при жизни признавал себя отцом за-
явителя. 

Не устанавливается факт родствен-
ных отношений, когда обращение заяви-
теля в суд вызвано наличием неправиль-
ности записей в актах гражданского со-
стояния. Такие заявления рассматрива-
ются судом в порядке, предусмотренном 
главой 22 АПК КР. 

8. Установление факта нахождения 
лица на иждивении (п. 2 ч. 2 ст. 264 ГПК 
КР) имеет юридическое значение для по-
лучения наследства, назначения пенсии 
по случаю потери кормильца или возме-
щения вреда, а также в других случаях, 
предусмотренных законом. 

Факт нахождения лица на иждиве-
нии устанавливается, если оказываемая 
помощь со стороны лица, предоставляв-
шего содержание, являлась для заявите-
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ля постоянным и основным источником 
средств к существованию. Если заяви-
тель имел заработок, получал пенсию, 
стипендию и др., судам необходимо вы-
яснить, была ли эта помощь для него 
постоянным и основным источником 
средств к существованию. 

Выдача соответствующим органом 
(местного самоуправления, жилищно-
эксплуатационной организацией) справ-
ки о том, что по имеющимся данным лицо 
не состояло на иждивении умершего, не 
исключает возможности установления в 
судебном порядке факта нахождения на 
иждивении. При установлении факта на-
хождения лица на иждивении для назна-
чения пенсии необходимо учитывать, что 
право на пенсию по случаю потери кор-
мильца имеют нетрудоспособные члены 
семьи умершего кормильца, состоявшие 
на его иждивении, если кормилец ко дню 
смерти имел стаж, который был бы не-
обходим ему для назначения пенсии по 
инвалидности (ст. 18 Закона КР «О го-
сударственном пенсионном социальном 
страховании»). 

Круг лиц, имеющих право на получе-
ние пенсии по случаю потери кормиль-
ца, определенный пенсионным законо-
дательством, расширительному толкова-
нию не подлежит. 

Вместе с тем суду следует иметь в 
виду, что установление факта нахожде-
ния на иждивении может быть необходи-
мо для возмещения вреда в случае смер-
ти кормильца по нормам гражданского 
законодательства. Круг лиц, имеющих 
право на такое возмещение, определен в 
ст. 1016 Гражданского кодекса Кыргыз-
ской Республики (далее – ГК КР) и не со-
впадает с кругом лиц, имеющих право на 
получение государственной пенсии. 

При установлении факта нахожде-
ния лица на иждивении для возмещения 
вреда в случае потери кормильца суды 
должны учитывать, что согласно закону 

право на возмещение вреда не связано 
ни с наличием родственных отношений 
между иждивенцем и кормильцем, ни со 
сроком нахождения на его иждивении. 

Для установления факта нахождения 
лица на иждивении в целях оформления 
права на наследство в соответствии со 
ст. 1148 ГК КР необходимо, чтобы иж-
дивенец был нетрудоспособным ко дню 
смерти наследодателя и находился на 
иждивении наследодателя не менее года 
до его смерти. При этом для нетрудо-
способных ко дню открытия наследства 
граждан, относящихся к наследникам по 
закону, указанным в ст. ст. 1143-1145 ГК 
КР, совместное проживание с наследода-
телем не имеет значения, а для граждан, 
не входящих в 4 круг наследников, ука-
занных в ст.ст. 1142-1145 ГК КР, необхо-
димым условием наследования является 
совместное проживание с наследодате-
лем не менее одного года до смерти на-
следодателя.

9. При рассмотрении дел об уста-
новлении фактов регистрации рожде-
ния, усыновления (удочерения), брака, 
развода и смерти (п. 3 ч. 2 ст. 264 ГПК 
КР) судам следует иметь в виду, что суд 
устанавливает не сам акт гражданского 
состояния, а факт его регистрации в со-
ответствующих государственных орга-
нах. Такие дела подлежат рассмотрению, 
если в органах регистрации актов граж-
данского состояния и архивах соответ-
ствующая запись не сохранилась и в ее 
восстановлении отказано, либо если она 
может быть восстановлена только на ос-
новании решения суда об установлении 
факта регистрации акта гражданского 
состояния. 

Основанием для обращения в суд об 
установлении факта государственной ре-
гистрации акта гражданского состояния 
является сообщение органа исполни-
тельной власти Кыргызской Республики, 
в компетенцию которого входит органи-
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зация деятельности по государственной 
регистрации актов гражданского состоя-
ния и на территории которого была про-
изведена государственная регистрация 
акта гражданского состояния, об отсут-
ствии первичной или восстановленной 
записи акта гражданского состояния. 

Порядок рассмотрения вопроса о 
восстановлении утраченной актовой за-
писи регулируется Законом КР «Об ак-
тах гражданского состояния», в соответ-
ствии со ст. 76 которого восстановление 
записей актов гражданского состояния 
производится органом ЗАГСа по месту 
составления утраченной записи акта 
гражданского состояния на основании 
решения суда, вступившего в законную 
силу. В случае если утраченная запись 
акта гражданского состояния была со-
ставлена за пределами территории Кыр-
гызской Республики, восстановление 
записи акта гражданского состояния мо-
жет производиться по месту вынесения 
решения суда, вступившего в законную 
силу. 

В тех случаях, когда имеются пер-
вичные или восстановленные органами 
ЗАГСа записи, суд рассматривает заяв-
ление не в порядке установления факта, 
имеющего юридическое значение, а по 
правилам главы 22 АПК КР, определяю-
щей порядок установления неправиль-
ности записей актов гражданского состо-
яния. 

10. В случае смерти лица, которое 
признавало себя отцом ребенка, но не 
состояло в браке с матерью ребенка, 
факт признания им отцовства может 
быть установлен в судебном порядке по 
правилам, установленным гражданским 
процессуальным законодательством (п. 4 
ч. 2 ст. 264 ГПК КР).

Такой факт может быть установлен 
судом по правилам особого производства 
на основании всесторонне проверенных 
данных, при отсутствии спора о праве.

Факт признания отцовства может 
быть также установлен и при наличии 
актовой записи о рождении ребенка, в 
которой не указан отец ребенка. 

Суд исходит из доказанности факта 
признания при жизни умершим гражда-
нином себя отцом ребенка либо участия 
его в содержании и воспитании ребенка, 
при этом в качестве свидетелей могут 
быть допрошены близкие родственники 
умершего. 

В качестве заинтересованных лиц 
суды, как правило, привлекают управле-
ние социального развития, управление 
социального фонда для разрешения во-
просов назначения пенсий и пособий в 
связи с потерей кормильца, иногда орган 
ЗАГСа, однако не учитывают при этом, 
что у ребенка возникают и наследствен-
ные права, поэтому следует привлекать 
к участию в деле в качестве заинтересо-
ванных лиц и других наследников пер-
вой очереди. 

Судам следует иметь в виду, что факт 
признания отцовства не может быть 
установлен, если в документе о рожде-
нии ребенка отцом записано другое лицо. 
В таких случаях гражданам необходи-
мо обращаться с заявлением о внесении 
исправлений или изменений в запись 
акта гражданского состояния в органы  
ЗАГСа. Отказ органа ЗАГСа во внесе-
нии исправлений или изменений в за-
пись акта гражданского состояния может 
быть обжалован заявителем в порядке 
административного судопроизводства.

Если предполагаемый отец ребенка 
жив, но уклоняется от регистрации сво-
его отцовства в добровольном порядке, 
отцовство устанавливается судом в по-
рядке искового производства. 

11. По требованиям об установлении 
факта принадлежности правоустанавли-
вающего документа лицу, имя, отчество 
или фамилия которого, указанные в до-
кументе, не совпадают с именем, отче-
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ством или фамилией этого лица по па-
спорту или свидетельству о рождении 
(п. 5 ч. 2 ст. 264 ГПК КР), суды должны 
требовать от заявителя представления 
доказательств того, что правоустанав-
ливающий документ принадлежит ему, 
и организация, выдавшая его, не имеет воз-
можности внести в него соответствующие 
исправления или сведения о ликвидации 
организации, в которой ранее работал 
заявитель. 

Судам следует обратить внимание на 
то, что предоставленные органом ЗАГСа, 
другими государственными органами, а 
также предприятиями (бывшие работо-
датели), их правопреемниками сведения 
должны содержать информацию об от-
сутствии возможности исправить в до-
кументах ошибки или неточности, либо 
отказ выдать дубликат необходимого до-
кумента ввиду отсутствия данных в ар-
хиве или утраты архива. 

Суды вправе рассматривать дела об 
установлении факта принадлежности 
гражданам справок о ранениях и нахож-
дении в госпитале в связи с ранением, из-
вещений воинских частей, военкоматов 
и других органов военного управления о 
гибели или пропаже без вести граждан в 
связи с обстоятельствами военного вре-
мени, поскольку таковые не относятся к 
документам, удостоверяющим личность. 

В случае если в трудовой книжке до-
пущена ошибка, а лицо продолжает ра-
ботать на предприятии, где она выдана, 
то ее исправление производится работо-
дателем. 

Судам следует иметь в виду, что в со-
ответствии с Порядком ведения трудо-
вых книжек, утвержденным постановле-
нием Правительства КР от 24 июля 2003 
года № 462 (с изменениями от 9 февраля 
2006 года № 82), если в трудовой книжке 
обнаружены неправильные или неточ-
ные записи, их исправление возможно 
не только прежним работодателем, допу-

стившим ошибку, но и правопреемником 
или вышестоящей организацией, кото-
рой было подчинено ликвидированное 
юридическое лицо при наличии архив-
ных документов. 

12. Факты владения, пользования и 
распоряжения недвижимым имуществом 
на праве собственности (п. 6 ч. 2 ст. 264 
ГПК КР) устанавливаются судом только 
при условии, если у заявителя имелся 
правоустанавливающий документ о при-
надлежности имущества, но он утрачен, 
и указанный факт не может быть уста-
новлен во внесудебном порядке. 

Факты владения, пользования и рас-
поряжения самовольно возведенным, не 
принятым в эксплуатацию строением, а 
также строением, зарегистрированным 
на другое имя, не подлежат установле-
нию судом.

Факты владения, пользования и рас-
поряжения недвижимым имуществом, 
приобретенным по сделке, не оформлен-
ной в соответствии с законодательством, 
также не могут быть установлены. В этом 
случае заявитель вправе обратиться в суд 
с иском о признании сделки действи-
тельной на общих основаниях. 

Судам следует иметь в виду, что факт 
собственности на земельный участок на 
основании приобретательной давности 
за лицом, добросовестно, открыто и не-
прерывно пользующимся земельным 
участком без правоустанавливающего и 
правоудостоверяющего документа, су-
дом не устанавливается. 

В этом случае заявитель должен 
решать вопросы, связанные с правом 
на земельный участок, в соответствии с 
Земельным кодексом КР. 

13. При рассмотрении дел об уста-
новлении факта несчастного случая (п. 7 
ч. 2 ст. 264 ГПК КР) судам необходимо 
иметь в виду, что суд вправе устанавли-
вать такой факт лишь в случае, когда воз-
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можность его установления во внесудеб-
ном порядке исключается. 

Заявление об установлении такого 
факта может быть принято к производ-
ству суда в случаях, когда: 

- акт о несчастном случае не состав-
лялся, и составить его на момент обра-
щения не представляется возможным; 

- акт был составлен, однако впослед-
ствии был утрачен, и восстановить его во 
внесудебном порядке не представляется 
возможным; 

- при составлении акта была допуще-
на ошибка, препятствующая признанию 
факта несчастного случая, и исправить 
ее во внесудебном порядке невозможно. 

14. Заявление об установлении фак-
та смерти лица в определенное время и 
при определенных обстоятельствах (п. 8 
ч. 2 ст. 264 ГПК КР) принимается к про-
изводству суда и рассматривается только 
при представлении заявителем докумен-
та об отказе органа ЗАГСа в регистрации 
события смерти. Заявитель обязан обо-
сновать свое заявление об установлении 
указанного факта со ссылкой на доказа-
тельства, с достоверностью свидетель-
ствующие о смерти лица в определенное 
время и при определенных обстоятель-
ствах. 

Судам следует учитывать различие 
между установлением факта смерти 
и объявлением гражданина умершим. 
В отличие от установления факта смер-
ти объявление гражданина умершим 
производится, когда нет доказательств, 
подтверждающих смерть гражданина, и 
само событие смерти предполагается. 

Установление факта смерти лица в 
определенное время также следует отли-
чать от установления факта регистрации 
смерти. В первом случае факт смерти не 
был зарегистрирован органами ЗАГСа 
вообще, а во втором – факт смерти был 
зарегистрирован, но документы, под-
тверждающие этот факт, были утрачены 

и восстановить их во внесудебном по-
рядке невозможно. 

15. Заявление об установлении факта 
принятия наследства и места открытия 
наследства (п. 9 ч. 2 ст. 264 ГПК КР) мо-
жет быть рассмотрено судом в порядке 
особого производства, если орган, совер-
шающий нотариальные действия, сам не 
может выдать заявителю свидетельство 
о праве на наследство по мотиву отсут-
ствия или недостаточности соответству-
ющих документов, необходимых для 
подтверждения в нотариальном порядке 
факта вступления во владение наслед-
ственным имуществом. 

Если надлежащие документы пред-
ставлены, но в выдаче свидетельства о 
праве на наследство отказано, заинтере-
сованное лицо вправе обратиться в суд 
не с заявлением об установлении факта 
принятия наследства и места открытия 
наследства, а с жалобой на отказ в совер-
шении нотариального действия в поряд-
ке, предусмотренном главой 23 АПК КР. 

При рассмотрении дел об установле-
нии факта принятия наследства и места 
открытия наследства суд должен опре-
делить круг юридически значимых для 
данного дела обстоятельств: 

- является ли заявитель наследником 
по закону той очереди, которая призыва-
ется к наследованию;

- имеются ли правовые основания, 
препятствующие оформлению наслед-
ственных прав заявителя; 

- отсутствует ли спор о праве на на-
следство между заявителем и другими 
наследниками; 

- совершил ли наследник действия, 
свидетельствующие о фактическом при-
нятии наследства именно в шестимесяч-
ный срок со дня его открытия (наследник 
вступил во владение или в управление 
наследственным имуществом, принял 
меры по сохранению наследственного 
имущества и защите его от посягательств 
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или притязаний третьих лиц, произвел за 
свой счет расходы на содержание наслед-
ственного имущества, оплатил за свой 
счет долги наследодателя или получил 
от третьих лиц причитавшиеся наследо-
дателю денежные средства); 

- какое наследственное имущество и 
при каких обстоятельствах перешло во 
владение заявителя; 

- имеются ли другие наследники той 
очереди, которая призывается к наследо-
ванию. 

Судам следует иметь в виду, что в 
тех случаях, когда нотариус имеет право 
выдать свидетельство о праве на наслед-
ство наследникам, фактически вступив-
шим во владение наследственным иму-
ществом, но отказывает в его выдаче 
только в связи с тем, что наследниками 
пропущен срок для принятия наследства, 
то его действия подлежат обжалованию в 
порядке главы 23 АПК КР. 

При вынесении решения об уста-
новлении факта принятия наследства и 
места открытия наследства судам сле-
дует руководствоваться требованиями 
ст.ст. 1123, 1124 ГК КР. 

Заявление о назначении дополни-
тельного срока для подачи заявления о 
принятии наследства рассматривается 
судом в порядке искового производства. 

16. Заявление об установлении фак-
та рождения ребенка рассматривается 
на основании п. 10 ч. 2 ст. 264 ГПК КР. 
Согласно ч. 1 ст. 14 Закона КР «Об актах 
гражданского состояния» основанием 
для государственной регистрации рож-
дения являются: 

- справка о рождении, выданная ме-
дицинским учреждением, в котором про-
исходили роды, либо справка о рожде-
нии, выданная врачом или другим меди-
цинским работником, уполномоченным 
соответствующим органом здравоохра-
нения, при родах вне пределов медицин-
ского учреждения; 

- документы родителей (одного из 
родителей) ребенка, удостоверяющие их 
личность; 

- документы (медицинская справка 
о рождении, выписки из реестра, серти-
фикат о рождении и другие), выданные 
компетентными органами иностранных 
государств, подтверждающие факт рож-
дения детей, родившихся в иностранном 
государстве, родителями которых явля-
ются граждане Кыргызской Республики. 

При отсутствии указанных выше ос-
нований государственная регистрация 
рождения ребенка производится на ос-
новании решения суда об установлении 
факта рождения ребенка данной женщи-
ной. 

При отсутствии документа о рож-
дении установленной формы государ-
ственная регистрация рождения ребенка, 
достигшего года и более, производится 
на основании решения суда об установ-
лении факта рождения (ч. 2 ст. 21 Закона 
КР «Об актах гражданского состояния»). 

17. Перечень фактов, от которых зави-
сит возникновение, изменение или пре-
кращение личных либо имущественных 
прав граждан и организаций, приведен-
ный в ст. 264 ГПК КР, не является исчер-
пывающим. Суды вправе устанавливать 
и другие факты, имеющие юридическое 
значение (п. 11 ч. 1 ст. 264 ГПК КР). 

При разрешении вопросов, связан-
ных с установлением факта администра-
тивного выселения, восстановлением 
трудовых, жилищных, пенсионных и 
иных прав граждан, судам следует руко-
водствоваться Законом КР «О правах и 
гарантиях реабилитированных граждан, 
пострадавших в результате репрессий за 
политические и религиозные убеждения, 
по социальным, национальным и другим 
признакам». 

В соответствии со статьей 2 указан-
ного Закона наряду с лицами, к которым 
непосредственно были применены меры 
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принуждения, пострадавшими от поли-
тических репрессий признаются дети, 
супруг (супруга) расстрелянных лиц и 
реабилитированных посмертно, а также 
дети, супруг (супруга), находившиеся в 
местах лишения свободы, в ссылке, вы-
сылке, на спецпоселении или подверг-
шиеся другим ограничениям в правах и 
свободах в связи с репрессированием ро-
дителей, супруга (супруги).

Статьей 6 вышеуказанного Закона 
предусмотрен порядок реабилитации 
граждан, пострадавших от репрессий, в 
том числе подвергшихся наказанию по 
решению внесудебных органов (неза-
конно подвергнуты в административном 
порядке ссылке, высылке, направлению 
на спецпоселение, привлечены к прину-
дительному труду в условиях ограниче-
ния свободы) в виде заключения органов 
прокуратуры по данным фактам. 

В порядке досудебного производства 
заявителям по вопросам, связанным с 
установлением факта административ-
ного выселения, восстановлением тру-
довых, жилищных, пенсионных и иных 
прав граждан, необходимо обращаться 
в областные, городские и районные го-
сударственные администрации на осно-
вании Положения «О комиссиях по рас-
смотрению прав и гарантий реабилити-
рованных граждан» (от 23 октября 1995 
года № 434). 

Факт применения репрессий уста-
навливается судом при условии, если за-
явитель обращался в соответствующую 
комиссию по рассмотрению прав и га-
рантий реабилитированных граждан об 
установлении факта административного 
выселения, восстановлением трудовых, 
жилищных, пенсионных и иных прав 
граждан, где ему было отказано в связи с 
отсутствием документальных сведений, 
и он не имеет другой возможности уста-
новить данный факт. 

В случае отсутствия таких комис-
сий досудебный порядок заключается в 
предварительном обращении заявителя в 
органы прокуратуры. 

При установлении факта применения 
репрессий на основании свидетельских 
показаний судам следует руководство-
ваться требованиями главы 8 ГПК, регу-
лирующей вопросы, связанные с доказа-
тельствами.

Требования об установлении фактов 
применения политических репрессий с 
целью последующего получения соот-
ветствующих денежных компенсаций, 
подлежат рассмотрению с обязательным 
извещением прокурора. 

18. Судами не могут рассматриваться 
заявления: 

- об установлении факта нахождения 
в фактических брачных отношениях; 

- об установлении факта принадлеж-
ности лицу партийного, профсоюзного 
билетов, военного билета, удостовере-
ния личности военнослужащего, паспор-
та, свидетельств, выдаваемых органами, 
регистрирующими акты гражданского 
состояния; 

- об установлении факта принад-
лежности удостоверения к ордену или 
медали гражданину, имя, отчество или 
фамилия которого не совпадают с име-
нем, фамилией и отчеством, указанными 
в удостоверении, поскольку эти вопросы 
разрешаются органом, выдавшим удо-
стоверение; 

- об установлении принадлежности к 
лицам, пострадавшим вследствие Черно-
быльской катастрофы, к ветеранам и ин-
валидам войны, факта прохождения во-
енной службы, пребывания на фронте, в 
партизанских отрядах, получения ране-
ний и контузий при исполнении обязан-
ностей военной службы, участия в Бат-
кенских событиях; 
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- об установлении причин и степени 
утраты трудоспособности, группы инва-
лидности и времени её наступления; 

- об установлении факта окончания 
учебного заведения и получения соот-
ветствующего образования, 

- об установлении факта получения 
правительственных наград; 

- об установлении трудового стажа; 
- об установлении юридического 

факта, связанного с изъятием собствен-
ности (например, об установлении факта 
неучастия в приватизации);

- об установлении возраста и нацио-
нальности граждан. 

Отказ соответствующего органа в 
установлении такого факта может быть 
обжалован заинтересованным лицом в 
суде в предусмотренном законом по-
рядке. 

Суды не вправе устанавливать тож-
дество имен, отчеств, фамилий лиц, 
по-разному записанных в документах, 
а также устанавливать или изменять фа-
милию, признавать одним и тем же ли-
цом лиц, в документах которых указаны 
противоречивые данные. 

19. Решение, вынесенное по делу об 
установлении факта, имеющего юриди-
ческое значение, должно соответство-
вать требованиям ст. 202 ГПК КР. В нем 
должны быть приведены доказательства 
в подтверждение вывода об обстоятель-
ствах, установленных судом, и указано, 
для какой цели установлен факт. 

В резолютивной части решения сле-
дует указать все данные, необходимые 
для соответствующего оформления до-
кументов. В частности:

а) при установлении факта родствен-
ных отношений следует указывать фа-
милию, имя, отчество, дату рождения, 
национальность, дату смерти умерше-
го лица и фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, национальность заявителя, 
степень родства; 

б) при установлении фактов реги-
страции рождения, усыновления (удоче-
рения), брака, развода и смерти следует 
указывать фамилию, имя, отчество, ме-
сто и год рождения заявителя, фамилию, 
имя, отчество и национальность отца, 
фамилию, имя, отчество и националь-
ность матери, место и дату регистрации, 
название органа, производившего соот-
ветствующую актовую запись; 

в) при установлении факта смерти 
следует указывать фамилию, имя, отче-
ство, год и место рождения, дату и место 
(село, район, город) смерти умершего; 

г) при установлении факта призна-
ния отцовства должны быть указаны: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
национальность отца ребенка, фамилия, 
имя, отчество, дата рождения и нацио-
нальность матери, а также все анкетные 
данные о ребенке (фамилия, имя, отче-
ство, дата и место рождения);

д) при установлении факта принад-
лежности правоустанавливающих доку-
ментов следует указывать наименование 
документа, кем выдан, дату выдачи, на 
чье имя выдан, номер и серию, а также 
фамилию, имя, отчество лица (по па-
спорту или свидетельству о рождении), 
которому принадлежит документ.

20. В связи с принятием настояще-
го постановления признать утратившим 
силу постановление Пленума Верхов-
ного суда Кыргызской Республики от 29 
января 2010 года № 1 «О судебной прак-
тике по делам об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение». 

Председатель Верховного суда
Кыргызской Республики
Г. Калиева

Секретарь Пленума, 
судья Верховного суда 
Кыргызской Республики
Ч. Садырова
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Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын орун басары 
К.Бокоевдин жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндө 

иштер боюнча соттук коллегиясынын 
2019-жылдагы аткарган иштери жөнүндө

МААЛЫМАТЫ

Кыргыз Республикасынын Жогорку 
сотунун жазык иштери жана админи-
стративдик укук бузуулар жөнүндө иш-
тер боюнча соттук коллегиясы (мындан 
ары – соттук коллегия) тарабынан 2019-
жылы жергиликтүү соттордун мыйзам-
дуу күчүнө кирген актыларын көзөмөлгө 
алуу тартибинде 1002 жазык иши ка-
ралды. 639 көзөмөл даттануулардан – 
263 (41,16%) даттануу жана 265 про-
курордун сунуштарынын 108 (40,75%)  
канааттандырылган, жалпысынан 371 
иш канааттандыруу менен каралды, бул 
көрсөткүч жалпы каралган иштердин са-
нынын 37,03% түзөт. 98 жазык иш боюн-
ча көзөмөл өндүрүш кыскартылган.

Жазык сот өндүрүшүндө 133 соттук 
материал каралган (2018-ж. – 566).

Кассациялык тартипте 207 жазык 
иши каралды, 169 кассациялык датта-
нуулардан – 83 (49,11%) даттануу жана 
38 прокурордун сунуштарынын 19 (50%) 
канааттандырылган, жалпысынан 83 иш 
канааттандыруу менен каралды. 7 жазык 
иш боюнча кассациялык өндүрүш кыс-
картылган.

Жаңы жана жаңы ачылган жагдай-
лар боюнча 2026 иш кайрадан каралды, 
алардын ичинен: 11 сунуш менен кара-
лып, анын ичинен 10 сунуш же 90,91% 
канааттандырылган; 2225 адамга карата 
арыз-даттануу менен каралып, анын ичи-
нен 1361 арыз-даттануу же 61,17% ка-
нааттандырылып, 864 арыз-даттануу же 
38,83% канааттандыруусу калтырылган.

Жалпысынан жазык коллегия та-
рабынан 2019-жылда 3 849 иш карал-
ды.

Көзөмөл даттануу менен сунуштар-
дын негизинде каралган жергиликтүү 

соттордун иш кароосунун сапаты тө-
мөндөгүдөй көрсөткүчтөр менен мү-
нөздөлөт (адамдардын саны боюнча):

- жалпысынан 1850 адамга карата 
соттук актылар даттанылган, алардын 
ичинен: 

- биринчи инстанциядагы соттордун 
соттук актылары 680 адамга карата дат-
танылып (жалпы сандан 36,76%), алар-
дын ичинен 385 адамга карата күчүндө 
калтырылып (56,62%), 156 адамга карата 
жокко чыгарылып (22,94,%), 139 адамга 
карата өзгөртүлгөн (20,44%);

- экинчи инстанциядагы соттордун 
соттук актылары 1170 адамга карата дат-
танылып (жалпы сандан 63,24%), алар-
дын ичинен 671 адамга карата күчүндө 
калтырылып (57,35%), 321 адамга карата 
жокко чыгарылып (27,44%), 178 адамга 
карата өзгөртүлгөн (15,21%).

Кассациялык даттануу менен 
сунуштардын негизинде каралган 
жергиликтүү соттордун иш кароосунун 
сапаты төмөндөгүдөй көрсөткүчтөр 
менен мүнөздөлөт (адамдардын саны 
боюнча):

- жалпысынан 318 адамга карата сот-
тук актылар даттанылган, алардын ичи-
нен: 

- биринчи инстанциядагы соттордун 
соттук актылары 79 адамга карата датта-
нылып (жалпы сандан 24,84%), алардын 
ичинен 48 адамга карата күчүндө калты-
рылып (60,76%), 14 адамга карата жокко 
чыгарылып (17,72,%), 17 адамга карата 
өзгөртүлгөн (21,52%);

- экинчи инстанциядагы соттордун 
соттук актылары 239 адамга карата дат-
танылып (жалпы сандан 75,16%), алар-
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дын ичинен 140 адамга карата күчүндө 
калтырылып (58,58%), 45 адамга карата 
жокко чыгарылып (18,83%), 54 адамга 
карата өзгөртүлгөн (22,59%).

Каралган жазык иштердин түзү-
лүшү (структурасы) төмөндөгүдөй: 

- 288 иш же 23,82% менчикке каршы 
кылмыштар жөнүндө (2018-ж. – 477 же 
32,1%), алардын ичинен уурдоо – 51, ал-
дамчылык – 158; каракчылык – 180, ише-
нип берилген мүлктү ыйгарып алуу же 
төлөмөр болуу – 42;

- 114 иш же 9,43% өмүргө жана сала-
маттыкка каршы кылмыштар (2018-ж. – 
176 же 11,85%), алардын ичинен киши 
өлтүрүү – 81, саламаттыкка атайылап 
оор залал келтирүү – 33;

- 146 иш же 12,08 % кызматтык кыл-
мыштар (2018-ж. – 244 иш же 16%), 
алардын ичинен кызматтык абалынан 
кыянаттык менен пайдалануу – 86, кыз-
маттык укуктардан аша чабуу – 24, опу-
залап пара талап кылуу – 36; 

- 139 иш же 11,50 % калктын сала-
маттыгына жана коомдук коопсуздукка 
каршы кылмыштар (2018-ж. – 177 иш же 
11,90 %), алардын ичинен башкага берүү 
максатын көздөбөгөн баңги каражатта-
рын мыйзамсыз даярдоо, сатып алуу, 
сактоо – 37; башкага берүү максатында – 
102.

Соттук коллегиянын судьясына 
2019-жылы орто эсеп менен 1 айда 
болгон иш жүктөм 29,16 соттук иш  
(2018-ж. – 10,42) түздү.

Биринчи инстанциядагы соттор-
дун жазык иштер боюнча соттук ак-
тыларын сапаты боюнча анализдеп 
келгенде:

Бишкек шаарынын соттору боюнча 
жазык иштерин гана алганда, 209 иш дат-
танылган (322 адамга карата), анын ичи-

нен 164 адамга карата күчүндө, 80 жок-
ко чыгарылып, 78 өзгөртүлгөн, кылмыш 
ишти кыскартуу жөнүндө токтомдордун 
5 жокко чыгарылган.

Чүй областына караштуу соттор 
боюнча 83 иш даттанылган (102 адам-
га карата), анын ичинен 67 адамга ка-
рата күчүндө, 21 жокко чыгарылып, 
14 өзгөртүлгөн, кылмыш ишти кыскар-
туу жөнүндө токтомдордун 1 жокко чы-
гарылган.

Ош областына караштуу соттор  
боюнча 124 иш даттанылган (148 адам-
га карата), анын ичинен 93 адамга ка-
рата күчүндө, 30 жокко чыгарылып, 
25 өзгөртүлгөн, кылмыш ишти кыскар-
туу жөнүндө токтомдордун 2 жокко чы-
гарылган.

Жалал-Абад областына караш-
туу соттор боюнча 65 иш даттанылган 
(87 адамга карата), анын ичинен 59 адам-
га карата күчүндө, 20 жокко чыгарылып, 
8 өзгөртүлгөн, кылмыш ишти кыскартуу 
жөнүндө токтомдордун 7 жокко чыга-
рылган.

Баткен областына караштуу соттор 
боюнча 33 иш даттанылган (40 адам-
га карата), анын ичинен 18 адамга ка-
рата күчүндө, 6 жокко чыгарылып, 
16 өзгөртүлгөн.

Ысык-Көл областына караштуу сот-
тор боюнча 35 иш даттанылган (36 адам-
га карата), анын ичинен 20 адамга ка-
рата күчүндө, 10 жокко чыгарылып, 
6 өзгөртүлгөн.

Нарын областына караштуу соттор 
боюнча 22 иш даттанылган (26 адам-
га карата), анын ичинен 15 адамга ка-
рата күчүндө, 3 жокко чыгарылып, 
8 өзгөртүлгөн.

Талас областына караштуу соттор  
боюнча 11 иш даттанылган (13 адам-
га карата), анын ичинен 6 адамга ка-
рата күчүндө, 3 жокко чыгарылып, 
4 өзгөртүлгөн.
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Гарнизондук аскер соттору боюн-
ча 3 иш даттанылган (3 адамга карата), 
анын ичинен 3 адамга карата күчүндө 
калтырылган.

Экинчи инстанциядагы соттордун 
жазык иштер боюнча апелляциялык 
жана кассациялык тартипте кабыл 
алган соттук актыларын анализдеп 
келгенде: 

Бишкек шаардык соту боюнча жазык 
иштерин алганда 335 иш даттанылган 
(482 адамга карата), анын ичинен 264 
адамга карата күчүндө, 121 жокко чыга-
рылып, 97 өзгөртүлгөн, кылмыш ишти 
кыскартуу жөнүндө токтомдордун 6 
жокко чыгарылган.

Чүй областтык соту боюнча 179 иш 
даттанылган (227 адамга карата), анын 
ичинен 145 адамга карата күчүндө, 
44 жокко чыгарылып, 38 өзгөртүлгөн, 
кылмыш ишти кыскартуу жөнүндө ток-
томдордун 2 жокко чыгарылган.

Ош областтык соту боюнча 222 иш 
даттанылган (280 адамга карата), анын 
ичинен 174 адамга карата күчүндө, 
78 жокко чыгарылып, 28 өзгөртүлгөн, 
кылмыш ишти кыскартуу жөнүндө ток-
томдордун 5 жокко чыгарылган.

Жалал-Абад областтык соту боюнча 
148 иш даттанылган (181 адамга карата), 
анын ичинен 116 адамга карата күчүндө, 
49 жокко чыгарылып, 16 өзгөртүлгөн, 
кылмыш ишти кыскартуу жөнүндө ток-
томдордун 1 жокко чыгарылган.

Баткен областтык соту боюнча 73 
иш даттанылган (91 адамга карата), 
анын ичинен 43 адамга карата күчүндө, 
24 жокко чыгарылып, 24 өзгөртүлгөн, 
кылмыш ишти кыскартуу жөнүндө ток-
томдордун 1 жокко чыгарылган.

Ысык-Көл областтык соту боюнча 
73 иш даттанылган (87 адамга карата), 
анын ичинен 46 адамга карата күчүндө, 
33 жокко чыгарылып, 8 өзгөртүлгөн.

Нарын областтык соту боюнча 40 
иш даттанылган (49 адамга карата), 
анын ичинен 22 адамга карата күчүндө, 
12 жокко чыгарылып, 15 өзгөртүлгөн.

Талас областтык соту боюнча 21 
иш даттанылган (28 адамга карата), 
анын ичинен 13 адамга карата акты-
лар күчүндө, 10 жокко чыгарылып, 
5 өзгөртүлгөн.

Кыргыз Республикасынын Аскер 
соту боюнча 2 иш даттанылган (2 адам-
га карата), анын ичинен 1 адамга карата 
акты күчүндө, кылмыш ишти кыскартуу 
жөнүндө токтомдордун 1 жокко чыга-
рылган.

Кыргыз Республикасынын жер-
гиликтүү сотторунун 2019-жылдын 
иштери боюнча маалымат (2018-ж. 
салыштырмасы менен)

2019-жылы биринчи инстанция-
дагы соттор тарабынан жазык иште-
ринин каралышынын мүнөздөмөсү 
төмөндөгүдөй:

- каралып бүткөн жазык иштер – 
76,24% азайган, алардын саны 8503 ишти 
түздү (2018-ж. – 13 963);

- процесстик мөөнөттөрдү бузуу ме-
нен каралган жазык иштердин саны – 
985 ишти түздү. Мындай иштер каралып 
бүткөн жазык иштердин – 11,58% түздү 
(2018-ж. – 517 иш же 7,2%);

- акталган адамдардын саны – 225 
түздү (2018-ж. – 218).

Биринчи инстанциядагы соттор-
до каралып бүткөн иштердин негизги 
көрсөткүчтөрүнүн төмөндөгүдөй ди-
намикасы белгиленет:

- 3720 иш 4770 адамга карата 
өкүм чыгаруу менен каралып бүткөн, 
2018-жылга 5937 иш салыштырмалуу 
37,34% азайган. Бул көрсөткүч каралып 
бүткөн иштердин санына карата 43,75% 
түздү (2018-ж. – 42,51%); 

- 3806 жазык иши сот өндүрүшү ме-
нен кыскартылган, 44,76% – 4298 адамга 
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карата каралып бүткөн иштердин ичи-
нен түздү (2018-ж. – 5689 жазык иш же 
40,74% – 6769 адамга карата); 

- медициналык мүнөздөгү мажбурлоо 
чаралары – 64 адамга колдонулган; 

прокурорго кайтарылды:
- сотто жоюлбай турган тергөөнүн 

өксүктөрүн толуктоо үчүн прокурорго – 
84 адамга карата 66 иш (2018-ж. – 354 
адамга карата 219 иш). 

Каралып бүткөн иштерге салыш-
тырмалуу бул иштер боюнча көрсөткүч 
0,78% (2018-ж. – 1,6%): 

- айыпталуучунун өздүгү аныктал-
баганда – 24; 

- айыптоо актысынын көчүрмөсү 
берилген эмес – 17; 

- башка негиздер менен – 427 иш, 
2018-жылдын ошол учуруна салыш-
тырмалуу 73,8% аз (1630 иш). Каралып 
бүткөн иштерге салыштырмалуу бул 
иштер боюнча көрсөткүч 5,02% түздү 
(2018-ж. – 11,67%);

башка сотторго берилген иштер – 
371.

Жаза белгилөө тажрыйбасы боюн-
ча биринчи инстанциядагы соттордун 
2019-жылдын көрсөткүчтөрү төмөндөгү-
дөй мүнөздөлөт: 

- баардыгы биригип 4545 адам сот-
толгон (алардын ичинен 439 – аялдар, 
193 жашы жетпегендер), 2018-жылга ка-
раганда (7097) 2 552 адамга (карата) же 
35,96% азайган:

- өмүр бою эркинен ажыратуу жаза-
сы – 7 адамга карата белгиленген же сот-
толгондордон 0,15% түздү (2018-ж. – 12 
адамга карата);

- киши өлтүрүү (КЖКнин 97-бер. 
ЖКнин + 130-бер. жаңы ред.) – 166 адам-
га карата; 

- зордуктоо (КЖКнин 129-бер. + 
ЖКнин 161-бер. жаңы ред.) – 60 адамга 
карата; 

- эркинен ажыратуу жазасы – 1586 
адамга карата белгиленген, жалпы сот-
толгон адамдардын санынан 34,89% 
түзгөн, бул көрсөткүч 2018-жылга са-
лыштырмалуу 4,35% азайган (2785 адам 
же 39,24%); 

- айып пул түрүндөгү материалдык 
санкциялар – 810 адамга карата колдо-
нулган же соттолгон адамдардын саны-
нан 17,82% түздү (2018-ж. – 1454 адамга 
карата же 20%); 

- пробациялык көзөмөлдү колдо-
нуу менен жазадан бошотулгандары 
(ЖКнин 83-бер. жаңы ред.) – 1390 адам-
га карата же жалпы соттолгондордун 
ичинен 30,58%;

- шарттуу соттолгондордун саны 
(КЖКнин 63-бер. эски ред.) – 559 адамды 
же баардык соттолгон адамдардын саны-
на карата 12,30% түзгөн, бул көрсөткүч 
2018-жылга салыштырмалуу 23,72% 
азайган (2 556 же 36,02%); 

- мыйзамда каралгандан жеңилирээк 
жаза белгиленген эмес (КЖКнин 56-86-
бер. колдонуп).

Кылмыштардын түрү боюнча соттуу-
луктун түзүлүшүнүн (структурасынын) 
салыштырма салмагынын көбүрөөгүн 
төмөндөгү статьялар менен соттолгон-
дор ээлейт:

- менчикке каршы кылмыштар – 1214 
адам жасаган (79 – аялдар), же баардык 
соттолгон адамдардын санынан 26,71% 
түзөт (2018-ж. – 2128 адам (аялдар – 
365) же 32%), алардын ичинен КЖКнин 
164-беренеси – 619, 166-беренеси – 190, 
167-беренеси – 220, 168-беренеси – 81, 
170-беренеси – 203, 171-беренеси – 35 
адам;

- калктын саламаттыгына жана коом-
дук адеп-ахлакка каршы кылмыштар – 
602 адам (20 аялдар), же баардык соттол-
гон адамдардын санынан 13,25% түзөт, 
алардын ичинен КЖКнин 246-берене-
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си – 435, 247-беренеси – 154 адам (2018-
жылы – 990 же 16,6%);

- өмүргө жана саламаттыкка каршы 
кылмыштар – 188 адам (20 – аялдар), же 
баардык соттолгон адамдардын санынан 
4,14% түзөт, алардын ичинен КЖКнин 
97-беренеси – 97, 104-беренеси – 91, 
105-беренеси – 58 адам (2018-жылы – 
835 (116 аялдар) же 11,7%);

- коомдук коопсуздукка каршы кыл-
мыштар – 177 адам (10 – аялдар), же баар- 
дык соттолгон адамдардын санынан 
3,89% түзөт, алардын ичинен КЖКнин 
234-беренеси – 176, 233-беренеси – 
1 адам (2018-жылы – 875 адам (115 аял-
дар) же 12,33%);

2019-ж. мамлекетке материалдык 
зыян келтирүүгө байланышкан жазык 
иштери боюнча 9 512 070 043,50 сом  
зыян келтирилгени сот тарабынан 
аныкталган, анын ичинен республика-
лык бюджетине кайтарылып берилгени 
төмөндөгүчө:

- 369 614 184 сом же 3,89% тергөө  
маалында;

- 2 541 453 908,50 сом сотто өкүм чы-
гарылганга чейин 26,72%;

- 6 601 001 951 сом же 69,4 % зыян-
дын төлөнбөй калган өлчөмү. 

Жалпысынан ордун толтуруусу – 
30,6% түздү. 

Зыяндын төлөнбөй калган өлчөмү 
6 601 001 951 сом же 69,4% түздү, анын 
ичинен: 

- экономикалык иш чөйрөсүндөгү 
кылмыштар – 441 004 947 сом же 6,68%, 
алардын ичинен чарба жүргүзүүчү  
субъекттердин кызмат адамдарынын са-
лыктарды жана милдеттүү камсыздан-
дыруу акыларын төлөөдөн четтөө боюн-
ча кылмыштар – 156 908 680 сом; 

- менчикке каршы кылмыш – 464 328 
099 сом же 7,03% түздү, анын ичинен: 
ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу 

же төлөмөр болуу – 53 348 017 сом; ал-
дамчылык – 353 689 262 сом, уурдоо – 
38 739 269;

- кызматтык кылмыш иштер боюн-
ча – 341 104 693 сом же 5,17% түздү, 
анын ичинен КЖКнин: 304-бер., 320 
(жаңы ред.) (кызматтык абалынан кыя-
наттык менен пайдалануу) – 5 349 488 
678 сом, 303-бер., 319 (жаңы ред.) (кор-
рупция) – 273 089 427 сом;

- башка кылмыштар боюнча (КЖК-
нин 276, 279, 338, 350-бер.) – 739 085 сом 
же 0,01%.

Жоруктар жөнүндөгү иштерди ка-
роо:

2019-ж. жергиликтүү соттор тара-
бынан каралган жазыктык жоруктар 
(кийин – жоруктар): соттук өңдүрүштө – 
4022 жорук иштери каралган.

Өндүрүштөн бүткөн иштердин не-
гизги көрсөткүчтөрүнүн төмөндөгүдөй 
динамикасы белгиленет (3250):

- айыптоо өкүмүн чыгаруу менен ка-
ралган – 1132 иш, 1172 адамга карата, 
алардын ичинен – 146 аял;

- актоо өкүмүн чыгаруу менен – 12 
адамга карата 11 иш, алардын ичинен – 
4 аял;

- кыскартылган – 1834 иш;
- медициналык мүнөздөгү мажбур-

лоо чаралары колдонулган – 5; 
прокурорго кайтарылган:
- айыптоо актысы КР ЖПКнин талап-

тарын бузуу менен түзүлгөн – 12; 
- айыптоо актысынын көчүрмөсү  

айыпталуучуга берилген эмес – 3;
- башка негиздер менен – 219 иш. 
- башка сотко берилген – 32 иш.
Отчёттук мөөнөттүн ичинде та-

раптарга карата бүткөн иштер (1184 
адам): 

- соттолгон – 1172, алардын ичинен 
аялдар – 146, 

- акталган – 12, алардын ичинен аял-
дар – 4, 
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- кыскартылган – 1898, 
- прокурорго кайтарылган – 245, 
- медициналык мүнөздөгү мажбур-

лоо чаралары колдонулган адамдардын 
саны 5.

Келтирилген чыгымдын өлчөмү: 
- Келтирилген чыгымдын өлчөмү – 

15 267 434 сом, соттук өңдүрүшкө че-
йинки өндүрүлгөн чыгымдын өлчөмү – 
2 160 816 сом, сотто өкүм чыкканга че-
йин – 2 587 884 сом, өнбөй калган чы-
гымдын өлчөмү – 10 518 734 сом. 

Биринчи инстанциядагы сотто жо-
руктар боюнча соттолгон – 1172 адам, 
алардын ичинен: 

- коомдук иштер – 179 адам же 
15,27 %;

- белгилүү бир кызмат ордун ээлөө 
же болбосо белгилүү бир иш менен 
алектенүү укугунан ажыратуу – 10 адам 
же 0,85%;

- айып – 807 адам же 68,86%;
- аскер кызматындагы адамды ка-

макка алуу – 5 адам же 0,43%;
- эркиндигинен чектөө – 105 адам 

же 8,96%;
пробациялык көзөмөл (КР ЖКнин 

83-бер.) – 58 адам же 4,95%.
2019-жылы соттук коллегия камсыз-

доо бөлүм менен биргеликте төмөндөгү 
иштерди жүргүзгөн:

Соттук коллегия жана коллегиянын 
ишин камсыздоо бөлүмү тарабынан от-
чёттук мезгилде Кыргыз Республикасы-
нын Президентинин Аппаратынан, Жо-
горку Кеңештен, Өкмөттөн, мамлекет-
тик органдардан келип түшкөн каттары, 
ошондой эле жарандардын арыздары, 
жазык иштери боюнча соттук процесс-
тин катышуучуларынын кайрылуулары 
негизинен каралып, тийиштүү жооптор 
берилип келген. Жалпысынан соттук 
коллегиянын жана анын ишин кам-
сыздоо бөлүмүнүн өндүрүшүнө 539 
кайрылуу түшүп, алар өз убагында че-
чилип, тийиштүү жооптор берилген.

Соттук коллегиянын ишин камсыз-
доо бөлүмүнүн консультанттары та-
рабынан жалпысы болуп 2019-жылы 
3849 соттук актылардын проектилери 
түзүлүп жана секретарлар тарабынан 
алар боюнча протоколдор түзүлүп, 
алардын баары судьялар кол коюп бер-
генден кийин кеңсеге тапшырылып, ка-
ралып бүткөн иштердин баары өз уба-
гында тийиштүү жергиликтүү сотторго 
жиберилген.

Ошондой эле бөлүмдүн консультант-
тары тарабынан Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку сотунун информатикалык 
технология бөлүмүнө негизинен карал-
ган жазык иштер боюнча жалпысынан 
2619 соттук актылары www.act.sot.kg ин-
тернет-ресурсуна жайгаштырууга берил-
ген.

Кыргыз Республикасынын Жогорку 
сотуна жергиликтүү соттор тарабынан 
көзөмөл иретинде кароого жөнөтүлгөн 
иштердин жол-жоболоштуруусунун туу-
ралыгы текшерилип, жыйынтыгында 
98 иш кароосуз кайтарылган.

Ошону менен бирге, 2019-жылдын 
декабрь айында биздин дарекке Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
ЖАМКнан тергөө изоляторлорунда 1 
жылдан ашык мөөнөттө кармалып жат-
кан айыпталуучулар тууралуу маалымат 
берилип, анын негизинде жергиликтүү 
соттордон 2019-жылдын жыйынтыгы 
боюнча Кыргыз Республикасынын 
ЖПКнин 274-ст. каралган мөөнөттөн 
ашык каралып жаткан (бүтө элек) 
иштер боюнча маалымат суралган.

Жергиликтүү соттордон келип 
түшкөн маалыматтарды изилдеп чык-
кандын жыйынтыгында чынында эле 
Бишкек шаарынын ТИЗО-1, Нижний-
Нооруз айылындагы ТИЗО-50 жана Ка-
ракол шаарындагы ТИЗО-3 соттордун 
өндүрүшүндө болгон иштер боюнча 1 
жылдан ашык мөөнөттө кармалып жат-
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кан айыпталуучулар бар экендиги анык-
талды.

Мындай иштер республика боюнча 
эң эле көбү Бишкек шаарынын: Бирин-
чи май райондук сотунда – 251 иш 567 
адамга карата; Ленин райондук сотун-
да – 23 иш 80 адамга карата; Свердлов 
райондук сотунда – 28 иш 73 адамга 
карата; Октябрь райондук сотунда – 54 
иш 55 адамга карата; Чүй областынын 
жергиликтүү сотторунда жалпысынан – 
139 иш 224 адамга карата 2 айдан 
ашык мөөнөттө каралып жатат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
караштуу ЖАМКнын маалыматы боюн-
ча республика боюнча жалпысынан 
тергөө изоляторлорунда 122 адам (айып-
талуучулар) 1 жылдан ашык мөөнөттө 
кармалып жатат.

Жыйынтыгында Бишкек шаарынын 
жергиликтүү сотторунун төрагалары 
менен жана Чүй областтык сотунун 
төрагасы жана Бишкек шаардык сотунун 
төрагасынын орун басарынын катышуу-
су менен чогулуш өткөзүлүп, түзүлгөн 
тактаманын көчүрмөлөрү берилип, кети-
рилип жаткан мөөнөт боюнча кемчилик-
терге көңүлдөрү бурулуп, аларды жоюу 
үчүн эскертүү берилди.

Кыргыз Республикасынын коопсуз-
дук Кеңешинин 2018-жылдын 8-февра-
лындагы «Кыргыз Республикасынын сот, 
көзөмөл жана укук коргоо органдарында 
коррупция менен күрөшүүнүн актуалдуу 
чаралары жөнүндөгү» №1 Чечиминин 
негизинде, ошондой эле Кыргыз Респу-
бликасынын Президентинин алдында-
гы Соттук реформа боюнча кеңештин 
2018-жылдын 27-декабрындагы № 2 
Чечимин аткаруу максатында, ошондой 
эле 2019-жылдын 1-январынан тартып 
тергөө судьясы институту киргендигине 
байланыштуу, сотко чейинки өндүрүштө 
тергөө судьяларынын соттук контролун 
жүргүзүү иретин жөнгө салган Жазык-
процесстик кодексинин нормаларын 

соттук практикада бирдиктүү колдо-
нуу максатында 2019-жылдын 1-жарым 
жылдагы тергөө судьяларынын соттук 
актылары текшерилип жана жалпылоо 
жүргүзүлгөн.

Соттук актыларынын жалпылоо-
сунун жыйынтыгында, ошондой эле 
жаңы жазык жана жазык-процесстик 
мыйзамдарын укуктук колдонуунун 
анализинин негизинде 2019-жылдын 
24-майында Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку сотунун Пленуму «Сот-
ко чейинки өндүрүштө тергөө судья-
ларынын соттук контроль жүргүзүшү 
боюнча соттук практиканын кээ бир 
маселелери жөнүндө» №14 токтомун, 
ал эми 2019-жылдын 13-сентябрында 
«Кармоонун мыйзамдуулугун жана 
негиздүүлүгүн текшерүү жана бөгөт 
коюу чарасы тууралуу жазык-процесс-
тик мыйзамдарды соттор тарабынан 
колдонуу тажрыйбасы жөнүндө» ток-
томун кабыл алган. Мындан сыртка-
ры, 2019-жылдын 24-майында Кыр-
гыз Республикасынын Жогорку соту-
нун Пленуму «Соттук өкүм жөнүндө» 
№13 токтомун кабыл алган.

Мындан сырткары, 2020-жылдын 
1-жарым жылдыгынын иш планына 
«Алдамчылык, ыйгарып алуу же коротуу 
жөнүндө иштер боюнча соттук практи-
касы тууралуу» токтомдун проектисин 
Пленумга чыгаруу жана «Кыргыз Рес-
публикасынын жергиликтүү соттору-
нун мамлекеттик жана муниципалдык 
кызматтык кызыкчылыктарына каршы 
коррупциялык же башка кылмыштар  
боюнча жоопкерчилик тууралуу мый-
замдарды колдонуусу жөнүндө» токтом-
дун проектисин Пленумга чыгаруусу ка-
ралган.

Ошондой эле соттук коллегия тара-
бынан Кыргыз Республикасынын ЖК 
жана ЖПКне жалпысынан 65-статьяга 
толуктоолор жана өзгөртүүлөр сунуш-
талып, мыйзамдын долбоору даярдалып 
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Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
жиберилди.

Сот адилеттүүлүгүн жүзөгө ашы-
рууну жакшыртуу жана бирдей соттук 
практиканы калыптандыруу макса-
тында 2019-жылы ичи бир нече жолу 
жергиликтүү соттор менен видео жы-
йын байланышы (ВКС) жүргүзүлүп, 
анда азыркы учурда көйгөйлүү болуп 
жаткан жаңы мыйзамдарды иште колдо-
нуу боюнча, ошондой эле Кыргыз Рес-
публикасынын Коопсуздук кеңешинин 
2018-жылдын 27-февралындагы № 2 
чечими боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-
чаралар жана Жогорку сот тарабынан 
жокко чыгарылган жергиликтүү соттор-
дун чечимдери жана анда кетирилген 
кемчиликтер боюнча талкуулар орун ал-
ган.

Кыргыз Республикасынын 2017-жыл-
дын 24-январындагы № 10 «Кыргыз Рес-
публикасынын Жазык кодексин, Кыргыз 
Республикасынын Жоруктар жөнүндө 
кодексин, Кыргыз Республикасынын 
Жазык-процесстик кодексин, Кыргыз 
Республикасынын Жазык-аткаруу кодек-
син, «Мунапыс берүү негиздери жана 
аны колдонуу тартиби жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамын колдонуу-
га киргизүү тууралуу» Мыйзамынын не-
гизинде жаңы Кодекстер 2019-жылдын 
1-январынан тартып күчүнө киргендиги-
не байланыштуу, жергиликтүү соттордун 
жаңы Кодекстерди практикада колдонуу 
тажрыйбасы менен таанышуу максатын-
да жана соттук коллегиянын 2019-жыл-
дын 2-жарым жылдыгынын иш Планын 
аткаруу максатында, ошондой эле жа-
зык иштерин жана административдик 
укук бузуулар жөнүндөгү иштерди ка-
роонун сапатын жогорулатуу маселеси-
не бирдиктүү багыт жасоо жана Кыргыз 
Республикасынын жергиликтүү соттору-
нун судьяларына практикалык жана ме-
тодикалык жардам көрсөтүү максатында 
Кыргыз Республикасынын Жогорку со-

тунун жазык иштери жана администра-
тивдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер 
боюнча соттук коллегиясынын судья-
лары 2019-жылдын октябрь айында 
жергиликтүү соттордун 2018-жылы 
жана 2019-жылдын 1-жарым жылды-
гында караган иштери менен тааны-
шып чыгышты.

Кыргыз Республикасынын Жогорку 
сотунун судьялары жер-жерлерде сот-
тордун жаңы Кодекстерди практикада 
колдонуу тажрыйбасы менен тааны-
шып, Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку сотунун төрагасынын орун басары 
К.Бокоевдин катышуусунда чогулуштар 
өткөзүлдү.

Соттук практика менен таанышуунун 
жыйынтыгында жергиликтүү соттордун 
судьялары сот акыйкаттыгын жүзөгө 
ашырууда жаңы Кодекстерди жана мый-
замдарды туура колдонуп жаткандыгын, 
негизинен Кыргыз Республикасынын 
Конституциясынын, Жазык кодексинин, 
Жазык-процесстик Кодексинин талапта-
рын сактоо менен соттук актылар кабыл 
алынып жаткандыгы жана жазык иштер-
ди жаңы жагдайлар боюнча кайра карап 
чыгуусун убагында, б.а. 2019-жылдын 
1-жарым жылдыгында карашканды-
гын белгилесе болот. Ошондой эле сот-
тордун кабыл алынган соттук актыла-
ры ЖПКнин талаптарына жооп берет. 
Көбүнчө каралып жаткан иштер оор 
жана анча оор эмес кылмыштардын ка-
тегориясына кирет.

Ошону менен бирге, соттук практи-
ка менен таанышуунун жыйынтыгын-
да жергиликтүү соттордун судьялары 
кээ бир иштерди кароодо Кыргыз Рес-
публикасынын ЖПКнин жана ЖКнин 
талаптарын одоно түрдө бузган факты-
лары аныкталып, алар тууралуу такта-
ма түзүлүп, Кыргыз Республикасынын 
Жогорку сотунун төрайымы Г.Калиевага 
жергиликтүү соттордун 6 судьялары-
на карата чара колдонуу үчүн судьялар 
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Кеңешинин алдындагы тартип комис-
сиясына сунуш берүүгө жазык кол-
легиясы тарабынан тактама түзүлүп 
берилген (Жолдошов Иматилла Сул-
танович – Сузак райондук соту; Сулай-
манова Эльмира Миталиповна – Жа-
лал-Абад шаардык соту; Джунусов Заур-
бек Турдубаевич – Ош областтык соту;  
Аматов Нурлан Төлөгөнович – Кызыл-
Кыя шаардык соту; Бекишова Махабат 
Таныбековна – Кызыл-Кыя шаардык 
соту; Абдрахманов Канатбек Казак-
баевич – Токмок шаардык соту).

(Маалымат иретинде: 2019-жылда 
жергиликтүү соттордун 3 судьясына 
карата жазык иштери козголуп, алар-
ды жазык жоопкерчилигине тартууга 
Судьялар кеңешине караштуу Тартип 
комиссиясы тарабынан уруксат берил-
ген: 23.05.2019-ж. Ош шаардык соту-
нун экс-судьясы Джулдашев Талант-
бек Тюленбаевич, 21.06.2019-ж. Нарын 
областынын райондор аралык сотунун 
судьясы Эрматов Джапар Асынбеко-
вич жана 20.09.2019-ж. Октябрь район-
дук сотунун судьясы Чоткараев Эрнис 
Устабаевич.)

Мындан сырткары, аталган иш са-
парлар учурунда жергиликтүү соттор-
дун имараттарына, судьялардын, ап-
парат кызматкерлеринин кызматтык 
бөлмөлөрүнө, алардын материалдык-
техникалык жактан камсыздалуусуна 
жана иштөө тартибине көңүл бурулду.

Жергиликтүү соттордун баардык 
материалдык-техникалык жактан кам-
сыздоого байланыштуу көйгөйлөр акча 
каражаты менен байланыштуу, ошону 
менен бирге, акча маселеси чечилгенди-
гине карабастан, кээ бир уюштуруу ма-
селеси боюнча көйгөйлөр бар.

Жергиликтүү соттордун судьялар та-
рабынан каралган, бирок жогору турган 
сотторго даттанылбаган кээ бир жазык 

иштери жана бөгөт коюу чараларын тан-
доо боюнча материалдар каралды.

Өзгөчө көңүл оор жана өзгөчө оор 
кылмыштарга кирген, кызматтык кыл-
мыштары, баңги каражаттары, адам 
өлтүрүү, жыныстык жана экстремисттик 
кылмыштар боюнча жазык иштерине бу-
рулду.

Жергиликтүү соттордун судьяларына 
тажрыйбалык жана методикалык жар-
дам көрсөтүү боюнча иштер 2020-жыл-
да дагы улантылат. Азыркы убакта бул 
ишти аткарууда зоналдык принцип өзүн 
жакшы көрсөткөндүгүн коллегиянын  
баардык судьялары белгилейт.

Мындан тышкары, Кыргыз Республи-
касынын ЖПКнин, ЖКнин жана башка 
жаңы мыйзамдар жана ошондой эле сот-
тук тажрыйбада кездешүүчү маселелер 
соттук коллегиянын кеңешмелеринде 
талкууланып жатат.

Азыркы күндө соттук практиканы 
жалпылоо гана эмес, тергөө судьялары-
на дайыма тынымсыз Кыргыз Республи-
касынын Жогорку сотунун судьялары 
тарабынан окутуулар жүргүзүлүп, Кыр-
гыз Республикасынын Жогорку сотунун 
судьялары жергиликтүү сотторго ме-
тодикалык жана тажрыйбалык жардам 
көрсөтүп келишет.

Ошону менен бирге, соттук практи-
када кээ бир мүчүлүштүктөр бар, анын 
арасында мыйзамдардын да кемчилик-
тери аныкталган. Биз тараптан Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кеңешине 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ар-
кылуу жазык жана жазык-процесстик 
кодекстерге бир топ өзгөртүүлөрдү жана 
толуктоолорду киргизүүсүн сунуштап 
бердик.

Жыйынтыгында, мындай жагдайда 
«тергөө судьясы» институту ишке ки-
ришкенден тартып юридикалык коом 
тарабынан гана эмес, биздин көз кара-
шыбыз боюнча жалпы коомчулук та-
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рабынан кабыл алынды. Бул жагдай 
өлкөбүздө соттук реформа туура багытта 
жүргүзүлүп жаткандыгын тастыктайт.

Бүгүнкү күндө Кыргыз Республика-
сында соттук практикада болуп жаткан 
көйгөйлүү маселелерге, ошондой эле 
соттордун ишин уюштуруу, процессуал-
дык ченемдердин сакталышы, соттук 
чечимдердин аткарылышы, сот адилет-
тигин ишке ашырууну камсыздоо масе-
лелери чоң мааниге ээ.

Белгилүү болгондой, сот тутумунда 
түзүлгөн инстанциялык баскычта апел-
ляциялык инстанциядагы соттордун 
ролу абдан чоң. Жогору турган соттор 
тарабынан чыгарылган сот чечимдери 
тилекке каршы тийиштүү тариздөөнүн 
жана юридикалык негиздүүлүктүн дайы-
ма эле үлгүсү болуп кызмат кылбайт.

Экинчи инстанция соту биринчи ин-
станция сотунун мыйзамдуу чечимин 
негизсиз жокко чыгарган учурлар дагы 
кездешет. Анын жыйынтыгы болуп Жо-
горку соттун токтому боюнча облустук 
соттун чечими жокко чыгарылып, ра-
йондук соттун чечими күчүндө калтыры-
лууда. 2019-жылы экинчи инстанцияда-
гы соттордун 74 соттук актылары жокко 
чыгарылып (өткөн 2018-жылы 65 иш), 
биринчи инстанциядагы соттун чечими 
күчүндө калтырылган. Мындай факты-
лар өзүнүн чечимдери менен жаңы ка-
таларды жаратпастан, 1-инстанциядагы 
соттун катасын оңдоого тартылган экин-
чи инстанциянын ишинде кетирилбеши 
керек (Бишкек шаардык соту, Ош област-
тык соту, Чүй областтык соту).

Соттук практикада апелляциялык 
инстанциядагы соттор өкүм чыгаруу-
дан баш тарткан жана жазык иштерин 
жаңыдан карап чыгууга биринчи инстан-
циядагы сотторго негизсиз жөнөткөн 
учурлар көп учурайт. Башкача айтканда, 
апелляциялык инстанция соту мыйзам-
да каралган процессуалдык укуктарын 

колдонбостон, соттук жоопкерчиликтен 
кутулуу максатында иш боюнча айыптоо 
же актоо өкүмүн чыгаруудан баш тарты-
шат (Ош областы, Чүй областы, Ысык-
Көл областы).

Ошону менен бирге, кээ бир судья-
лардын ишинин сапатын белгилеп кет-
сем: Бишкек шаарынын Биринчи май 
райондук сотунун судьялары А. А. Су-
банкуловдун 35 адамга карата чечи-
минен 19 жокко чыгарылган жана 
А. Э. Боромбаевдин 27 адамга карата 
чечиминен 13 жокко чыгарылган; Ош 
шаардык сотунун судьялары У. Туман-
баевдин 12 адамга карата чечиминен 5 
жокко чыгарылган жана Ж. Батырбе-
ковдун 12 адамга карата чечиминен 4 
жокко чыгарылган; Бишкек шаардык 
сотунун судьялары Н. Эсенбаевдин 24 
адамга карата чечиминен 15 жокко 
чыгарылган жана К. Есекеевдин 64 
адамга карата чечиминен 29 жокко 
чыгарылган; Чүй областтык сотунун 
судьялары Т. Умуркуловдун 47 адамга 
карата чечиминен 9 жокко чыгарыл-
ган, У. Садырбековдун 39 адамга ка-
рата чечиминен 8 жокко чыгарылган 
жана А. Койлубаевдин 58 адамга кара-
та чечиминен 12 жокко чыгарылган; 
Ош областтык сотунун судьясы С. За-
кировдун 17 адамга карата чечими-
нен 10 жокко чыгарылган жана Жа-
лал-Абад областтык сотунун судьясы 
Б. Султанкановдун 46 адамга карата 
чечиминен 16 жокко чыгарылган. Бул 
көрсөткүч республика боюнча эң эле көп 
даттанылган чечимдердин сапатын бил-
дирип, көбүнчөсү алардын тең жарымын 
жогору турган сот жаратпай жокко чы-
гарган. 

Экинчи инстанциядагы сот жазык 
ишин апелляциялык тартипте караган 
учурда иштин фактылай жагдайларын 
белгилөөнүн жана жазык мыйзамынын 
колдонуунун тууралыгын, ошондой 
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эле ишти кароодо жана чечүүдө жазык 
процесстик мыйзамдын сакталышын 
текшерүүгө, жазык иши боюнча чогул-
ган тергөөнүн жана биринчи инстанция-
дагы соттун жыйынтыгын тастыктоочу 
же четке кагуучу баардык материалдар-
га жана биринчи инстанциядагы соттук  
отурумунун жүрүшүнө, анын өкүмүнө 
толук баа берүүгө толук укуктуу экенди-
гин белгилеп кетким келет.

Мындан сырткары, соттук коллегия-
нын практикасында жергиликтүү соттун 
соттук актысы жогорудагы негиздер ме-
нен жокко чыгарылып, иш жаңыдан ка- 
роого кайра жиберилген, ушул эле иш 
мурда Жогорку сот тарабынан жерги-
ликтүү соттордун жетишпестиктерин 
четтетүү жана ишти мыйзамга ылайык 
так кароо керектигин көрсөтүү менен 
жаңыдан кароого жиберилген учурлар 
бар экендигин белгилеп кетүү зарыл.

Мындай фактылардын ар бири анык-
талган учурда соттук коллегия мын-
дан ары аларды болтурбоо максатында 
тийиштүү чараларды көрүүдө.

Ошондой эле соттук коллегия та-
рабынан 2017-жылы коррупциялык 
көрүнүштөгү кызматтык кылмыштар, 
баңги каражаттар менен байланышкан 
кылмыштар, жашы жете электердин 
жана жаш балдардын кол тийбестигине 
каршы кылмыштар, ошондой эле тер-
роризм, экстремизм менен байланыш-
кан кылмыштар жана башка өзгөчө оор 
кылмыштардын коомго өтө коркунуч-
туулугун эске алуу менен, мындай ка-
тегориядагы иштерди кароодо мыйзам-
дарды кыйшаюусуз сактоо керектигине, 
андай кылмыштар үчүн жоопкерчилик 
жөнүндө мыйзамдарды туура, бир түрдүү 
пайдалануусуна өзгөчө көңүл бурулду. 

Бардык категориялар боюнча соттук 
актылардын жокко чыгарылышынын не-
гизги себептери болуп жергиликтүү сот-
тор тарабынан:

1. Иштин материалдарынын илик-
тенбегендиги.

2. Соттун тыянактарынын иштин 
фактылай жагдайларына ылайык келбе-
ши.

3. Иштин материалына туура юриди-
калык баа берилбегендиги.

4. Процессуалдык жана материалдык 
укук ченемдер туура колдонулбаганды-
гы саналат.

Анын негизинде соттук актылар 
жокко чыгарылуу менен негизинен 
тийиштүү сотторго кайра соттук кароо-
го кассациялык инстанциясы тарабынан 
жөнөтүлүүдө.

Учурда кызматтык кылмыштар  
боюнча чечкиндүү иш-чаралар көрүлүп 
жаткандыгына карабастан айрым соттор 
тарабынан мыйзамсыз, негизсиз чечим-
дер кабыл алынууда. 

Кызмат кылмыштары үчүн жоопкер-
чилик мыйзамдарын соттор катуу сактап, 
аталган категориядагы иштерди кароодо 
соттор ар бир иштин жагдайын кылдат 
изилдеп, кызмат адамынын ыйгарым 
укуктарынын чектерин аныкташы керек.

Кээ бир кызматтык кылмыштарга 
байланышкан иштерди кароодо жазык 
мыйзамдарынын туура эмес колдонул-
гандыгы жөнүндө фактылар боюнча су-
дьялардын мыйзам ченемдеринин маа-
нисине ар кандай түшүндүрмө берип, 
соттолуучунун аракеттерин туура эмес 
квалификациялап жаткандыктарын айги-
нелейт жана дайындалган жаза чектери 
күнөөлүү адамдын жеке мүнөзү менен 
кетирген жазыгынын оордугуна дал кел-
бей жаткандыгын көрсөтөт.

Кылмыш субъектисин аныктоодо да 
катачылыктарга жол берилүүдө. Кызмат 
адамынын ыйгарым укуктарынын чекте-
ри, кызматтык милдеттердин бузулушу 
менен келтирилген зыяндын ортосунда-
гы себептүү байланыш дайыма иликтен-
бейт жана аныкталбайт.
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Ал эми соттук актылардын өзгөртү-
лүшүнүн негизги себептери болуп:

5. Соттолгондорго берилген жаза-
нын жасалган кылмыштын оордугуна 
жана соттолгон адамдын мүнөздөмөсүнө 
ылайык келбеши.

6. Соттолуучунун аракетинин туура 
эмес квалификацияланышы.

7. Кылмыштын өнөкөттүгүн туура 
аныкташпагандыгы саналууда.

Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку сотунун жазык иштери жана ад-
министративдик укук бузуу жөнүндө 
иштер боюнча соттук коллегиясы 
2019-жылда каралган кээ бир иштер 
боюнча төмөндөгү каталар жана кем-
чиликтер аныкталган:

1. Ош шаардык шаардык сотунун 
2018-жылдын 22-январындагы өкүмү 
менен Махаметов Абдулазизхон Абду-
рашидович КР КЖКнин 30-ст. 6-б., 204-
ст. 4-б., 28-ст. 204-ст. 4-б. (1997-ж. ред.) 
боюнча күнөөсү далилденбегендиктен 
акталган.

КР КЖКнин 247-ст. 3-б. 4-п.  
(1997-ж. ред.) менен күнөөлүү деп табы-
лып, ал боюнча 13 жылга эркиндигинен 
ажыратылган.

10 749 грамм «опиум» баңги заты 
жок кылынуусу көрсөтүлгөн. (Судья 
Истамкулов К.М.)

Ош областтык сотунун 2019-жылдын 
19-июнундагы аныктамасы менен Ош 
шаардык шаардык сотунун 2018-жыл-
дын 22-январындагы өкүмү жокко чыга-
рылып, А.Махаметовго карата медици-
налык мүнөздөгү мажбурлоочу чара-
ларды колдонулуп, аны Кызыл-Жар 
психиатриялык ооруканасына катуу 
тартиптеги режимде кароо менен маж-
бурлап дарылоого жөнөтүлгөн. Жазык 
иш кыскартылган. (Төрагалык кылган 
баяндоочу Кубатов А.Э., судьялар Заки-
ров С.Ж., Джунусов З.Т.)

Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку сотунун жазык иштери жана адми-
нистративдик укук бузуулар жөнүндөгү 
иштер боюнча соттук коллегиясынын 
2019-жылдын 23-декабрындагы токто-
му менен А.Махаметовго Ош областтык 
сотунун 2019-жылдын 19-июнундагы 
аныктамасы жокко чыгарылып, жазык 
иш ошол эле сотко жаңы кароого жибе-
рилген.

Жокко чыгаруунун негизи: иштин 
материалдарына ылайык соттолуучу 
А.Махаметовго карата тергөө учурун-
да соттук-психиатриялык экспертиза 
жүргүзүлүп, ал боюнча анын акыл-эси 
соо болгон деп таанылып, бирок ал сот-
тук териштирүү жүрүп жаткан учурда 
камакта психикалык оору менен ооруп 
калып, өзүнүн жасаган аракеттерине 
жооп бере албайт деген корутунду чы-
гып, анын азыркы учурда акылы соо эмес 
деп таап, аны мажбурлап дарылоо менен 
«Чым-Коргон» ооруканасына жибериш 
керек деп тыянак берилген. 2-инстанция 
сотунун соттук коллегиясы иш боюнча 
аталган корутундунун негизинде иш 
боюнча ушундай жыйынтыкка келген.

КР ЖПКнин 471-ст. ылайык, медици-
налык мүнөздөгү мажбурлоо чараларын 
колдонуу тууралуу ишти териштирүүнү 
сот соттук териштирүүнүн жалпы эреже-
си боюнча жүргүзөт. Соттук териштирүү 
прокурор акыл-эси жайында эмес же 
психикалык дартка чалдыккан деп таа-
нылган адамга медициналык мүнөздөгү 
мажбурлоо чараларын колдонуу зарыл-
дыгы тууралуу далилдерди баяндоо ме-
нен башталат. Далилдерди изилдөө жана 
тараптардын чыгып сүйлөөсү ушул Ко-
декстин 41-главасында каралган тар-
типте өткөрүлөт. Бирок, 2-инстанция 
сотунун соттук коллегиясы аталган 
мыйзамдын талаптарын эске албас-
тан, ага каршы иш алып барып, иш-
тин материалдарын жана чогултулган 



71

далилдерди изилдебей, соттолуучунун 
күнөөсүн тактабай туруп, эксперттер-
ди сот отурумуна чакырбай, аларды 
сурабастан мыйзамсыз жана негизсиз 
соттук актысын кабыл алган. 

Ошондой эле мындай жагдайда сот 
соттолуучу айыкканга чейин жазык 
иш боюнча өндүрүштү убактылуу ток-
тотуп турушу керек болчу, кийин ал 
айыккандан кийин, эксперттердин ал-
дына соттолуучу сотко катыша алабы 
же катыша албайбы деген суроолорду 
коюп, жазык ишти жалпы тартипте 
карашы керек. 

2. Жети-Өгүз райондук сотунун 
2018-жылдын 27-февралындагы өкүмү 
менен Молдогабылов Абаз Шарыпо-
вич КР КЖКнин 129-ст. 4-б. жана 129-ст. 
4-б. менен күнөөлүү деп табылып, алар 
боюнча 20 жылдан эркиндигинен ажы-
ратылып, КР КЖКнин 59-ст. негизинде 
биротоло 25 жылга эркиндигинен ажы-
ратылган. (Судья Бекбулатов А.)

Ысык-Көл областтык сотунун 
2019-жылдын 10-январындагы өкүмү 
менен Жети-Өгүз райондук соту-
нун 2018-жылдын 27-февралындагы 
А.Молдогабылов жөнүндөгү өкүмү 
өзгөртүлүп, анын жосунунда КР ЖКнин 
161-ст. 4-б. көрсөтүлгөн кылмыштын 
курамы жок болгондуктан акталган. 
А.Молдогабылов КР ЖКнин 161-ст. 4-б. 
менен күнөөлүү деп табылып, ал боюнча 
14 жылга эркиндигинен ажыратылган. 
(Төрагалык кылган баяндоочу Омуралие-
ва А., судьялар Кудабаева Г., Суранчиев У.)

Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку сотунун жазык иштери жана адми-
нистративдик укук бузуулар жөнүндөгү 
иштер боюнча соттук коллегиясынын 
2019-жылдын 20-майындагы аныкта-
масы менен А.Молдогабыловго карата 
2-инстанциядагы соттун өкүмү жокко 
чыгарылып, жазык иш ошол эле сотко 
жаңыдан кароо үчүн жөнөтүлгөн.

Жокко чыгаруунун негизи: 2-инстан-
ция соту тарабынан иштин материалдары 
толук изилденбей, аларга тийиштүү баа 
берилбей, соттолуучунун көрсөтмөсүнө 
таянып, 1 эпизод боюнча актоо чечи-
ми кабыл алынган. Бирок, соттук-пси-
холого-психиатриялык экспертизанын 
2017-жылдын 14-декабрындагы № 1628 
корутундусуна ылайык, жабырлануучу 
Н. Касымова ага карата жасалып жаткан 
мүнөзүн жана маанисин туура түшүнүп, 
өзүнүн жаш курагына байланыштуу 
корккондугунан каршылык көрсөтө ал-
багандыгы көрсөтүлгөн. Кандайдыр бир 
психикалык бузулуусу менен начарла-
байт. Жаш өспүрүм Н. Касымова өзүнүн 
психикалык абалы боюнча ишке маани-
си бар жагдайларын туура кабыл алып, 
алар тууралуу көрсөтмө бере алат. Жа-
бырлануучу Н. Касымовада паталогия-
лык фантазия сүрүүсү жана псевдология 
байкалбайт деп көрсөтүлгөн. А. Мол-
догабылов энеси А. Муканбетованын 
экинчи күйөөсү экендигин, аны бирин-
чи жолу зордуктаганы: 2016-жылдын 
апрель айында энеси А. Муканбетова 
кош бойлуу болуп ооруканага сакта-
нууга жаткан учурда, экинчи жолу 
зордуктаганы: 2017-жылдын 17-сен-
тябрында анын апасы А. Муканбето-
ва соттолгон А. Молдогабылов менен 
урушуп кетип, үйдө жок болгондо өгөй 
атасы тарабынан зордукталгандыгын 
айтып келген.

Мындан сырткары, соттук колле-
гия иш боюнча окуяны тастыктаган 
бир нече СМЭнын корутундуларын 
эске алган эмес.

3. Баткен райондук сотунун 
2018-жылдын 24-октябрындагы өкүмү 
менен Маматов Довлатбек Атакелдие-
вич КР КЖКнин 305-ст. 2-б. 2-п. жана 
315-ст. 2-б. боюнча анын аракеттерин-
де кылмыштын курамы жок болгон-
дуктан акталган. (Судья Оморов Р.)
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Баткен областтык сотунун 2018-жыл-
дын 27-декабрындагы өкүмү менен Бат-
кен райондук сотунун 2018-жылдын 
24-октябрындагы Д. Маматов жөнүндөгү 
өкүмү өзгөртүүсүз калтырылган. 
(Төрагалык кылган – судья Нарын- 
баев Т., судьялар Алибаев Б., Адан- 
баев З.М. баяндоочу)

Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку сотунун жазык иштери жана адми-
нистративдик укук бузуулар жөнүндөгү 
иштер боюнча соттук коллегиясынын 
2019-жылдын 13-майындагы аныктама-
сы менен эки инстанциянын өкүмдөрү 
жокко чыгарылып, жазык иш башка ку-
рамда жаңыдан кароого Баткен райондук 
сотуна жиберилген.

Жокко чыгаруунун негизи: 1- жана 
2-инстанция соттору иштин материал- 
дарына толук кандуу баа бербестен, 
чогултулган далилдерге көңүл бурбас-
тан, ишти бир багытта карап, мыйзам-
сыз жана негизсиз актоо өкүмүн кабыл 
алышкан. Апелляциялык инстанциядагы 
сот жазык ишти карап чыгып, жогоруда 
аталган биринчи инстанциядагы сот та-
рабынан жазык-процессуалдык ченем-
дер боюнча келтирилген кемчиликтерге 
көңүл бурбастан, аларды четтетпестен, 
биринчи инстанция сотунун өкүмүнүн 
өзгөртүүсүз калтырууну негиздүү деп 
таап, мыйзамсыз жана негизсиз тыянак-
ка келген. Ошондой эле аныктамада 
соттор кетирген кемчиликтер толук 
көрсөтүлгөн жагдайлар көзөмөл ин-
станциядагы соттун 2018-жылдын 
29-майындагы токтомунда камтыл-
ган, бирок соттор тарабынан аталган 
көрсөтмөлөр ишти жаңыдан кароодо 
эске алынган эмес.

4. Аламүдүн райондук сотунун 
2019-жылдын 19-мартындагы өкүмү ме-
нен Казыбек уулу Заттарбек, Жапаров 
Жумакмат Исраилович жана Орозбаев 
Уланбек Кубанычбекович КР ЖКнин 

321-беренесинин 1-бөлүгү, 321-бере-
несинин 1-бөлүгү, 41-321-беренесинин 
1-бөлүгү менен күнөөлүү деп табылы-
шып, ар бири 2 жыл 6 айга эркиндигинен 
ажыратылышкан.

Чүй областтык сотунун 2019-жылдын 
4-июлундагы өкүмү менен Аламүдүн 
райондук сотунун 2019-жылдын 19-мар-
тындагы өкүмү өзгөртүлүп, КР ЖКнин 
83-беренесинин негизинде Казыбек уулу 
Заттарбек, Жапаров Жумакмат Исраило-
вич жана Орозбаев Уланбек Кубанычбе-
ковичке белгиленген жазадан бошоту-
луп, пробациялык көзөмөл колдонуу-
су менен 1 (бир) 6 (алты) ай мөөнөткө 
белгиленген.

Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку сотунун жазык иштери жана адми-
нистративдик укук бузуулар жөнүндө 
иштер боюнча соттук коллегиясынын 
2019-жылдын 16-сентябрындагы токто-
му менен 2-инстанциянын өкүмү жокко 
чыгарылып, жазык иш ошол эле сотко 
жаңы кароого жиберилген.

Жокко чыгаруунун негизи: апелля-
ция инстанциядагы сот ишти кароодо 
иш боюнча жабырлануучуларды сот-
тук отурумга катыштырбай туруп, жа-
зык ишти карап өкүм кабыл алган. Сот 
отурумдун протоколуна караганда сот-
тук коллегия соттолуучулар З. Казыбек 
уулу, Ж.Жапаров жана У. Орозбаевдер-
дин катышуусу менен гана процесстерди 
өткөргөн. КР ЖПКнин 271-ст. 6-б. тала-
бына ылайык, тараптар сот отурумунун 
орду, датасы жана убактысы жөнүндө ал 
башталганга чейин 5 суткадан кечикти-
рилбестен кабардар кылынууга тийиш.

Мындан сырткары, 2-инстанциядагы 
сот соттолуучуларга карата пробация-
лык көзөмөлдү туура эмес колдонгон. 
Пробациялык көзөмөлдү колдонуу 
боюнча соттолуучулар эч кандай ма-
кулдук беришкен эмес. КР ЖКнин 83-
ст. 1-б. ылайык, сот күнөөлүүнүн про-
бациялык көзөмөлдү колдонууга бер-
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ген макулдугун эске алуу менен, сот-
толгон адамды жаза өтөтпөстөн түзөтүү 
мүмкүн экендиги жөнүндө тыянакка 
келет, жазык-укуктук таасир этүүнүн 
мажбурлоочу-дем берүүчү чарасы бо-
луп эсептелген пробациялык көзөмөлдү 
(пробацияны) колдонуу аркылуу аны 
жаза өтөөдөн бошотуу жөнүндө чечим 
кабыл алышы мүмкүн.

5. Сокулук райондук сотунун 2018- 
жылдын 9-августундагы өкүмү менен 
Ким Сергей Викторович КР КЖКнин 
166-ст. 2-б. 3-п. көрсөтүлгөн кылмыш-
ка катышуусу далилденбегендиктен 
акталып, иш боюнча реабилитация-
ланган.

Чүй областтык сотунун 2019-жыл-
дын 28-февралындагы өкүмү менен Со-
кулук райондук сотунун 2018-жылдын 
9-августундагы өкүмү күчүндө калган.

Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку сотунун жазык иштери жана адми-
нистративдик укук бузуулар жөнүндө 
иштер боюнча соттук коллегиясынын 
2019-жылдын 15-июлундагы аныктама-
сы менен 1 жана 2-инстанция соттору-
нун өкүмдөрү жокко чыгарылып, жазык 
иш Сокулук райондук сотуна жаңы ка-
роого жиберилген.

Жокко чыгаруунун негиздери: иш  
боюнча жабырлануучу Штибер Виктор-
дун уулу КР КЖКнин 172-ст. 1-б. карал-
ган кылмышты жасагандыгы үчүн камак-
ка алынып, уулун камактан бошоттуруп, 
иш боюнча актоо чечимин чыгарттырып 
берем деген соттолуучу С. Кимге ише-
нип, анын колуна жалпысынан 9500 
АКШ долларын берген. Бирок С. Ким 
акча каражатын алгандан кийин качып 
кеткен.

Ишти кароодо эки инстанция сот-
тору тең иш боюнча күбөлөрдү жана 
жабырлануучунун көрсөтмөлөрүн 
эске албастан, аларды иштин чыныгы 
жагдайы менен салыштырып текшер-

бестен, бир гана соттолуучу С.Кимдин 
көрсөтмөлөрүнө таянышып, ишти 
бир багытта карашып, иш боюнча не-
гизсиз актоо өкүмүн кабыл алышкан. 
Мындан сырткары, өкүмдөрдө ишке 
катышкан мамлекеттик айыптоочу-
нун пикирин жана апелляциялык су-
нуштун жүйөлөрүн көрсөтүшпөгөн.

КР ЖПКнин 253-ст. талабына ыла-
йык, ишти соттук териштирүүдө бардык 
далилдер түздөн-түз изилденүүгө ти-
йиш. Сот соттолуучунун, жабырлануу-
чунун, күбөлөрдүн түшүндүрмөлөрүн, 
эксперттин корутундуларын угат, заттык 
далилдерди карап чыгат, протоколдорду 
жана башка документтерди жарыялайт, 
далилдерди изилдөө боюнча башка сот 
аракеттерин жүргүзөт.

6. Лейлек райондук сотунун 
2019-жылдын 30-июлундагы өкүмү ме-
нен Муллабоев Улугбек Расулжонович 
КР ЖКнин 161-ст. 2-б. 1,2-п.п., 3-б. 1-п. 
менен күнөөсүз деп табылып, актал-
ган. 

КР ЖКнин 163-ст. менен күнөөлүү 
деп табылып, 2 жыл 6 айга эркиндигинен 
ажыратылган.

Баткен областтык сотунун 2019-жыл-
дын 11-октябрындагы өкүмү менен Лей-
лек райондук сотунун 2019-жылдын 
30-июлундагы өкүмү күчүндө калты-
рылган.

Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку сотунун жазык иштери жана адми-
нистративдик укук бузуулар жөнүндө 
иштер боюнча соттук коллегиясынын 
2020-жылдын 17-февралындагы анык-
тамасы менен 1- жана 2-инстанция сот-
торунун өкүмдөрү жокко чыгарылып, 
жазык иш Лейлек райондук сотуна жаңы 
кароого жиберилген.

Жокко чыгаруунун негиздери: жабыр-
лануучу В. Муллабабаеванын көрсөтмө-
сүндө анын колун жип менен байлашып, 
машинага күч колдонуп салышып, сотто-



74

луучу У. Муллабоев анын бетине жана 
көз тарабына колу менен уруп, достору 
аны тепкилеп, аны жылаңач кылып че-
чиндирип, аны кыйнашып, жылаңач де-
несин телефонго У. Муллабоев сүрөткө 
тартып, «Рузибой» менен «Равшан» 
аттуу балдар анын эркине каршы күч 
колдонушуп, зордукташып, соттолуучу 
У. Муллабоев жабырлануучу В. Муллаба-
баеваны арыз жазсаң өлтүрүп, жылаңач 
денесин интернетке таратып жиберээ-
рин айтып коркуткандыгын, өзүн бил-
бей эсин жоготуп койгондо соттолуучу 
У. Муллабоев аны зордуктаган болсо ке-
рек деп көрсөткөн. 

Ал эми СМЭнин корутундусуна 
ылайык, жабырлануучу В. Муллабабае-
ванын эки колунун билегинин астында, 
эки бутунун төмөн жактарында жиптин 
кыйылган тактары бардыгын, ошондой 
эле анын кыздык белгиси бузулганы  
тастыкталган.

Соттолгон Р. Сайматовдун көрсөтмө-
сүнө ылайык, ал У. Муллабоев менен 
алдын ала сүйлөшүп жабырлануучу 
В. Муллабабаеваны машинага отургу-
зуп, айылдын четине алып кетишке-
нин, Р. Сайматов өзү бир жолу зордук-
таганын, андан кийин «Равшан» ат-
туу бала зордуктаганын, У. Муллабоев 
жабырлануучуну урганын, кийимде-
рин жыртып жылаңач чечиндирге-
нин, телефонго У. Муллабоев сүрөткө 
тартканын, андан кийин «Орозалы» 
менен «Улукбек» экөөлөп В. Муллаба-
баеваны жылаңач бойдон сай тарап-
ты карай көтөрүп алып кетишкенин 
көрсөткөн. 

Кыргыз Республикасынын ЖК-
нын 32-беренесинин 2-бөлүгүнө ыла-
йык, эгерде адам өз жосунун жазык-
тык укукка каршылыгын түшүнсө, зыян 
келтирүү мүмкүндүгүн алдын ала билсе 
жана зыян келтирүүнү кааласа, же бол-
босо зыян келтирүү болбой койбостугун 
алдын ала көрө билсе, кылмыш түздөн-

түз ниеттенүү менен жасалган деп таа-
нылат.

Кыргыз Республикасынын ЖК-
нын 41-беренесине ылайык, кылмыш-
тын эки же андан көп субъекттеринин 
атайылап жасалган кылмышка атайылап 
биргелешип катышуусу кылмышка кошо 
катышуу деп таанылат. Анткени, иштин 
материалдарына караганда соттолуу-
чу У. Муллабоев алдын ала сүйлөшүп, 
адамдардын тобу тарабынан кылмыш 
жасагандыгы көрүнөт.

Жыйынтыгында биринчи жана апел-
ляциялык инстанциядагы соттор, жазык 
иш боюнча актоо чечим кабыл алууда 
далилдерди толугу менен изилдебестен, 
соттолуучу У. Муллабоевдин кыймыл 
аракетине юридикалык баа бербестен, 
туура эмес жана негизсиз жыйынтыкка 
келген.

7. Бишкек шаарынын Биринчи май 
райондук сотунун 2019-жылдын 7-фев-
ралындагы өкүмү менен Королиев Эмир 
Таалайбекович КР ЖКнин 200-ст. 2-б. 
3-п. менен күнөөлүү деп табылып, ал  
боюнча 2 жыл 6 айга эркиндигинен ажы-
ратылып, КР КЖКнин 63-ст. негизинде 
жаза шарттуу деп эсептелинген.

Бишкек шаардык сотунун 2019-жыл-
дын 28-мартындагы өкүмү менен Бирин-
чи май райондук сотунун 2019-жылдын 
7-февралындагы Королиев Э. жөнүндөгү 
өкүмү күчүндө калган.

Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку сотунун жазык иштери жана адми-
нистративдик укук бузуулар жөнүндө 
иштер боюнча соттук коллегиясынын 
2019-жылдын 15-июлундагы токтому 
менен 1 жана 2-инстанция сотторунун 
өкүмдөрү өзгөртүлүп, Королиев Э. КР 
ЖКнин 200-ст. 2-б. 3-п. боюнча тарбия-
лоо мүнөзүндөгү мажбурлоо чаралары 
колдонулушу менен жазадан бошотул-
ган.
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Өкүмдөрдү өзгөрткөн негиздер: 
сот тарабынан Э.Королиевге жаза 
белгилөөдө КР ЖКнин 82-ст. 3-б. эске 
алынбаган, т.а. эркиндигинен ажыра-
туу түрүндөгү жаза он алты жашка 
чейин чоң коркунуч келтирбеген кыл-
мыш же анчейин оор эмес кылмыш-
ты биринчи жолу жасаган жашы жете 
элек соттолгон адамга, ошондой эле 
чоң коркунуч келтирбеген кылмыш-
тарды биринчи жолу жасаган калган 
жашы жетпеген адамдарга дайында-
лышы мүмкүн эмес. Э.Королиев кыл-
мыштын окуясы болгон учурда 15 жаш 
9 айда болгон.

Мындан сырткары, КР КЖКнин 63-
ст. туура эмес колдонулган, анткени, 
бул мыйзамдын талабына ылайык, ту-
руктуу жашаган жери жок адамдарга, 
ошондой эле Кыргыз Республикасын-
да убактылуу жашаган чет өлкөлүк 
граждандарга жана граждандыгы 
жок адамдарга карата шарттуу соттоо 
колдонулбайт. Иштин материалдарына 
ылайык Э.Королиев Россия Федерация-
сынын жараны болгон.

8. Кыргыз Республикасынын Жо-
горку сотунун жазык иштери жана ад-
министративдик укук бузуулар жөнүндө 
иштер боюнча соттук коллегиясынын 
2019-жылдын 28-октябрындагы токтому 
менен Ош областтык сотунун 2018-жыл-
дын 5-ноябрындагы Маражапова Нур-
жан Кенжекуловна жөнүндөгү өкүмү 
жокко чыгарылып, жазык иш ошол эле 
сотко жаңыдан апелляциялык тартипте 
кароо үчүн жөнөтүлгөн.

Жокко чыгаруунун негизи: Ош об-
ласттык сотунун 2018-жылдын 5-ноя-
брындагы Маражапова Нуржан Кен-
жекуловна жөнүндөгү өкүмдө ишке ка-
тышкан судья З.Джунусовдун колу коюл-
баган. КР ЖПКнин 413-ст. негизинде 
мыйзамдуу өкүмдүн чыгарылышына 
таасир тийгизүүчү жазык-процесстик 

мыйзамды олуттуу бузуу деп табы- 
лууга жатат. Өкүмдө судьянын койгон 
колунун жоктугу өкүмдү жокко чыга-
руунун негизи болуп эсептелет. 

Ошону менен бирге, Кыргыз Респу-
бликасынын Жогорку сотунун жазык 
иштери жана административдик укук бу-
зуулар жөнүндөгү иштер боюнча соттук 
коллегиясынын судьялары 2019-жылы 
бир нече жолу эл аралык иш сапарлары-
на тажрыйбаларын жогорулатуу менен 
барышкан. Алар төмөндөгүчө:

1. Ж. Мамбеталы 2019-жылдын 
15-20-апрель күндөрү Грузия мамлеке-
тинин Тбилиси шаарында өткөн «Жазык 
жоопкерчиликти башка альтернативдик 
оңолуучу түрлөрүнө алмаштыруу» туу-
ралуу «Эл аралык Түрмө реформа» уюму 
өткөргөн жыйынга катышып келген;

2. К. Токтомамбетов жана Ш. Кам-
чыбеков  2019-жылдын 6–14-июль 
күндөрү Франция мамлекетинин Бордо 
шаарында өткөн «Улуттук магистратура 
мектебинде» тренингге катышып келиш-
кен;

3. Н. Бакирова 2019-жылдын 27- 
майында Бельгия мамлекетинин Брюс-
сель шаарында өткөн «Адам укугу боюн-
ча Кыргыз Республикасы менен Европа-
лык Уюмдун ортосунда болгон Диалогу» 
тууралуу жыйынга катышкан;

9. К. Джунушпаев жана Л. Темирбе-
ков 2019-жылдын 13-14-ноябрь күндөрү 
Өзбекстан Республикасынын Ташкент 
шаарында өткөн «Адамдарды сатууга 
каршылык кылууга болгон соттордун не-
гизги ролу» жөнүндө конференцияга ка-
тышышкан.



76

Кыргыз Республикасынын Жогорку 
сотунун жарандык иштер боюнча соттук 
коллегиясынын 2019-жылдагы жыйын-
тыгы төмөндөгүчө мүнөздөлөт.

Статистика көрсөткөндөй, соттордун 
кароосуна түшкөн иштердин саны өткөн 
2018-жылга чейин жылдан жылга өсүп 
келген. 2019-жылы болсо, жаңы процесс-
тик кодекске киргизилген соттук кароо-
го чейин сөзсүз төлөнүүчү мамлекеттик 
алым жана сотко кайрылуу мөөнөтүнүн 
кыйла кыскартылганына байланыштуу 
бул көрүнүш өзгөрүп, бул сандар кескин 
азайган.

Бирок республика боюнча 2019-
жылы сот материалдарынан сырткары 
61 325 жарандык иш каралып, 2018-жыл-
га салыштырганда кайрадан кескин 
көбөйгөн (60 082 иш).

Демек, мамлекеттик алымды арыз 
берүү менен кошо төлөө сотко кайры-
луулардын санын азайтууга негиз деле 
боло албайт экен. Мисалы, 2018-жыл-
га салыштырганда 2019-жылы Бишкек  
шаардык сотторуна түшкөн иштердин 
саны 1397 ишке көбөйүп, тескерисин-
че Ысык-Көл облустундагы сотторго 
түшкөн иштердин саны 84 ишке азайган.

Эң көп иштер Бишкек шаарындагы 
жана Чүй, Ош облустарындагы соттордо 
каралса, Нарын менен Талас облусунда-
гы соттор караган иштер аларга салыш-
тырмалуу өтө төмөн. Ал эми райондук 
соттордун ичинен Ош шаардык соту 
(4524 иш), Бишкек шаарында Ленин 
(4198 иш) жана Чүй облусунда Сокулук 
(2421 иш) райондук соттору иштердин 
басымдуу көпчүлүгүн карайт.

Судьялардын ичинен көп иш кара-
гандар: 

- Ош шаардык сотунун судьясы 
Матенов Т.У. караган 692 иштин ичи-
нен 29 иши (4,1%) боюнча апелляция-
лык арыз келтирилип, анын 15и дат-
танылган иштердин жарымынан көбү 
жокко чыгарылган.

Соттук актылары жокко чыгарыл-
ган иштер жалпы каралган иштердин 
2,3% пайызын гана түзөт. Бирок кас-
сациялык тартипте каралган 9 иш 
боюнча 600ү күчүндө калтырылып, үч 
иш боюнча кана кетирилген ката так-
талган.

- Ош облусунун Ноокат райондук 
согунун судьясы Омуралиев Б.Э. 667 
иш караса, алардын 27сине апелля-
циялык арыз түшүп, (4%) 6 соттук 
акты жокко чыгарылган. Бирок кас-
сациялык тартипте каралган 8 иштин 
4өө күчүндө калтырылып, натыйжада 
эки иш боюнча гана кетирилген ката 
такталган. Бул эң жакшы жетишкен-
дик.

Булардын катарына 621 иштин ичи-
нен 29 иши боюнча экинчи инстанция-
да 10 иши бузулуп, кассацияда алардын 
бирөө күчүндө калтырылган иштерди ка-
раган Кара-Суу райондук сотунун судья-
сы Н.К. Сооронбаевди да кошсо болот. 
Бирок даттанылган иштердин дээрлик 
жарымы бузулгандыктан, соттук акты-
ларды жокко чыгаруунун себептерин 
изилдеп, корутунду чыгаруу үчүн алгач 
ошол жамаатта талкуу жүргүзүү керек.

Ал эми 611 жана 581 иш караган 
Бишкек шаарындагы Октябрь райондук 
сотунун судьясы А. Джеенбекова менен 
Биринчи Май райондук сотунун судья-
сы Д. Орозовалар жакшы ийгиликтер-
ди жаратты дегенге негиз бар. Себеби 
алар караган иштердин 70 тен ашуун иш  

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрагасынын орун басары 
Н. Асанованын Жогорку сотунун жарандык иштер боюнча 

соттук коллегиясынын 2019-жылдагы аткарган иштери жөнүндө 
МААЛЫМАТЫ



77

боюнча, же 12% пайыздан жогору арыз 
экинчи инстанцияга түшүп, алардын он 
чакты иши бузулуп, бирок алар касса- 
циялык инстанцияда калыбына келти-
рилгендиктен, бул судьялар караган иш-
тердин бузулганы жок дегенге тете.

Аталган судьялар тарабынан карал-
ган иштердин сапаты дагы жакшы десек 
болот.

Адаттагыдай эле биринчи инстан-
цияда каралган иштердин саны өскөнү 
менен, алар боюнча чыккан соттук ак-
тыларга келтирилген даттануулардын 
санын анча деле азайтууга алып кел-
ген жок. Анткени 2018-жылы карал-
ган иштердин 4050 (6,7%) арыз апелля-
циялык инстанцияларга түшсө, 2019-
жылы бул көрсөткүч 3899 (6,4%) арызга 
төмөндөгөн.

Демек, бул көрсөткүчтөр боюнча 
кандайдыр бир деңгээлде биринчи ин-
станциядагы каралган иштердин сапаты 
жакшы жакка өзгөрүлдү дегенге мисал 
боло алат.

Экинчи инстанциянын сотторунда 
каралган иштердин сапатын атап кетсек, 
алар төмөндөгүдөй.

Бишкек шаардык соту апелляция-
лык тартипте караган 1506 иштердин 
ичинен 1044 иш боюнча (69,3%) соттук 
актылар өзгөртүүсүз калтырылып, 121 
иш кайра кароого жөнөтүлүп, ал эми 197 
иш боюнча жаңы чечим кабыл алынган.

Кассациялык тартипте каралган 
823 иштердин 136 иш боюнча (16,5%) 
соттук актылар жокко чыгарылган, 42 
иш боюнча жаңы чечим чыгарылып 
жана 94 иш боюнча соттук актылары 
жокко чыгарылып, иштер кайра кароо-
го жөнөтүлгөн. Ал эми кайра кароого 
жөнөтүлгөн 94 иштердин ичинен, 44 
иши, б.а. 46,8% кайра кароого ошол эле 
Бишкек шаардык сотуна жөнөтүлгөн.

Чүй облустук сотунун апелляциялык 
тартипте каралган 676 иштердин ичинен 
335 иш боюнча (49,6%) соттук актылар 

өзгөртүүсүз калтырылып, 163 иш кайра 
кароого жөнөтүлүп жана 96 иш боюнча 
жаңы чечим кабыл алынган. Кассация-
лык тартипте каралган 362 иштен 
64 иш боюнча (17,4%) соттук актылар 
жокко чыгарылган. Ал эми кайра кароо-
го жөнөтүлгөн 53 иштердин ичинен, 33 
иши, б.а. 62,2% кайра кароого ошол эле 
Чүй облустук сотуна жөнөтүлгөн.

Ош облустук сотунун апелляциялык 
тартипте каралган 611 иштердин ичинен 
316 иш боюнча (51,7%) соттук актылар 
өзгөртүүсүз калтырылып, 155 иш кайра 
кароого жөнөтүлүп жана 56 иш боюнча 
жаңы чечим кабыл алынган. 

Кассациялык тартипте каралган 
266 иштерден 35 иш (13,2%) кайра ка-
роого жөнөтүлгөн. Ал эми кайра кароо-
го жөнөтүлгөн 35 иштердин ичинен, 18 
иши, б.а. 51,4% кайра кароого ошол эле 
Ош облустук сотуна жөнөтүлгөн.

Ал эми эң аз иш Нарын облустук со-
тунда каралган, б.а. 94 иштин ичинен 24 
иши же 25,5% кайра кароого жөнөтүлүп 
жана 6 иш боюнча жаңы чечим кабыл 
алынган. Кассациялык тартипте ка-
ралган 51 иш боюнча 9 иши кайра ка-
роого жөнөтүлсө, алардын ичинен 4 
иши ошол эле Нарын облустук сотуна 
жөнөтүлгөн.

Иштердин санын аздыгына кара-
бай, Талас облусунун сотторунун кас-
сациялык тартипте каралган 33 сот-
тук актыларынын ичинен 3 иши кай-
ра кароого ошол эле Талас облусуна 
жөнөтүлгөн.

Анализ көрсөткөндөй, апелляциялык 
инстанцияга каралган иштердин саны 
дээрлик баардык соттордо азайганы ме-
нен Бишкек шаардык жана Жалал-Абад, 
Ысык-Көл облустук сотторунда быйыл  
көбүрөөк. Белгилей кетчү жагдай – 
Ысык-Көл облусундагы сотторго түшкөн 
иштердин саны отчёттук жылы азайганы 
менен апелляциялык жана кассациялык 
арыздардын саны кескин өскөн. Бирок 
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күчүндө калтырылган соттук актылар-
дын саны 91 ден 89га түшкөн. Тескери-
синче облустук соттун кайра кароосуна 
кеткен иштердин саны 8 пайыздан 13 
пайызга өскөн. Демек, ишти кароо са-
патына көңүл бөлүү керек.

Апелляциялык инстанцияда 2019-
жылы 3889 иш боюнча даттануу карал-
са, анын ичинен 1980 жарандык иши 
жана 554 соттук материалдар кассация-
лык тартипте каралып, 1254 иш, же 
63,1% күчүндө калтырылып, 245 иш, же 
12,5% жокко чыгарылып, жаңы кароого 
жөнөтүлгөн. Даттануу келтирилген иш-
тердин ичинен 82 иш, же 4,1% боюнча 
жаңы чечим кабыл алынган.

2018-жылга салыштырмалуу ка-
ралган соттук материалдардын саны 
126 көбөйсө, тескерисинче каралган 
жарандык иштердин саны 228 ишке 
төмөндөгөн. Ал эми кассациялык арыз-
дардын ээлерине кайтарылып берилген 
саны 195 төмөндөгөн.

Ошол эле учурда Жогорку сот тара-
бынан бузулуп, кайра кароого биринчи 
инстанцияга жөнөтүлгөн иштердин саны 
327ден 245 ишке чейин төмөндөгөн. Би-
рок жаңы чыгарылган чечимдердин саны 
107ден 82ге түшкөн.

Демек, биринчи инстанциядагы ка-
ралган иштердин сапаты жакшы жакка 
өзгөрүлө баштаганы менен оңолду де-
генге али эрте.

Бул сандар Жогорку соттун соттук 
актыларды жокко чыгарып, жаңы чечим 
кабыл алуу тажрыйбасынын көбөйүүсүн 
көрсөтүүдө. Башкача айтканда, 2016- 
2017-жылдары 3%га жакын болсо, 2018-
жылы – 4,85%, ал эми 2019-жылы 4,2% 
каралган иштер боюнча жаңы чечим 
кабыл алынган. Бирок 2019-жылы бул 
көрсөткүч төмөндөп кеткен.

Тескерисинче, соттук актыларды бу-
зуп, кайра кароого жөнөтүү тажрыйба-
сы жылдан жылга туруктуу эмес. Эгер-
де 2016-жылга салыштырганда (16,2%) 

2017-жылы 19 пайызга б.а. үч пайызга 
көбүрөөк кайра кароого жөнөтүлгөн 
болсо, 2018-жылы бул сан 14% га чейин 
төмөндөгөн, ал эми 2019-жылы бул сан 
12,5% түзгөн.

Демек, соттор тарабынан келип 
түшкөн иштердин басымдуу саны 
маңызынан каралып, каралган иштер-
дин 3,2 пайызга жакыны Жогорку 
сотко, ал эми 6,4 пайызы апелляция-
лык тартипте даттанылат.

Бул көрсөткүчтөр негизинен колле-
гиянын иши жөнгө салына баштаганын 
да көрсөтөт.

Жогорку сотко түшкөн иштерди 
кароодо, жардам берүү максатында 
жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн натый-
жасында жана статистикага таянып, 
төмөндөгүдөй жыйынтыкка келсе болот.

Негизи сотторго түшкөн иштер-
дин санынын же аларга келтирил-
ген арыздардын азайышынын жана 
көбөйүшүнүн себебин мыйзам талаа-
сындагы өзгөртүүлөр жана толуктоо-
лор, же жарандардын материалдык 
абалы, болбосо судьялардын ишин-
деги мүчүлүштүктөр менен гана 
түшүндүрүүгө болбойт экен. Себеби 
бул абал жылдан жылга туруктуу бой-
дон калууда. Демек, бул жагдай бир 
жагынан судьялардын ишиндеги де-
мейдеги объективдүү түрдө кезиге тур-
ган кырдаал болсо, экинчи жагынан – 
алардын тажрыйбасындагы көйгөй, 
же ишине болгон кайдыгерлиги.

Мисалы, мурдагы жылдардай эле 
өткөн жылы да судьялардын саны дээр-
лик жокко тете болду. Алардын адисти-
гин өнүктүрүү максатында өткөрүлгөн 
окутуу мезгили да убакытты талап кы-
лууда. Бул – биринчи себеп.

Бирок, чыныгы көйгөй – тескери-
синче ишти кароодо судьялар тарабы-
нан мыйзам талабы сакталбагандыгы 
экендигинин статистикадан гана эмес, 
төмөндөгүдөн да көрсө болот.
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Кассациялык инстанция соттук акты-
ларды бузуп, ишти кайра жаңы кароого 
жөнөтүүдө, же жаңы чечим чыгарууда 
негизинен адаттагыдай эле кемчиликтер-
ди белгилөөдө.

Процесстик кодекстин мурунку 
редакциясы жергиликтүү соттордун 
мүчүлүштүктөрүн ордунда жоюуга Жо-
горку сотко ыйгарым укук берген эмес. 
Жаңы кодекс кабыл алынганга чейин 
ишти кароодо кай бир далилдер сот-
то каралганы менен тиешелүү укуктук 
баа берилбей калса, иш кайра кароого 
жөнөтүлүүгө жатчу. Ушул себептен иш-
тер бир нече ирет каралып, бир же андан 
ашык жылдар бою соттун кароосунда 
болгон учурлар көп кезигээр эле (354-б.  
ЖПК КР 1999-ж.). Анткени көзөмөл ире-
тинде Жогорку сот иштин жагдайын да 
изилдөөчү. Демек, мыйзамдын мындай 
талабы бир эле иштин бир нече жолу 
Жогорку же апелляциялык сотко келип 
кетишине шарт түзгөн.

Ал эми азыркы кодекстин 364-бере-
несине ылайык, кассациялык инстанция 
жергиликтүү соттордун материалдык 
жана процесстик ченемдерди туура же 
туура эмес колдонгондугун гана текше-
рет. Ишти маңызы боюнча кароону би-
ринчи жана экинчи инстанциядагы сот-
тор жүргүзөт.

Бирок апелляциялык инстанцияда-
гы соттор ушул күнгө чейин жаңы ко-
декстин 341-беренесинин талаптарын 
бузуп, чечим чыгаруудан качып, иш-
терди негизсиз кайра кароого жөнөтүү 
тажрыйбасынан арылбай келет. Жа-
рандык процесстик кодекстин эски ре-
дакциясында деле (331-1 ЖПК) 4 эле 
учурда апелляциялык сот ишти кайра ка-
роого жөнөтүүгө мүмкүнчүлүгү болгон.

Ушуга карабастан, экинчи ин-
станциядагы соттор копчүлүк учурда 
арыздын дооматтарын толук изилде-
бегендиктен чечим туура эмес деген 
жыйынтык менен ишти кайра кароо-

го жөнөтүүсүн улантууда. Мындай 
талап апелляциялык инстанция үчүн 
мыйзамда каралган эмес.

Кассациялык инстанция тарабы-
нан чечим чыгарылбай 2-инстанция-
нын соттору кайра кароого жөнөтүл-
гөн иштердин көбү ошол эле сотторго 
кайра кароого жөнөтүлгөн.

Облустун 
аталышы

Кассациялык 
инстанция-

сынан жаңы 
кароого 

жөнөтүлгөн-
дөрдүн саны

Алардын 
ичинен 2- 

инстанцияга 
жөнөтүлгөн-
дөрдүн саны

Бишкек 
шаары 94 иш

44 иш – 
Бишкек шаар-

дык сотуна
Чүй 
облусу 53 иш 33 иш – Чүй 

обл. сотуна
Ош 
облусу 35 иш 18 иш – Ош 

обл. сотуна
Жалал-Абад 
облусу 22 иш

8 иш – Жалал-
Абад обл. 

сотуна
Баткен 
облусу 8 иш

5 иши – 
Баткен обл. 

сотуна
Ысык-Көл 
облусу 21 иш

13 иши – 
Ысык-Көл 
обл. сотуна

Талас 
облусу 3 иш 3 иши – Талас 

обл. сотуна
Нарын 
облусу 9 иш

4 иши – 
Нарын обл. 

сотуна

Апелляциялык инстанциядагы 
соттор ар дайым эле КР ЖПКнин 329-бе-
ренесинде көрсөтүлгөн талаптарды то-
лук изилдебей, ишти негизсиз кайра ка-
роого жиберген учурлары бар.

Мисалы, Нарын облустук соту 
М. Абраимовдун К. Бектеновага үйдөн 
чыгаруу жөнүндөгү доосу боюнча ка-
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был алган Тогуз-Торо райондук сотунун 
2019-жылдын 1-апрелиндеги чечимин 
өзгөртүүсүз калтырууда биринчи ин-
станциядагы сот тосмо доо арызды мый-
зам талабында кабыл албай жана аны 
изилдебей туруп, соттук актынын резо-
люциялык бөлүгүндө жыйынтык чыгар-
ганын эске албагандыгын кассациялык 
сот аталган соттук актыларды бузууда 
көрсөткөн.

Мурдагыга салыштырганда мый-
зам ченемдерин сотко түшкөн талаштар  
боюнча колдонуу тажрыйбасы кыйла ка-
лыптанганына карабастан дагы эле кези-
гип жаткан кемчиликтерди жоюу масе-
леси курч.

Эгерде 2018-жылы «Салыктык эмес 
кирешелер» жөнүндөгү мыйзам кабыл 
алынганына карабай, «Мамлекеттик 
алымдын коюму» жөнүндөгү өкмөттүн 
тиешелүү токтомунун жоктугуна бай-
ланыштуу көйгөйлөр жаралып келсе, 
2019-жылда бул маселени чечкен укук-
тук ченемдери кандай деңгээлде туура 
колдонулуп жатканы суроо жаратууда. 
Ушуга байланыштуу Жогорку сот атал-
ган жагдайды жөнгө салуу максатында 
жасалган түшүндүрмөлөрдү Пленум-
га алып чыгууда. Себеби, аталган мый-
замда анын 2019-жылдын 1-январынан 
баштап күчүнө кирээри белгиленгенине 
карабай, дагы деле мамлекеттик алымды 
мурдагы өлчөмдө өндүрүп жаткан учур-
лар кезигет.

Мындан тышкары мамлекеттик 
алымды тараптар туура эмес колдонгону 
же төлөнбөгөнү кассациялык даттануу-
лардын кайра кайтарууга себеп болгон.

Мисалы, кайра кайтарылган 879 иш-
тин ичинен 287 иш мамлекеттик алым 
өндүрүү маселесине байланыштуу.

КР ЖПКнин 341-беренесинин 
2-бөлүгүнө ылайык, эгерде ишти кароо-
до төмөнкү инстанциядагы соттор ушул 
эле берененин 1-бөлүгүнөн сырткары 
процесстик мыйзамдарды бузуу менен 
туура эмес чечим кабыл алса, Жогор-

ку сот ишти бузуп, аны жаңы кароого 
жөнөтүүгө укуктуу болчу.

Бул мыйзамдын негизинде кассация-
лык сот тарабынан 2019-жылы 245 иш 
бузулуп, кайра кароого кайтарылган.

Бирок, 11-апрель 2020-жылкы мый-
замдын негизинде аталган норма, б.а. 
КР ЖПКнин 341-беренесинин 2-бөлүгү 
күчүн жоготкон.

Мурда иш биринчи инстанцияда ка-
ралып жатканда атайын соттук отурумду 
созуунун аракетинде көп учурда доо-
нун негизин же өзүнүн талабын кай бир 
жактар атайын иш каралып бүтөөрдө 
өзгөртүп, дооматтарды толук изилдөөгө 
тоскоолдуктарды жараткан учурлар-
ды мыйзам талабында жолго салуу 
мүмкүнчүлүгү жок эле.

Азыркы күндө процесстик кодекс 
арыздануучуларды, кызыккан тараптар-
ды сот ишти соттук териштирүүгө че-
йин каршы пикирлерин, тосмо доо арыз-
дарын, өтүнүчтөрүн, жазуу жүзүндөгү 
документтерин жана далилдерин тап-
шырышын талап кылат. Бирок ушул эле 
далилдерди соттук териштирүүдө сот ка-
был алышы да четке кагылган эмес.

Бул толуктоолор ишти кароону соз-
дуктурбаш үчүн кодекске киргизилге-
нине карабай, жарандар Жогорку сотко 
дагы эле иш толугу менен изилденбей, 
материалдарга тиешелүү баа берилбей, 
иштеги карама-каршылыктар жоюлбай, 
доонун маани-мазмуну да соттордун 
көңүлүнүн сыртында калууда деп кайры-
лууда.

Жаңы кодекстин 365-беренесинин 
1-бөлүгүнүн 3-пунктуна ылайык, кас-
сациялык инстанциядагы сот ыйгарым 
укуктарына жараша жергиликтүү сот-
тор тарабынан каралган иштер боюнча 
укук нормаларын туура же туура эмес 
колдонгонун иште бар болгон материал-
дар боюнча даттанууда же сунуштамада 
көрсөтүлгөн далилдердин чегинде тек-
шерет да, алардын негизинде жаңы че-
чим кабыл алууга укукту.
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Демек, бул жагдайлар кезиксе Жогор-
ку сот аталган берененин негизинде жаңы 
чечим чыгара алат. Бирок, 2018-жылга 
салыштырмалуу кассациялык инстанция 
тарабынан чыгарылган жаңы чечимдер-
дин саны 26 ишке төмөндөгөн.

Ал эми 2-инстанциянын сотто-
ру чыгарган жаңы чечимдердин саны 
2018-жылга салыштырмалуу кыйла 
көбөйгөн. 

2-инстанциянын соттору 2018-
жыл

2019-
жыл

Бишкек шаардык соту 41 197
Чүй облустук соту 21 96
Ош облустук соту 13 56
Жалал-Абад облустук соту 8 48
Ысык-Көл облустук соту 9 35
Талас облустук соту 3 13
Баткен облустук соту 9 7
Нарын облустук соту 3 6

Демек, кассациялык инстанциясы 
тарабынан жаңы чечим кабыл алын-
ган иштердин саны төмөндөгөнү, бул 
экинчи инстанция тарабынан иштер 
кайра кароого жөнөтүлбөй, чечим ка-
был алынган. Ошондой эле ЖПКнин 
365-беренесине ылайык, кассациялык 
инстанция иш боюнча чыгарылган сот 
актыларын бирин күчүнө калтыруу 
мүмкүнчүлүүгү колдонулган.

Мындан сырткары, 2019-жылы укук 
ченемдерин колдонууну бир нукка са-
луу максатында, Жогорку соттун төр-
айымынын буйрутмасы менен түзүлгөн 
комиссиянын мүчөлөрү биринчи ин-
станциядагы соттордун ишкердигин 
текшерүү максатында республиканын 
аймактарына чыгышып, жергиликтүү 
соттордун судьяларына тажрыйбалык-
усулдук жардам көрсөтүп, жыйынтыгы 
боюнча тактамалар түзүлгөн.

Белгилей кетчү негизги көйгөй – бул 
судьялардын тажрыйбасынын жетиш-
сиздиги гана эмес, алардын ишине бол-
гон кайдыгерлигине байланыштуу болуп 
жаткандай. Анткени, жаңыланган кодекс 
ишти создуктурбаш үчүн иштерди кай-
ра-кайра кароо тажрыйбасынан кутулуу 
максатында кабыл алынганына жана 
анын ченемдерин колдонууну бир калып-
ка салуу үчүн Жогорку соттун пленумда-
ры, ошондой эле судьялар үчүн атайын 
окуулар өткөрүлгөнүнө карабай кезигип 
жаткан кемчиликтер, мындай кырдаалды 
жоюу маселеси курч экенин көрсөтүүдө.

Жарандык процесстик кодекстин 
150-153-беренелеринде көрсөтүлгөн 
ушул максатта жүргүзүлгөн судьялар-
дын аракеттери бирдей эмес. Бул укук 
ченемдеринин мааниси боюнча ишти 
соттук териштирүүгө даярдоодо иштин 
жагдайын убагында толук изилдөө үчүн 
судьянын сөзсүз аткара турган тескөө 
аракеттерин камтыган милдеттүү стадия 
(атайын өзүнчө баскыч). Ошого карабас-
тан, судьялар бул соттук отурумдарда 
ишке катышкан жактардын укук жана 
милдеттерин түшүндүрүү менен, ишти 
соттук териштирүүгө гана дайындаган-
дары көрүнөт.

Ал эми ушул эле кодекстин 154-бере-
несинин 2-бөлүмүнүн талабына каршы 
эрежеге ылайык, кабарланган тараптар 
келбей калган учур алдын ала сот жый-
налышында ишти даярдоо боюнча масе-
лелерди кароого тоскоолдук болбосуна 
карабай, судьялардын көпчүлүгү ишти 
бир нече жолу кийинкиге калтырып, же 
тыныгуу жарыялашканын көрсө болот.

Демек, кээ бир учурда соттор ко-
декстин талабын да, Жогорку соттун 
2018-жылынын 30-мартындагы «Жа-
рандык иштерди соттук териштирүүгө 
даярдоо» жөнүндөгү пленумунун 9.5- 
пунктунда көрсөтүлгөн алдын ала сот 
жыйналышы бир эле жолу болуп, ага ты-
ныгууну жарыялоо 10 күндөн ашпаган 
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убакытты ээлейт деген түшүндүрмөсүн 
да эске албагандарын баса белгилөө 
керек.

Мындан сырткары аталган кодекстин 
154-беренесинин 8-бөлүмүндөгү жана 
жогорудагы Пленумдун 9.6-пунктунда-
гы талаптарды бузуп, бир эле протокол 
менен алдын ала сот жыйналышы ме-
нен соттук териштирүүнү чагылдырган 
учурлары да бар. Мындай жагдайда та-
раптардын макулдугу менен алдын ала 
сот жыйналышын жабык деп жарыялап, 
соттук териштирүүнүн убактысын анык-
тап, белгиленген убакытта сот отурумун 
ушул эле кодекстин 16-главасына ыла-
йык ачуу зарыл.

Ошол эле кезде алдын ала сот жый-
налышында ишти маңызынан кароо-
го өтүп, жоопкер келбей калган учурда 
ишти сырттан жүргүзүлгөн өндүрүш 
тартибинде кароо жөнүндө маселени, 
болбосо өзгөчө тартипте карала турган 
иштерди кызыккан тараптарсыз кароо-
ну чечкен судьялар да бар. Бул аракет-
тер процесстик кодекстин 154-б. 8-б.,  
131-, 234-беренелеринин талаптарын 
бузган болуп эсептелет. Мисалы, Ок-
тябрь райондук сотунда баланы багып 
алуу тууралу иш өзгөчө тартипте кара-
лып, чечим алдын ала сот жыйналышын-
да чыгарылган.

Дагы бир белгилей кетчү көйгөй 
болуп, алдын ала сот жыйналышында 
процесстик кодекстин 222-беренеси-
нин 5- жана 6-пункттарынын негизин-
де арызды кароосуз калтырган учурлар 
эсептелет. Бирок, бул укуктук ченемдер 
ишти маңызынан териштирүү убагында 
сотко келбей калган жактарга тиешелүү 
экени аталган Пленумдун 9.2.-пунктун-
да көрсөтүлгөнүнө карабай, бул каталар 
кайталанууда.

Бирок эң орой ката – арызды кабыл 
алуу, ишти кароону дайындоону, ишке 
тараптарды тартууну бир эле аныктама 
менен чыгарып, процесстик кодекстин 

136-, 150-, 155-беренелеринин талабын 
бузган аракеттер. Бул учурда судьялар 
ишти териштирүүгө даярдоону жүр-
гүзүшпөйт. Мындай жагдай баардык 
соттордо кезиккендиктен, тиешелүү сот-
тордун жетекчилиги бул маселеге көңүл 
бурушу керек.

Судьялар процессттик кодекстин 
171-беренесинин тартибин бузуп, ишти 
териштирүүнү кийинкиге калтырганда 
ишти кайра башынан баштабай жана ага 
бөлүнгөн мөөнөттү да эске албаганы көп 
кайталанууда.

Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө 
кодексинин жашы жетпеген балдарга 
алиментти төлөтүү жөнүндө токтомду 
судья чечим чыкканга чейин кабыл алса 
болот деген укугу эч өзгөртүүсүз иш-
теп келе жаткан 113-беренеде каралган. 
Ушуга карабай ар кандай себептер менен 
мындай доолорду чечүү жарым жылга 
жакын убакытка созулуп жаткан учурлар 
бардык соттордо кезигет.

Ушундай эле узак мөөнөттө ата-эне-
си ажырашкан балдардын жашаган же-
рин аныктоо боюнча иштер каралат.

Мындай мыйзам бузуу камкорчуну 
(көзөмөлчүнү) дайындоо жана балдар-
ды интернаттык мекемелерге жөнөтүү 
жөнүндөгү иштерде да бар. КР ЖПКнин 
277-, 282-беренелерине ылайык, мындай 
иштер отуз күнгө чейинки мөөнөттө ка-
ралышы керек.

Бул категориядагы иштерге талап-
керлер, балдарды коргоо боюнча орган-
дын өкүлүнүн, прокурордун катышуусу 
милдет. Бирок бул талап да аткарылбаган 
учурлар бар. Эгер прокурор катышса, 
анын мыйзамда каралган милдеттүүлүгү 
эске алынбай, соттор тарабынан ишке 
кызыккан тарап, же өз алдынча талабы 
жок үчүнчү жак катары ишке атайын 
аныктама менен туура эмес тартылганын 
кезиктирсе болот.

Ошондой эле аталган кодекстин 13 
жана 272-берененин 4-бөлүмүн колдо-
нууга жолдомо берген Жогорку соттун 
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16-декабрь 2016-жылдагы Пленумунун 
2-пунктунда балдарды асыроодо, аларды 
камкорчулукка алууда жана көзөмөлсүз 
калган балдарды атайын интернаттарга 
жайгаштырууда судьялардын жасоочу 
аракеттери так көрсөтүлгөнүнө карабай, 
кээде иш жабык сот жыйналышында 
эмес, милдеттүү түрдө ишке катышуу-
чу органдардын өкүлүсүз, бирок багып 
алуучуну катыштырбай, анын өкүлү ме-
нен, ошондой эле ишке катышкандардын 
тиешелүү маселелер боюнча пикирин 
тактабай, иш тууралуу сырды сактоо 
жөнүндө эскертүү бербестен, чечим чык-
кан учурлар да бар.

Келишимдерди анык же анык эмес 
деп табууда кээ бир учурда судьялар 
ишти териштирүүгө даярдоодо атайын 
аныктама менен процесстик кодекстин 
127-беренесине туура эмес таянып, доо 
берүү мөөнөтүн калыбына келтирген. 
Мындай учурда КР ЖКнин 215-беренеси 
жетекчиликке алынып, ишти маңызы ме-
нен кароодогу соттук отурумда чечилет.

Ушул эле категориядагы иштерди 
кароодо атайын Пленумда көрсөтмө 
берилгенине карабай дагы эле ак ниет 
алуучу деп табуу жөнүндөгү доолор 
кабыл алынууда.

Ал эми жерге ээлик кылуу боюнча 
суроолор Жер кодексинин 25-беренесине 
ылайык, атайын жергиликтүү мамлекет-
тик орган тарабынан чечилээрине кара-
бай мындай доолор дагы эле кабыл алы-
нып жатат.

Аталган кемчиликтерди эске алып, 
мыйзамдын чегинде иштерди кароого 
милдеттүү болгонуңарды унутпагыла.

Жергиликтүү соттордун сот акты-
ларын кайра кароодон сырткары, жыл 
ичинде соттук коллегия тарабынан жа-
рандардан жана юридикалык жактардан 
келген 589 арыз каралып, аларга жооптор 
берилген. Ошондой эле КР Президенти-
нин аппаратынан, Өкмөтүнөн, Жогор-
ку Кеңешинен жана башка мамлекеттик 

органдардан аткаруу үчүн келип түшкөн 
арыздарга 105 катка жооп дайындалган.

КР Жогорку сотуна караштуу Или-
мий-консультативдик кеңештин жаран-
дык иштерден чыккан маселелер боюнча 
сессиясынын жыйынында жарандардын 
жана юридикалык жактардын кайрылуу-
лары боюнча маселелер талкууланып, 
чечимдер кабыл алынган.

Андан тышкары соттук коллегия-
нын активдүү катышуусу менен «Күрөө 
жөнүндө мыйзамдарды колдонуу боюн-
ча сот тажрыйбасынын айрым маселе-
лери жөнүндө» жана «Бүтүмдөрдү жа-
раксыз деп таап таануу, ошондой эле 
ак ниеттүү сатып алуу тууралуу талаш-
тарды кароодо мыйзамдарды колдонуу  
боюнча соттук тажрыйбанын кээ бир ма-
селелери жөнүндө» КР Жогорку сотунун 
Пленумунун токтомдору кабыл алынган.

Жарандык иштер боюнча соттук кол-
легиянын судьялары Кыргыз Респуб-
ликасынын Жогорку сотуна караштуу 
сот адилеттигинин жогорку мектеби 
тарабынан уюштурулган семинарларга 
лектор катары катышып келишет. Ми-
салы, жаңы дайындалган судьяларынын 
квалификациясын жогорулатуу боюнча 
лектор катары судьялар М. Мельнико-
ва, Н. Сатыбалдиева, Ч. Садырова жана  
Д. Арстанбаева катышышкан.

Судьялар тарабынан жарандардын 
сот системасына болгон ишенимин 
бекитүүгө жана жогорулатууга, сот иши 
жөнүндө маалыматтар жана сот акты-
лары ачык жана жеткиликтүү болушун 
камсыздоого багытталган www.sot.kg 
интернет-ресурсуна маалыматтардын 
жарыяланышын көзөмөлдөп келет.

Жогорудагыларды жыйынтыктап, 
соттук коллегия жергиликтүү соттор  
тарабынан сот адилеттигин жүзөгө ашы-
руунун сапатын жогорулатуусуна мын-
дан ары да көңүл бураарын белгилеп ке-
тем.
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Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын орун басары 
А. А. Токбаеванын административдик жана экономикалык иштер боюнча 

соттук коллегиянын 2019-жылдагы аткарган иштери жөнүндө
МААЛЫМАТЫ

Кыргыз Республикасынын Жогорку 
сотунун административдик жана эконо-
микалык иштер боюнча соттук коллегия-
сынын 2019-жылдагы ишмердүүлүгүнүн 
көрсөткүчтөрү төмөнкүдөй:

Жалпы кассация иретинде 2019-
жылы соттук коллегияга 1928 иш түшкөн 
(2018-жылга салыштырмалуу 46 ишке же 
2,3% га азайган), алардын ичинен соттук 
материалдар иретинде 373 иш түшкөн 
(2018-жылга салыштырмалуу 34 ишке 
же 9,1% га көбөйгөн).

Каралган иштер 2018-жылга салыш-
тырмалуу 98 ишке же 7,2% көбөйгөн, 
ал эми соттук материалдар 54 ишке же 
27,1% көбөйгөн.

Бардык түшкөн иштердин ичинен ад-
министративдик иштердин саны – 1106 
(2018-ж. – 1116) же болбосо 2018-жыл-
га салыштырмалуу 0,9% га азайган, 
экономикалык иштердин саны – 449 
(2018-ж. – 519) же болбосо 2018-жылга 
салыштырмалуу 13,4% га азайган, ад-
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министративдик иштер боюнча соттук 
материалдардын саны – 170 (2018-ж. – 
166) же болбосо 2018-жылга салыштыр-

малуу 2,4% га көбөйгөн, экономикалык 
иштер боюнча соттук материалдардын 
саны – 203 (2018-ж. – 173) же болбо-
со 2018-жылга салыштырмалуу 17 % га 
көбөйгөн. Анын ичинен арыз ээлерине 
кайтарылганы – 447, каралганы – 1443, 
2020-жылдын башына калганы – 243 иш 
болгон.

Соттук коллегиянын ар бир судья-
сынын иш-жүктөмү бир айда 17 ишти 
түзгөн (2018-ж. – 14).

2019-жылы жалпысынан 891 адми-
нистративдик иштер каралган (2018-ж. – 
830), же болбосо 2018-жылга салыштыр-
малуу 7,35% көбөйгөн.

2019-жылы буга чейин каралбаган 
жаңы категориядагы «Нотариалдык 
аракеттерди жасоого же аларды жасоо-
дон баш тартууга арыздарды кароо 
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жөнүндө» 2 иш каралган (2018-ж. – 0 
иш); «Административдик актыны кабыл 
алуу милдети жөнүндө талапты кам-
тыган, жоопкерге оорчулук келтирген 
же административдик орган тарабынан 
башка аракеттерди жасабоого милдет-
тендирген аракеттерди камтыган укук-
тарды коргоо жөнүндө» 1 иш каралган 
(2018-ж. – 0 иш).

Каралган 891 административдик иш-
тердин ичинен: 612 иш боюнча соттук 
актылар күчүндө калтырылган, бул баар-
дык каралган административдик иш-
тердин 69% түзөт (2018-жылы – 68 %),  
2 иш боюнча соттук актылар өзгөртүлгөн 
же 0,2% түзөт (2018-жылы – 0,5%),  
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266 иш боюнча сот актылар бузулган же 
30% түзөт (2018 жылы – 31%).

Жалпысынан алганда, 2018-жылга 
караганда 2019-жылы административ-
дик иштер боюнча соттук актылардын 
бекемделүүсү 1% жогорулаган.

Бузулган 266 иштердин ичинен 158 
иш кайра кароого жөнөтүлгөн, 34 иш  
боюнча жаңы чечим кабыл алынган, 16 
иш боюнча сот өндүрүшү токтотулган, 4 
иш боюнча арыз кароосуз калтырылган.

Ошондой эле апелляциялык инстан-
циядагы соттор тарабынан биринчи 
инстанциядагы соттордун соттук акты-
ларын негизсиз жокко чыгаргандыгы-
на байланыштуу 53 иш боюнча соттук 
актылар кассация инстанцияда бузулуп, 
райондор аралык соттордун актылары 
күчүндө калтырылган.

Категориялар боюнча карасак, эң 
эле көп жер тилкесин берүү, алып коюу 

менен байланышкан мамлекеттик жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу ор-
гандарынын, алардын кызмат адамдары-
нын чечимдерин толугу менен же айрым 
бөлүгүн, аракеттерин (аракетсиздигин) 
талашуу жөнүндөгү иштер боюнча сот-
тук актылар бузулган, тагыраак айткан-

да, каралганы – 565, алардын ичинен 163 
боюнча соттук актылар бузулган (29%).

Андан кийин мамлекеттик бийлик 
органдарынын жана алардын кызмат 
адамдарынын ченемдик эмес актыла-
рын жокко чыгаруу жөнүндөгү талаштар  
боюнча 249 иш каралса, алардын ичинен 
78 соттук актысы бузулган (31,3%).

2019-жылы жалпысынан 299 эконо-
микалык иш каралган (2018-ж. – 316), 
2018-жылга салыштырмалуу 5,38% азай-
ган. 

Кассациялык инстанциядагы со-
туна түшкөн экономикалык иштердин 
төмөндөшүнүн бир себеби кассация-
лык даттануу келтирүүдө мамлекеттик 
алымды алдын ала төлөнүшү менен 
түшүндүрүлөт.

Каралган 299 экономикалык иштер-
дин ичинен:

208 иш боюнча соттук актылар 
күчүндө калтырылган, бул бардык карал-

ган иштердин 70% түзөт (2018-жылы – 
63%), 2 иш боюнча соттук актылар 
өзгөртүлгөн – 0,6% (2018-жылы – 1,5%), 
86 соттук актылар бузулган – 29% (2018-
жылы – 36 %).

Жалпысынан алганда, 2018-жыл-
га караганда 2019-жылы экономика-
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лык иштер боюнча соттук актылардын 
бекемделүүсү 7% жогорулаган.

Жыл ичинде райондор аралык, об-
лустук жана Бишкек шаардык соттору-
нун 86 экономикалык иштери боюнча 
соттук актылары бузулган, бул бардык 
каралган иштердин 29% түзөт, ишти кай-
ра кароого 59 жөнөтүлгөн, 10 иш боюн-
ча жаңы чечим кабыл алынган, 3 – сот 
өндүрүшүнөн токтотулган, ал эми 1 иш 
боюнча доо арыз кароосуз калтырылган.

Экинчи инстанциядагы соттор тара-
бынан биринчи инстанциядагы соттор-
дун актылары негизсиз жокко чыгарыл-
гандыгына байланыштуу кассациялык 
инстанцияда 13 иш боюнча соттук акты-
лар бузулуп, райондор аралык соттордун 
актылары күчүндө калтырылган. 

Жогоруда белгилеп кеткендей, эң эле 
көп милдеттемелерди аткарбай коюу же 
ылайыктуу эмес аткаруу жөнүндөгү иш-
тер боюнча соттук актылар бузулган, т.а. 

мындай категорияда каралган 91 иштен 
28 иш боюнча соттук актылар бузулган, 
бул жалпы бузулган соттук актылардын 
31% түзөт.

Апелляциялык инстанциядагы 
соттордун актыларын кассация тарти-
бинде кароонун жыйынтыгына ыла-
йык бузулган соттук актылардын жал-
пы даттанылган санга карата пайыздык 
көрсөткүчтөрү төмөндөгүдөй:

- Жалал-Абад облустук соту, жалпы 
даттанылганы – 187 (2018-ж. – 247), 
бузулганы – 47 (2018-ж. – 66) же 19% 
(2018-ж. – 27%); 

- Ысык-Көл облустук соту, жалпы 
даттанылганы – 77 (2018-ж. – 58), бу-
зулганы – 26 (2018-ж. – 22) же 34 %  
(2018-ж. – 39 %);

- Бишкек шаардык соту, жалпы дат-
танылганы – 539 (2018ж.-518), бузул-
ганы – 131 (2018-ж. – 124) же 24,3%  
(2018-ж. – 24 %); 

№ 1 таблица

Соттун аталышы Жыл Жалпы 
даттанылганы

Күчүндө 
калганы Бузулганы

1 Жалал-Абад облустук соту
2018 247 (100%) 177 (71,6%) 66 (27%)
2019 187 (100%) 137 (73,2%) 47 (19%)

2 Ысык-Көл облустук соту
2018 58 (100%) 35 (60,3%) 22 (39%)
2019 77 (100%) 50 (64,9%) 26 (34%)

3 Бишкек шаардык соту
2018 518 (100%) 378 (72,9%) 124 (24%)
2019 539 (100%) 398 (73,8%) 131 (24,3%)

4 Чүй облустук соту
2018 138 (100%) 98 (71%) 39 (28,2%)
2019 172 (100%) 120 (69,7) 50 (29%)

5 Талас облустук соту
2018 35 (100%) 22 (62,8%) 12 (34%)
2019 20 (100%) 16 (80%) 3 (15%)

6 Нарын облустук соту
2018 30 (100%) 21 (70%) 9 (30%)
2019 23 (100%) 18 (78,3%) 5 (22%)

7 Ош облустук соту
2018 261 (100%) 163 (62,4%) 95 (36,3%)
2019 349 (100%) 238 (68,2%) 107 (31%)

8 Баткен облустук соту
2018 35 (100%) 23 (65,7%) 12 (34%)
2019 50 (100%) 31 (62%) 18 (36%)
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- Чүй облустук соту: жалпы дат-
танылганы – 172 (2018-ж. – 138), бу-
зулганы – 50 (2018-ж. – 39) же 29%  
(2018 ж. – 28,2 %);

- Талас облустук соту: жалпы датта-
нылганы – 20 (2018-ж. – 35), бузулганы – 
3 (2018-ж. – 12) же 15% (2018-ж. – 34%); 

- Нарын облустук соту: жалпы датта-
нылганы – 23 (2018-ж. – 30), бузулганы – 
5 (2018-ж. – 9) же 22% (2018-ж. – 30%); 

- Ош облустук соту: жалпы даттаныл-
ганы – 349 (2018-ж. – 261), бузулганы – 
107 (2018-ж. – 95) же 31% (2018-ж. – 
36,3%); 

- Баткен облустук соту: жалпы дат-
танылганы – 50 (2018-ж. – 35), бузулга-
ны – 18 (2018-ж. – 12) же 36% (2018-ж. –  
34%).

Апелляциялык инстанциядагы сот-
тордун ишти кароо сапаттарына көңүл 
бурсак, анда 2018-жылга салыштырма-

луу 2019-жылы Чүй жана Баткен облус-
тук, Бишкек шаардык сотторунун ишти 
кароо сапаттары төмөндөп, ал эми баш-
ка облустук соттордун ишти кароо сапат-
тары жогорулаган.

Ар бир облустун райондор аралык 
соттору боюнча ала турган болсок:

- Жалал-Абад облусунун райондор 
аралык соту: жалпы даттанылганы – 
118 (2018-ж. – 150), бузулганы – 22  
(2018-ж. – 27) же 19% (2018-ж. – 18%); 

- Бишкек шаарынын райондор 
аралык соту: жалпы даттанылганы – 
401 (2018-ж. – 397), бузулганы – 86  
(2018-ж. – 86) же 21,4% (2018-ж. – 22%).

- Чүй облусунун райондор ара-
лык соту: жалпы даттанылганы – 112  
(2018-ж. – 103), бузулганы – 22  
(2018-ж. – 26) же 20% (2018-ж. – 25,2%). 

- Нарын облусунун райондор ара-
лык соту: жалпы даттанылганы – 17  

№ 2 таблица

Соттун аталышы Жылдар Жалпы 
даттанылганы

Күчүндө 
калганы Бузулганы

1 Жалал-Абад облусунун 
райондор аралык соту

2018 150 (100%) 122 (81%) 27 (18%)
2019 118 (100%) 94 (79,7%) 22 (19%)

2 Бишкек шаарынын 
райондор аралык соту

2018 397 (100%) 301 (75,8%) 86 (22%)
2019 401 (100%) 309 (77%) 86 (21,4%)

3 Чүй облусунун райондор 
аралык соту

2018 103 (100%) 76 (73,7%) 26 (25,2%)
2019 112 (100%) 87 (77,6%) 22 (20%)

4 Нарын облусунун райондор 
аралык соту

2018 20 (100%) 15 (75%) 5 (25%)
2019 17 (100%) 14 (82,3%) 3 (18%)

5 Талас облусунун райондор 
аралык соту

2018 25 (100) 16 (64%) 8 (32%)
2019 18 (100%) 14 (77,7%) 3 (17%)

6 Ош облусунун райондор 
аралык соту

2018 167 (100%) 117 (70%) 48 (29%)
2019 258 (100%) 201 (77,9%) 54 (21%)

7 Ысык-Көл облусунун 
райондор аралык соту

2018 40 (100%) 27 (67,5%) 12 (30%)
2019 55 (100%) 42 (76,3%) 13 (24%)

8 Баткен облусунун райондор 
аралык соту

2018 22 (100%) 16 (72,7%) 6 (27%)
2019 27 (100%) 18 (66,6%) 9 (33,3%)
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(2018-ж. – 20), бузулганы – 3 (2018-ж. – 
5) же 18% (2018-ж. – 25%).

- Талас облусунун райондор ара-
лык соту: жалпы даттанылганы – 18  
(2018-ж. – 25), бузулганы – 3 (2018-ж. – 
8) же 17% (2018-ж. – 32 %); 

- Ош облусунун райондор ара-
лык соту: жалпы даттанылганы – 258  
(2018-ж. – 167), бузулганы – 54  
(2018-ж. – 48) же 21% (2018-ж. – 29 %). 

- Ысык-Көл облусунун район-
дор аралык соту: жалпы даттанылга-
ны – 55 (2018-ж. – 40), бузулганы – 13  
(2018-ж. – 12) же 24% (2018-ж. – 30 %);

- Баткен облусунун райондор ара-
лык соту: жалпы даттанылганы – 27  
(2018-ж. – 22), бузулганы – 9  
(2018-ж. – 6) же 33,3% (2018-ж. – 27 %). 

Биринчи инстанциядагы соттордун 
жогорудагы көрсөткүчтөрүнө караганда, 
2018-жылга салыштырмалуу 2019-жылы 
Жалал-Абад жана Баткен облустарынын 
райондор аралык сотторунун ишти ка-
роо сапаттары төмөндөп, ал эми башка  
облустардын биринчи инстанциядагы 
соттордун ишти кароо сапаттары жого-
рулаган.

Жыл ичинде жокко чыгарылган сот-
тук актылардын себептерине жана не-
гиздерине токтолсок, буга чейин белги-
ленип келгендей, аларды кабыл алууда 
материалдык укук ченемдердин туура 
эмес колдонулушу, процесстик укук че-
немдердин талаптары бузулуп, иштин 
жагдайы толук изилденбегени болууда. 

Соттук актылардын бузулушунун 
дагы бир себеби, апелляциялык инстан-
циядагы соттордун процесстик мыйзам-
дарында көрсөтүлгөн ыйгарым укукта-
рын толук колдонбой формалдуу негиз-
де биринчи инстанция сотунун соттук 
актысын жокко чыгарып, ишти жаңы  
кароого жибергендиги. Ошондой эле 
соттор тарабынан иш үчүн мааниге ээ 
болгон фактыларга баа бербестен, кабыл 
алынган соттук актылар да кездешүүдө.

2019-жылдын август айында ишти 
кароодо кетирилген кемчиликтерин 
эскертүү жана мыйзамдарды бирдиктүү 
колдонуу максатында жергиликтүү сот-
тор менен видео-конференц байланыш 
аркылуу жыйын өткөзүлгөн. Ал жыйын-
да жергиликтүү соттор тарабынан про-
цесстик мыйзамдарды туура эмес кол-
донгондору, иштерди процесстик мый-
замда белгиленген мөөнөттү өткөрүү 
менен карап жаткандыктары жана КР 
Жогорку сотундагы жергиликтүү сотто-
рундагы иш-кагаздары боюнча Нускама-
сынын талаптарын сактабагандыктары 
сынга алынган.

2019-жылы административдик жана 
экономикалык иштерди кароодо кээ 
бир мамлекеттик органдар тарабынан 
кетирилген мыйзам бузуулар боюнча 
төмөндөгү органдарга карата 7 жеке 
аныктамалар кабыл алынган:

- Ош облустук капиталдык курулуш 
башкармалыгына; 

- «Кыргызжылуулукэнерго» мамле-
кеттик ишканасына;

- Аламүдүн райондук прокуратура-
сына;

- Кыргыз Республикасынын Өкмө-
түнө караштуу мамлекеттик бажы кыз-
матына;

- «Түндүк» темир жолу бажысына;
- Ысык-Көл райондук прокуратура-

сына;
- Бишкек шаарынын мэриясынын 

жер ресурстар башкармалыгына.

Соттук коллегия тарабынан 5 соттук 
тажрыйбаны жалпылоо жүргүзүлгөн. 
Тактап айтканда, шайлоо талаштардын 
кароо боюнча, жер талаштары боюн-
ча, жер казынасын пайдалануу иштери  
боюнча, социалдык багыттагы объект- 
терди (билим берүү, маданият жана  
ооруканалар объектилери) менчиктеш-
тирүү жана ижарага берүү менен бай-
ланышкан талаш-тартыштары боюнча, 



92

административдик сот өндүрүшүндө ка-
ралган иштер боюнча.

Ошондой эле жыл ичинде админи-
стративдик жана экономикалык иштер 
боюнча соттук коллегиясынын биринчи 
жана аппеляциялык инстанция соттору-
нун соттук актыларын жокко чыгарып, 
кайра кароого жиберүү боюнча соттук 
тажрыйбасына, административдик жана 
экономикалык иштерди кароодо соттук 
отурумдардын жылдыруусуна алып кел-
ген себептеринин жана шарттарынын 
тажрыйбасын изилдөөсүнүн жыйынты-
гы боюнча жана жергиликтүү соттор та-
рабынан административдик жана эконо-
микалык иштерди кароодо процессуал-
дык мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттү 
сактабай, ишти карап жаткандыгынын 
себептерин аныктоо боюнча серептер 
жасалган.

Аталган жалпылоолор жана сереп-
тер боюнча сунуштар иштелип чыгып, 
жергиликтүү сотторго маалымкаттар жи-
берилген.

Жыл ичинде КР Жогорку сотунун жа-
рандык иштер боюнча соттук коллегиясы 
менен биргеликте «Күрөө жөнүндө мый-
замдарды колдонуу боюнча сот тажрый-
басынын айрым маселелери жөнүндө», 
«Бүтүмдөрдү жараксыз деп таануу, 
ошондой эле ак ниеттүү сатып алуу туу-
ралуу талаштарды кароодо мыйзамдар-
ды колдонуу боюнча соттук тажрыйба-
нын кээ бир маселелери жөнүндө», «Жа-
рандык, административдик жана эконо-
микалык иштерди кароодо мамлекеттик 
алым жөнүндө мыйзамдарды колдонуу 
боюнча сот тажрыйбасынын айрым ма-
селелери жөнүндө» КР Жогорку сотунун 
Пленумунун токтомдорунун долбоорло-
ру иштелип чыккан.

Мындан сырткары, «Жарандардын 
кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» 
КР Мыйзамынын негизинде жыл ичинде 
соттук коллегиянын судьялары жана кон-

сультанттарынын аткаруусуна КР Пре-
зидентинин аппаратынан, КР Жогорку 
Кеңешинен, КР Өкмөтүнөн, ар тармакта-
гы министрликтерден, ведомстволордон, 
жарандардан жана юридикалык жак-
тардан 446 арыздар жана кайрылуулар 
түшүп, мыйзамда белгиленген мөөнөттү 
сактоо менен жооптор даярдалган.

Ошондой эле соттун иши жөнүндө 
маалыматтарды жана соттук актылар-
ды www.act.sot.kg интернет-ресурсун-
да жарыялоого коллегиянын судьялары 
активдүү катышып келүүдө.

Соттук коллегиянын судьясы 
Н. Арапбаев Кыргыз Республикасынын 
судьялар Кеңешинде мүчө болуп иш 
алып келе жатат.

Соттук коллегиянын судьялары ар 
кандай конференция, тренинг жана се-
минарларга катышып турушат. Мисалы, 
2019-жылдын 25-октябрында Бишкек 
шаарында болуп өткөн эки күндүк «Ком-
мерциялык иштер боюнча талаш-тар-
тыштарды мажбурлап аткаруу: жетиш-
кендиктер, чакырыктар жана андан ары 
өнүгүү» темасындагы эл аралык илимий-
практикалык конференцияга КР Жогор-
ку сотунун төрайымынын орун басары 
А. Токбаева, коллегиянын судьясы Д. Бо-
ронбаева (модератор) катышышкан. Бул 
аянтчанын алкагында экономикалык иш-
тер боюнча соттук актыларды мажбур-
лап аткаруу, анын өлкөнүн экономикасы-
нын өнүгүшүнө жана стабилдүүлүгүнө 
болгон ролуна байланыштуу бир катар 
маселелер, коммерциялык талаштарды 
жараткан өндүрүштөр боюнча сот атка-
руучулардын ишмердүүлүгүн оптими-
зациялоо, аткаруу өндүрүштөрүн авто-
матташтыруу жана санариптештирүү, 
көйгөйлөр, ошондой эле чет өлкөлүк сот 
актыларын аткарууда мүмкүн болгон че-
чимдер талкууланган.
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Жыл ичинде соттук коллегиянын су-
дьясы Д. Боронбаева чет мамлекеттер-
ге барып, соттук тажрыйбалар боюнча 
жүргүзүлгөн конференциялардын каты-
шуучусу болгон.

2019-жылдын апрель айында Та-
жикстан Республикасында өткөн «Бор-
бордук Азия өлкөлөрүнө укуктук 
мамлекеттүүлүккө көмөк көрсөтүү» про-
граммасынын алкагында администра-
тивдик укук тармагын изилдөө боюнча 
өткөрүлгөн окууга катышып келген.

2019-жылдын июль айында Франция-
нын Страсбург шаарында өткөн «Кыргыз 
Республикасындагы шайлоо реформасы 
аркылуу демократиянын күчтүүлүгүн 
колдоо» долбоорунун алкагында сапар 
такшалмасына катышып келген.

Ошондой эле соттук коллегиянын 
судьясы А.Базаралиева төмөндөгү жу-
мушчу топтордо иштеп келе жатат:

- КР Жарандык процесстик кодек-
сине комментарийлерди иштеп чыгуу  
боюнча;

- Соттук аудитти уюштуруу жана 
жүргүзүү тартиби жөнүндө жетекчилик-
ти иштеп чыгуу боюнча;

Ал эми судья Д. Боронбаева төмөн-
дөгү жумушчу топтордо иштеп келе  
жатат:

- КР Жогорку сотунун жана жер-
гиликтүү соттордун документтерин сак-
тоо мөөнөтүн көрсөтүү тизмесин КР 
мыйзамына ылайык келтирүү боюнча;

- КР Жогорку сотунун жана жерги-
ликтүү соттордун иш кагаздарын жүр-
гүзүү Нускамасын иштеп чыгуу боюнча;

- КР сот системасына 2018-2022- 
жылдары IT технологияларды ишке 
киргизүү үчүн өнүктүрүү стратегиясын 
иштеп чыгуу боюнча;

- КР шайлоо мыйзамына өзгөртүү-
лөрдү киргизүү боюнча;

- Мыйзам үстөмдүгүн берүүнүн 
экинчи траншы үчүн Евробиримдигинин 
долбоору боюнча.

Андан тышкары, жыл ичинде КР Жо-
горку сотунун төрайымынын орун баса-
ры Н. Асанова, судьясы А. Базаралиева, 
аппаратынын бөлүмдөрүнүн башчыла-
ры Г. Усакпаева, К. Курманалиевдер та-
рабынан Жалал-Абад облусунун Аксы 
райондук сотунда, Ысык-Көл облусунун 
Балыкчы жана Каракол шаардык сот-
торунда, Чүй облусунун Кемин район-
дук сотунда, Баткен облусунун Лейлек, 
Сүлүктү, Кадамжай райондук жана Кы-
зыл-Кыя шаардык сотторунда, Бишкек 
шаарынын 4 (төрт) райондук сотторунда 
көрсөтүлгөн соттордун жалпы ишмерди-
гин, иш-кагаздарын жүргүзүү, учёттук-
статистикалык карталардын толтурулу-
шу, соттордун архивдеринин, имаратта-
рынын абалдары боюнча КР Жогорку 
сотунун жана жергиликтүү соттордун 
иш кагаздарын жүргүзүү Нускамасы-
нын талаптарынын сакталышы боюнча 
текшерүүлөр жүргүзүлүп, жыйынтыкта-
ры боюнча тактамалар жана маалым кат-
тар түзүлгөн.

Сот адилеттигин жүзөгө ашыруунун 
сапатын мындан ары да жогорулатуу 
жана жакшыртуу үчүн соттук коллегия 
аракетин жумшайт.
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Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 2019-жылдын
ичинде аткарылган иштери боюнча 

МААЛЫМАТЫ
(2018-жылга салыштырмалуу)

Кыргыз Республикасынын Конститу-
ция сынын 96-беренесине ылайык, Жо-
горку сот жарандык, жазык, экономика-
лык, админи стративдик жана башка иш-
тер боюнча жо горку сот органы болуп 
саналат жана мый замда белгиленген тар-
типте сот процессине катышуучулардын 
кайрылуулары боюнча жергиликтүү сот-
тордун соттук актыларын кайра кароону 
жүзөгө ашырат. Жогорку сот тун Пле-
нуму сот тажрыйбасынын маселеле ри  
боюнча түшүнүк берет.

Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку соту нун соттук коллегияларынын 
статистикалык маалыматтары боюн-
ча 2019-жылы каралган соттук иш тер 
төмөндөгүдөй мүнөздө маалымдалат.

Жалпы түшкөн соттук иштер
2019-жылдын 12 айында Кыргыз Рес- 

публикасынын Жогорку сотуна касса-
циялык тартипте – 9170 иш жана соттук 
материал түшкөн (2018-жылы – 7834 иш 
жана соттук материлдар).

Отчёттук мезгилде – 5384 соттук иш 
түшкөн, анын ичинен: 1162 – жазык, 
2584 – жарандык, 449 – экономикалык, 
1106 – административдик, 54 – адми-
нистративдик укук бузуулар жөнүндө 
иштер, 29 – жоруктар жөнүндө иштер, 
өткөн жылдын ушул эле мөөнөтүнө са-
лыштырмалуу 14,6% (6303) аз түшкөн.

Түшкөн иштердин ичинен мурунку 
жылга салыштырмалуу жазык иштер – 
23,1%, жарандык иштер – 13,2%, эко-
номикалык иштер – 13,5%, администра-
тивдик иштер – 0,9%, административдик 
укук бузуулар жөнүндө иштер – 69,5% аз 
түшкөнү байкалууда (2018-ж. Жогорку 
сотко – 6303 соттук иш түшкөн, анын 
ичинен 1512 – жазык иштер, 2979 – жа-

рандык, 519 – экономикалык, 1116 – адми-
нистративдик, 177 – административдик  
укук бузуулар жөнүндө иштер түшкөн). 

Отчёттук мезгил ичинде 3786 – 
соттук материалдар түшкөн, анын 
ичинен: 495 – жазык сот өндүрүштө, 
2142 – жаңы же кайтадан ачылган жаг-
дайлар боюнча, 3 – жоруктар жөнүндөгү 
жаңы же кайтадан ачылган жагдайлар 
боюнча, 773 – жарандык сот өндүрүштө, 
203 – экономикалык жана 170 – админи-
стративдик иштер боюнча.

 2018-жылы 1531 соттук материал-
дар түшкөн, демек, 2019-жылы 147,2% 
гуманизацияга байланыштуу көбүрөөк 
түшкөн. 

Кыргыз Республикасынын Жогорку 
сотунун соттук коллегиялары тарабы-
нан келип түшкөн соттук иштердин 4471 
иши каралган (2018-жылы – 5018 иш 
каралган), анын ичинен: 1216 – жазык, 
1980 – жарандык, 299 – экономикалык, 
891 – административдик, 66 – админи-
стративдик укук бузуулар жөнүндө иш-
тер, 19 – жоруктар жөнүндө иштер.

Соттук материалдардан – 3354 иш 
каралган (2018-ж. – 1319), алардын 
ичинен 518 – жазык, 2026 – жаңы же 
кайтадан ачылган жагдайлар боюнча, 3 – 
жоруктар жөнүндөгү жаңы же кайтадан 
ачылган жагдайлар боюнча, 554 – жаран-
дык, 140 – экономикалык, 113 – админи-
стративдик иштер. 

2019-жылы 7825 иш жана соттук ма-
териалдар каралган (2018-жылы – 6337 
иш жана соттук материалдар). 

Каралган жазык иштер
Кыргыз Республикасынын Жогорку 

сотунун жазык иштери жана жоруктар 
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жөнүндө иштер боюнча соттук колле- 
гиясы тарабынан 2019-жылы – 1514 
адамга карата 1216 жазык иши каралган, 
бул көрсөткүч мурунку отчёттук мезгил-
ге салыштырмалуу 18,4% аз иш карал-
ган (2018-ж. – 1490 иш каралган).

808 кассациялык даттануулардын 
ичинен канааттандырылганы – 327 
(40,5%), 303 прокурордун сунуштарынан 
канааттандырылганы – 127 (41,9%), 
жалпы 454 иш боюнча кассациялык 
даттануулар жана прокурордун су-
нуштары канааттандырылган, бул 
көрсөткүч жалпы каралган иштердин 
санынын 37,3% түзөт. 

Кассациялык тартипте 77 актоо 
өкүмү боюнча 107 адамга карата датта-
нуу келтирилген, анын ичинен: 

- 73 адамга карата өкүм күчүндө 
калтырылган же 68,2%, анын ичинен:

• кызматтык кылмыштар – 31 адам-
га карата же 42,5%;

• менчикке каршы кылмыштар – 13 
адамга карата же 17,8%;

• өмүргө жана саламаттыкка каршы 
кылмыштар – 8 адамга карата же 10,9%;

• сот адилеттигине каршы кылмыш-
тар – 5 адамга карата же 6,8%;

• коомдук коопсуздукка каршы кыл-
мыштар – 4 адамга карата же 5,5%;

• инсандын жыныстык кол тийгис-
тигине жана жыныстык эркиндигине 
каршы кылмыштар – 3 адамга карата же 
4,1%;

• калктын саламаттыгына жана  
коомдук адеп-ахлакка каршы кылмыш-
тар – 3 адамга карата же 4,1%;

• башкаруу тартибине каршы кыл-
мыштар – 2 адамга карата же 2,7%.

• экономикалык иш чөйрөсүндөгү 
кылмыштар – 1 адамга карата же 1,4%;

• мамлекеттик эмес ишканалардагы 
жана уюмдардагы кызматтын кызыкчы-
лыктарына каршы кылмыштар – 1 адам-
га карата же 1,4%;

• транспорт кыймылынын жана аны 
пайдалануунун коопсуздугуна каршы 
кылмыштар – 1 адамга карата же 1,4%;

• конституциялык түзүлүшкө жана 
мамлекеттин коопсуздугуна каршы кыл-
мыштар – 1 адамга карата же 1,4%;

- 34 адамга карата жокко чыгарыл-
ган же 31,7%.

Өмүр бою эркиндигинен ажыратыл-
ган иштер боюнча 7 – адам, алардын 
ичинен 6 – күчүндө калтырылган, ал эми 
1 – адам боюнча сот өндүрүшүнөн иш 
кыскартылган (2018-ж. 6 – адам, анын 
ичинен 4 күчүндө калтырылган, ал эми 2 
сот өндүрүшүнөн кыскартылган).

Кассациялык даттануу менен сунуш-
тардын негизинде каралган жергиликтүү 
соттордун иш кароосунун сапаты (адам-
га карата) төмөндөгүдөй көрсөткүчтөр 
менен мүнөздөлөт:

Жалпысынан 1514 адамга карата сот-
тук актылар даттанылган, алардын ичи-
нен:

- 664 адамга карата биринчи ин-
станциянын соттук актылары даттаны-
лып (43,8% жалпы санынан), анын ичи-
нен:

• 363 адамга карата күчүндө калты-
рылган (54,7%)

• 160 адамга карата жокко чыга-
рылган (24,1%)

• 141 адамга карата өзгөртүлгөн 
(21,2%)

- 652 адамга карата апелляциялык 
соттук инстанциянын соттук актылары 
даттанылып (43,1% жалпы санынан), 
алардын ичинен:

• 393 адамга карата күчүндө калты-
рылган (60,3%) 

• 163 адамга карата жокко чыга-
рылган (25%) 

• 96 адамга карата өзгөртүлгөн 
(14,7%)

- 71 адамга карата кассациялык сот-
тук инстанциянын соттук актылары дат-
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танылган (4,7% жалпы санынан), алар-
дын ичинен: 

• 43 адамга карата күчүндө калты-
рылган (60,6%);

• 19 адамга карата жокко чыгарыл-
ган (26,7%);

• 9 адамга карата өзгөртүлгөн 
(12,7%).

Ал эми 127 адамга карата кассация-
лык даттанууну жана сунушту чакыр-
тып алуу арызына байланыштуу сот 
өндүрүшүнөн иштер кыскартылган 
(8,4% жалпы каралган адамдардын са-
нынан).

Каралган жазык иштердин түзүлүшү 
(структурасы) төмөндөгүдөй (% иштер-
ден алынат, 1 216 санынан):

- 341 иш же 28% менчикке каршы 
кылмыштар жөнүндө (2018-ж. 477 же 
32,01%), алардын ичинен: 

• 142 иш – алдамчылык (41,6%);
• 51 иш – уурдоо (14,9%);
• 42 иш – ишенип берилген мүлктү 

ыйгарып алуу же коротуу (12,3%);
• 37 иш – каракчылык (10,8%);
- 208 иш же 17,1% мамлекеттик 

жана муниципалдык кызматтык кызык-
чылыктарына каршы коррупциялык же 
башка кылмыштар жөнүндө (2018-ж. – 
176 иш же 11,81%), алардын ичинен: 

• КР КЖКнин 320-бер. (кызмат аба-
лынан кыянаттык менен пайдалануу) – 
86 иш (41,3%);

• КР КЖКнин 326-бер. (опузалап 
пара алуу) – 49 иш (23,5%);

• КР КЖКнин 321-бер. (бийликтен 
аша чабуу) – 24 иш (11,5%);

- 151 иш же 12,4% – өмүргө же ден 
соолукка каршы кылмыштар жөнүндө 
(2018-ж. 176 же 11,81%), алардын ичи-
нен: 

• КР КЖКнин 130-бер. (киши өлтү-
рүү) – 81 иш (53,6%);

• КР КЖКнин 138-бер. (ден соолук-
ка оор зыян келтирүү) – 33 иш (21,8%);

- 147 иш же 12,1% баңгизат ка-
ражаттарын, психотроптук заттарды, 
алардын аналогдорун жана прекурсор-
лорун жүгүртүү чөйрөсүндөгү кылмыш-
тар жөнүндө (2018-ж. – 177 же 11,88%), 
алардын ичинен: 

• КР КЖКнин 267-бер. (баңгизат 
каражаттарын, психотроптук заттар-
ды жана алардын аналогдорун са-
тып өткөрүү максатында мыйзамсыз  
даярдоо) – 102 иш (69,4%)

• КР КЖКнин 268-бер. (баңгизат 
каражаттарын, психотроптук заттар-
ды жана алардын аналогдорун са-
тып өткөрүү максатысыз мыйзамсыз  
даярдоо) – 37 иш (25,2%).

Жазык сот өндүрүш тартибинде сот-
тук коллегия – 517 соттук материал ка-
раган (2018-ж. – 692 соттук материал), 
мурунку отчёттук мезгилге салыштыр-
малуу – 25,3% аз караган.

Жаңы же кайтадан ачылган жагдай-
лар боюнча 2 026 соттук материал ка-
ралган, анын ичинен канааттандырыл-
ганы – 1259 же 62,1% (прокурордун 
сунуштарынан – 1), канаттандыруусуз 
калтырылганы – 767 же 37,9% (проку-
рордун сунуштарынан – 1).

Жоруктар жөнүндө иштерди кароо

Кыргыз Республикасынын Жогорку 
сотунун жазык иштери жана жоруктар 
жөнүндө иштер боюнча соттук колле-
гиясы тарабынан 2019-жылы жоруктар 
жөнүндө 19 иш каралган.

Кассациялык даттануу менен сунуш-
тардын негизинде каралган жергиликтүү 
соттордун жоруктар жөнүндө иш-
тердин кароо сапаты төмөндөгүдөй 
көрсөткүчтөр менен мүнөздөлөт:

- күчүндө калтырылганы – 13 сот-
тук актысы же 68,4%, алардын ичинен: 

• биринчи инстанциянын соттук ак-
тылары – 10 иш;
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• апелляциялык инстанциянын сот-
тук актылары – 3 иш;

- жокко чыгарылганы – 5 соттук 
акт же 26,3%, алардын ичинен: 

• биринчи инстанциянын соттук ак-
тылары – 2 иш;

• апелляциялык инстанциянын сот-
тук актылары – 3 иш;

- апелляциялык инстанциянын 1 
соттук актысы же 5,3% өзгөртүлгөн.

Жоруктар боюнча жаңы же кайтадан 
ачылган жагдайлар боюнча 3 соттук ма-
териал каралып канаттандыруусуз кал-
тырылган.

 
Административдик укук бузуулар 

жөнүндө иштерди кароо
Кыргыз Республикасынын Жогорку 

сотунун жазык иштери жана жоруктар 
жөнүндө иштер боюнча соттук колле- 
гиясы тарабынан 2019-жылы 66 админи-
стративдик укук бузуулар жөнүндө иш-
тер каралган, бул көрсөткүч мурунку от-
чёттук мезгилге салыштырмалуу 62,1% 
аз каралган (2018-ж. – 174 иш).

Кассациялык даттануу менен сунуш-
тардын негизинде каралган жергиликтүү 
соттордун административдик укук бу-
зуулар жөнүндө иштердин кароо сапа-
ты төмөндөгүдөй көрсөткүчтөр менен 
мүнөздөлөт:

- күчүндө калтырылганы – 21 сот-
тук актысы же 31,8%, алардын ичинен: 

• биринчи инстанциянын соттук ак-
тылары – 14 иш;

• апелляциялык инстанциянын сот-
тук актылары – 4 иш;

• кассациялык инстанциянын сот-
тук актылары – 3 иш;

- жокко чыгарылганы – 24 соттук 
акт же 36,4%, алардын ичинен: 

• биринчи инстанциянын соттук ак-
тылары – 15 иш;

• апелляциялык инстанциянын сот-
тук актылары – 6 иш;

• кассациялык инстанциянын сот-
тук актылары – 3 иш;

- биринчи инстанциянын 10 соттук 
актысы же 15,1% өзгөртүлгөн.

Административдик укук бузуулар 
жөнүндө иштер боюнча арыз, сунушту 
чакыртып алууга байланыштуу 11 иш же 
16,7% кассациялык тартиптеги өндүрүш 
кыскартылган.

Кыргыз Республикасынын Жо-
горку сотунун жазык иштери жана 
жоруктар жөнүндө иштер боюнча сот-
тук коллегиясынын судьясына 2019-
жылы орто эсеп менен 1 айда болгон 
иш жүктөмү:

- жазык иш – 9,21 (2018-ж. – 10,4); 
- соттук материал – 19,29 (2018-ж. – 

4,8);
- жоруктар жөнүндө – 0,15;
- административдик укук бузуулар 

жөнүндө иштер – 0,5 (2018-ж. – 1,2).
Жалпысынан: судьянын 1 айда 

болгон жүктөмү – 29,15 ишти түздү  
(2018-ж. – 16,4).

Каралган жарандык иштер

2019-жылы Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку со тунун жарандык иштер 
боюнча соттук кол легиясы тарабынан 
кассациялык тартипте – 1980 иш ка-
ралган, бул көрсөткүч 2018-жылдын 
ушул эле мөөнөтүндөгү көрсөткүчкө 
салыш тырмалуу 10,3% аз каралган 
(2208 иш). 

Жарандык сот жүргүзүү тартибинде 
2019-жылы – 554 соттук ма териал карал-
ган, 2018-жылдын ушул эле мөөнөтүнө 
салыш тырмалуу 29,4% көбүрөөк (428 
соттук материал).

Кассациялык даттануу менен сунуш-
тардын негизинде каралган жергиликтүү 
соттордун жарандык иштерин кароосу-
нун сапаты төмөндөгүдөй көрсөткүчтөр 
менен мүнөздөлөт: 
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Күчүндө калтырылган сот акты-
лар:

- биринчи инстанциянын чечимдери-
не даттанылганы – 1088 же 54,9% бул 
(2018-ж. – 983 же 44,5%), алардын ичи-
нен күчүндө калтырылгандары – 744 
(68,4%). 2018-ж. күчүндө калтырылган-
дары – 703 (71,5%) түзгөн;

- апелляциялык инстанциянын 
чечимдери не даттанылганы – 892 же 
45% (2018-ж. – 1003 же 45,4%), алар-
дын ичинен күчүндө калтырылган дары – 
510 (57,2%). 2018-ж. күчүндө калты-
рылгандары – 689 (68,6%) түзгөн.

Жокко чыгарылган сот актылары:
- биринчи инстанция – 202 же 18,6%; 
- апелляциялык инстанция – 217 же 

24,3% соттук актылар жокко чыгарыл-
ган. 

Ал эми салыштырмалуу, 2018-ж. 
биринчи инстанциядагы соттордун – 
272 соттук актылары же 27,6% жана 
апелляциялык инстанциянын – 298 
соттук актылары же 29,7% жокко чы-
гарылган.

Өзгөртүлгөн сот актылары:
- биринчи инстанциядагы соттун – 

17 же 1,6% (2018-ж. – 87 же 0,8%); 
- апелляциялык инстанциядагы сот-

тун – 9 же 1% соттук актылары өзгөр-
түлгөн (2018-ж. – 16 же 1,5%).

Биринчи инстанциянын соттук ак-
тысына даттанууга өткөрүп жиберилген 
мөөнөттү калыбына келтирүүдөн баш 
тартуу – 125 иш же 11,5%. Апелляция-
лык инстанциянын соттук актысына дат-
танууга өткөрүп жиберилген мөөнөттү 
калыбына келтирүүдөн баш тартуу – 156 
иш же 17,5%.

25 жарандык иш боюнча арыз, су-
нушту чакыртып алууга байланыштуу 
кассациялык өндүрүш кыскартылган 
(1% түшкөн иштердин жалпы санынан).

11 соттук материалдар боюнча арыз-
ды чакыртып алууга байланыштуу кас-
сациялык өндүрүш кыскартылган (1,4% 

түшкөн материалдардын жалпы саны-
нан).

Каралган иштердин түзүлүшүндө:
- бүтүмдөрдү жарактуу/жараксыз деп 

таануу – 409 же 20,6% (2018-ж. – 523 
же 23,6%);

- эмгектик укук мамилелери боюн-
ча – 255 же 12,9% (2018-ж. – 245 же 
11%), анын ичи нен:

• мурунку жумушуна кайрадан ка-
лыбына келтирүү боюнча 191 же 9,6% 
(2018-ж. – 200 же 9%); 

- турак жайдан чыгаруу боюнча – 217 
же 10,9% (2018-ж. -191 же 6,6%);

- карызды өндүрүү боюнча – 197 же 
9,9% (2018-ж. – 287 же 12,9%); 

- үй-бүлөлүк мамилелер боюнча – 
186 же 9,5% (2018-ж. 105 же 4,7%);

- материалдык зыяндын ордун толту-
руу боюнча – 86 же 4,4% (2018-ж. – 122 
же 5,5%;

- мурастоо укуктары боюнча – 79 же 
4% (2018-ж. – 117 же 5,2%).

Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку соту нун жарандык иштер боюнча 
соттук коллегиясынын судьяла рынын 
караган жарандык иштери жана сот-
тук материалдары боюнча 1 судьянын 
жүктөмү 2019-ж. 1 айдагы орточо эсе-
би: 

- 16,36 – жарандык иш;
- 4,57 – соттук матери ал. 
Жалпысынан: судьянын 1 айда бол-

гон жүктөмү – 20,9 ишти түздү. 
(2018-ж. бир айдагы орто эсеби: 

13,1 – жарандык иш; 2,5 – соттук мате-
риал, жалпысынан – 16,5 ишти түздү). 

Каралган экономикалык жана 
административдик иштер

2019-жылы каралып бүткөн экономи-
калык иштердин саны – 299 ишти түздү, 
2018-жылдын ушул эле мөөнөтүндөгү 
маалыматка караганда (316 иш) 5,4% 
азайган. 
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Административдик жана экономика-
лык иштер боюнча соттук коллегиясы 
2019-ж. – экономикалык иштер боюнча 
140 соттук ма териал караган (2018-ж. – 
101 соттук материал).

Кассациялык даттануу менен сунуш-
тардын негизинде каралган жергиликтүү 
соттор дун экономикалык иштер-
ди кароосунун са паты төмөндөгүдөй 
көрсөткүчтөр менен мүнөздөлөт:

Күчүндө калтырылган:
- биринчи инстанциянын чечимдери-

не дат танылганы – 185 же 61,9%, алар-
дын ичинен күчүндө калтырылгандары – 
129 же 69,7%. 2018-ж. даттанылганы – 
179, күчүндө калтырылгандары – 105 
(58,6%); 

- апелляциялык инстанциянын сот ак-
тыларына даттанылганы – 114 же 38,1%, 
алардын ичинен күчүндө калтырылган-
дары – 79 же 69,3% (2018-ж. датта-
нылганы – 137, алардын ичинен күчүндө 
калтырылгандары – 92 (67,1%). 

Жокко чыгарылган:
- биринчи инстанциядагы соттор-

дун – 53 (28,6%), апел ляциялык инстан-
циядагы соттордун – 33 (28,9%) соттук 
актылары.

Ал эми 2018-жылдын ушул эле 
мөөнөтүндөгү маалыматка салыштыр-
малуу, биринчи инстанциядагы соттор-
дун – 70 (39%), апелля циялык инстан- 
циядагы сотторунун – 38 (27,7%) сот-
тук актылары жокко чыгарылган. 

Өзгөртүлгөн чечимдер: 
2019-ж. биринчи инстан циядагы сот-

торунун 2 же 1,2% чечими өзгөртүлгөн 
(2018-ж. – 3 же 1,6%), апелляциялык 
инстанциядагы сотторунун – 0 (2018-ж.- 
2 же 1,5%). 

Биринчи инстанциянын соттук ак-
тысына даттанууга өткөрүп жиберилген 
мөөнөттү калыбына келтирүүдөн баш 
тартуу – 1 иш же 0,5%. Апелляциялык 
инстанциянын соттук актысына датта-
нууга өткөрүп жиберилген мөөнөттү ка-

лыбына келтирүүдөн баш тартуу – 2 иш 
же 1,8%.

5 экономикалык иштер боюнча арыз, 
сунушту чакыртып алууга байланыштуу 
кассациялык өндүрүш кыскартылган 
(1,1% түшкөн иштердин жалпы саны-
нан).

2 соттук материалдар боюнча арыз, 
сунушту чакыртып алууга байланыштуу 
кассациялык өндүрүш кыскартылган 
(0,99% түшкөн иштердин жалпы саны-
нан).

Каралган иштердин түзүлүшүндө:
- 91 иш же 30,4% – милдетти аткар-

боо же ылайыктуу эмес аткаруу жөнүндө 
(2018-ж. – 139 иш же 43,9%); 

- 27 иш же 9% – келишимди анык, 
анык эмес деп табуу жөнүндө (2018-ж. – 
39 иш же 12,3%);

- 27 иш же 9% – милдеттүү түрдөгү 
төлөмдөрдү, айыптарды, жыйымдарды 
өндүрүү жөнүндө (2018-ж. – 18 иш же 
5,6%). 

- 25 иш же 8,4% – банкроттук (куду-
ретсиздик) жөнүндө (2018-ж. – 17 иш 
же 5,4%).

Каралган административдик иштер
2019-ж. 891 административдик иш 

карал ган, 2018-жылдын ушул эле мөөнө-
түнө салыш тырмалуу (830 иш) 7,3% 
көбөйгөн. 

2019-ж. – административдик иштер 
боюнча 113 сот тук материал каралган 
(2018-ж. – 98). 

Жергиликтүү соттордо администра-
тив дик иштерди кароонун сапаты төмөн-
дөгү көрсөткүчтөр менен мүнөздөлөт:

- биринчи инстанциянын соттук 
актыла рына даттанылганы – 605 же 
67,9%, алардын ичинен күчүндө кал-
тырылганы 452 же 74,7% (2018-ж. – 
даттанылганы – 561, алардын ичинен 
күчүндө калтырылгандары – 411 же 
73,2%);
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- апелляциялык инстанциянын 
чечимде рине даттанылганы – 285 же 
32%, алардын ичинен күчүндө калты-
рылгандары – 160 же 56,1% (2018-ж. 
апелляциялык инстанциянын чечимдери-
не даттанылганы 269, алардын ичинен 
күчүндө калтырылгандары 156 же 58%).

Жокко чыгарылган соттук акты-
лар: 

- биринчи инстанция – 147 (24,3%), 
(2018-ж. – 143 же 25,4%);

- апелляциялык инстанция – 119 
(41,7%), (2018-ж. – 108 же 40%). 

Өзгөртүлгөн чечимдер: 
- биринчи инстанциянын сот-

тук актыла рынын өзгөртүлгөнү – 1  
(2018-ж. – 3), апелляциялык инстанция-
нын – 1 (2018-ж. – 2). 

Биринчи инстанциянын соттук акты-
сына даттанууга өткөрүп жиберилген 
мөөнөттү калыбына келтирүүдөн баш 
тартуу – 5 иш же 0,8%. Апелляциялык 
инстанциянын соттук актысына датта-
нуу даттанууга өткөрүп жиберилген 
мөөнөттү калыбына келтирүүдөн баш 
тартуу – 5 иш же 1,7%. 

Административ дик иштер боюнча 4 
арыз, сунушту чакыртып алууга байла-
ныштуу кассациялык өндүрүш кыскар-
тылган (0,36% түшкөн иштердин жалпы 
санынан).

4 соттук материалдар боюнча арыз, 
сунушту чакыртып алууга байланыш-
туу кассациялык өндүрүш кыскартылган 
(2,3% түшкөн материалдардын жалпы 
санынан).

Каралган административдик иш-
тер дин түзүлүшүндө:

- 565 же 63,4% – жер участоктору 
боюнча кабыл алынган административ-
дик актыны же административдик ор-
гандын аракеттерин (аракетсиздигин) 
толук же бир бөлүгүн талашуу жөнүндө 
(2018-ж. – 525 же 63,2%); 

- 131 же 14,7% – административдик 
органдын административдик актысын 
толук же бир бөлүгүн жараксыз деп таа-
нуу жөнүндө (2018-ж. – 101 же 1,2%); 

- 54 же 6,1% – административдик ор-
гандын аракеттерин (аракетсиздикте-
рин) толук же бир бөлүгүн жараксыз деп 
таануу жөнүндө (2018-ж. – 56 же 6,7%).

Административдик жана экономи-
калык иштер боюнча соттук коллегия-
сы караган административдик жана 
экономикалык иштери жана соттук 
материалдары боюнча бир судьянын 
жүктөмү 2019-жылы 1 айдагы орточо 
эсеби: 

- экономикалык иштер – 3,88; 
- администра тивдик иштер – 11,57; 
- соттук материалдар – 3,28.
Жалпысынан: судьянын 1 айда бол-

гон жүктөмү – 18,7.
(2018-ж. – экономикалык иштер – 3,3; 

администра тивдик иштер – 8,6; соттук 
материалдар – 2,1; баардыгы – 14).

Маалымат Кыргыз Республикасынын 
Жогорку сотунун соттук тажрыйбаны 
жалпылоо жана соттук статистиканы 
талдоо бөлүмү тарабынан даярдалды
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Информация о работе Верховного суда
Кыргызской Республики за 2019 год 

(в сравнении с 2018 годом)

В соответствии со статьей 96 Консти-
туции Кыргызской Республики Верхов-
ный суд является высшим судебным ор-
ганом по гражданским, уголовным, эко-
номическим, административным и иным 
делам и осуществляет пересмотр судеб-
ных актов местных судов по обращениям 
участников судебного процесса, Пленум 
Верховного суда дает разъяснения по  
вопросам судебной практики.

Согласно статистическим данным 
рассмотрение дел судебными коллегия-
ми Верховного суда Кыргызской Рес-
публики в 2019 году характеризуется 
следующим образом. 

Поступление судебных дел 
За 12 месяцев 2019 года в Верховный 

суд Кыргызской Республики в кассаци-
онном порядке поступило 9170 дел и су-
дебных материалов (в 2018 г. – 7834 дел 
и судебных материалов).

За отчетный период поступило 5384 
судебных дела, из них: 1162 – уголов-
ных, 2584 – гражданских, 449 – эконо-
мических, 1106 – административных, 
54 – дела об административных право-
нарушениях, 29 дел о проступках, что на 
14,6% меньше (в 2018 г. – 6303), чем за 
прошедший аналогичный период.

Наблюдается уменьшение количе-
ства уголовных дел на 23,1%, граждан-
ских дел – на 13,2%, экономических – на 
13,5%, административных – на 0,9%, 
дел об административных правонаруше-
ниях – на 69,5% (в 2018 г. в Верховный 
суд поступило 6303 судебных дела, из 
них: 1512 уголовных, 2979 гражданских, 
519 экономических, 1116 администра-
тивных, 177 – дел об административ-
ных правонарушениях). 

За отчетный период поступило 3 783 
судебных материала, в том числе 495 – 

подлежащих рассмотрению в порядке 
уголовного судопроизводства, 2142 – по 
новым или вновь открывшимся обстоя-
тельствам, 3 дела о проступках по новым 
и вновь открывшимся обстоятельствам, 
773 – в порядке гражданского судопроиз-
водства, 203 – по экономическим делам, 
170 – по административным делам.

За 2018 год поступил 1531 судебный 
материал, то есть в 2019 году поступи-
ло больше на 147,2% в связи с гуманиза-
цией. 

Судебными коллегиями Верховного 
суда Кыргызской Республики за 2019 год 
рассмотрено 4471 дело (в 2018 г. – 5018 
дел), из них: 1216 уголовных, 1980 граж-
данских, 299 экономических, 891 дело 
административное, 66 дел об админи-
стративных правонарушениях, 19 дел о 
проступках.

Судебных материалов рассмотре-
но – 3354 дела (в 2018 г. – 1319), из них 
517 – уголовных, 2026 – по новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам, 
3 дела о проступках по новым и вновь 
открывшимся обстоятельствам, 554 – 
гражданских, 140 – экономических, 113 – 
административных дел. 

Всего за 2019 год рассмотрено 7825 
дел и судебных материалов (в 2018 г. – 
6337 дел и судебных материалов). 

Рассмотрение уголовных дел
Судебной коллегией по уголовным 

делам и делам о проступках за 2019 год 
было рассмотрено 1216 уголовных дел в 
отношении 1514 лиц, что на 18,4% мень-
ше в сравнении с прошлым отчетным пе-
риодом (в 2018 г. – 1490 дел).

Из 808 кассационных жалоб удов-
летворено – 327 (40,5%), из 303 пред-
ставлений прокурора рассмотрено с 
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удовлетворением 127 дел (41,9%), ито-
го с удовлетворением рассмотрено 454 
дела, что составило 37,3% от общего 
числа рассмотренных дел.

В кассационном порядке обжаловано 
77 оправдательных приговоров в отно-
шении 107 лиц, из них:

- приговор оставлен в силе в отноше-
нии 73 лиц или 68,2%, в том числе:

• должностные преступления – 31 
лицо или 42,5%;

• преступления против собственно-
сти – 13 лиц или 17,8%;

• преступления против жизни и здо-
ровья – 8 лиц или 10,9%; 

• преступления против правосу-
дия – 5 лиц или 6,8%;

• преступления против обществен-
ной безопасности – 4 лица или 5,5%;

• преступления против половой не-
прикосновенности и половой свободы 
личности – 3 лица или 4,1%;

• преступления против порядка 
управления – 2 лица или 2,7%;

• преступления в сфере экономичес-
кой деятельности – 1 лицо или 1,4%;

• преступления против интересов 
службы на негосударственных предпри-
ятиях и организациях – 1 лицо или 1,4%;

• преступления против безопасно-
сти движения и эксплуатации транспор-
та – 1 лицо или 1,4%;

• преступления против конститу-
ционного строя и безопасности госу-
дарств – 1 лицо или 1,4%.

- приговор отменен в отношении 34 
лиц или 31,7%.

Пожизненное лишение свободы об-
жаловано 7 лицами, из них:

- оставлено в силе – 6 лиц; 
- надзорное производство прекра-

щено – 1 лицо (в 2018 г. – 6 лиц, из них 
оставлено в силе – 4 лица, прекращено – 
2 лица).

По результатам рассмотрения в по-
рядке кассации жалоб и представлений 
качество судебных актов местных судов 

республики характеризуется следующи-
ми показателями (в лицах):

Всего обжаловано судебных актов в 
отношении 1514 лиц, в том числе:

- обжалованы судебные акты судов 
первой инстанции в отношении 664 лиц 
(43,8% от общего числа), из которых: 

• оставлено в силе в отношении – 
363 лиц (54,7%);

• отменено в отношении – 160 лиц 
(24,1%);

• изменено в отношении – 141 лица 
(21,2%);

- обжалованы судебные акты апел-
ляционной инстанции в отношении 652 
лиц (43,1% от общего числа), из которых:

• оставлено в силе в отношении – 
393 лиц (60,3%);

• отменено в отношении – 163 лиц 
(25%);

• изменено в отношении – 96 лиц 
(14,7%);

- обжалованы судебные акты кас-
сационной инстанции в отношении 71 
лица (4,7%), из которых:

• оставлено в силе в отношении – 43 
лиц (60,6%);

• отменено в отношении – 19 лиц 
(26,7%);

• изменено в отношении – 9 лиц 
(12,7%);

- кассационное производство по уго-
ловным делам прекращено в связи с от-
зывом жалобы, представления в отноше-
нии – 127 лиц (8,4% от общего числа рас-
смотренных дел).

В структуру наиболее рассмотрен-
ных уголовных дел (в делах, где % от 
общего числа – 1216 дел):

- о преступлениях против собствен-
ности – 341 дело или 28% (в 2018 г. – 477 
или 32,01%), в том числе: 

• мошенничество – 142 дела (41,6%);
• кража – 51 дело (14,9%); 
• присвоение и растрата вверенного 

имущества – 42 дела (12,3%);
• разбой – 37 дел (10,8%);
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- о коррупционных и иных преступ-
лениях против интересов государствен-
ной и муниципальной службы – 208 дел 
или 17,1% (в 2018 г. – 176 или 11,81%), 
в том числе:

• ст. 320 УК КР (злоупотребление 
должностным положением) – 86 дел 
(41,3%);

• ст. 326 УК КР (вымогательство 
взятки) – 49 дел (23,5%);

• ст. 321 УК КР (превышение влас-
ти) – 24 дела (11,5%);

- о преступлениях против жиз-
ни и здоровья – 151 дело или 12,4% 
(в 2018 г. – 176 или 11,81%), в том числе: 

• ст. 130 УК КР (убийство) – 81 дело 
(53,6%);

•  ст. 138 УК КР (причинение тяжко-
го вреда здоровью) – 33 дела (21,8%);

- о преступлениях в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров – 
147 дел или 12,1% (в 2018 г. – 177 или 
11,88%), в том числе: 

• ст. 267 УК КР (незаконное изго-
товление наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов с целью 
сбыта) – 102 дела (69,4%);

•  ст. 268 УК КР (незаконное изго-
товление наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов без цели 
сбыта – 37 дел (25,2%).

В порядке уголовного судопроизвод-
ства судебной коллегией рассмотрено – 
517 судебных материалов, что на 25,3% 
меньше по сравнению с прошлым отчет-
ным периодом (в 2018 г. – 692).

По новым и вновь открывшимся об-
стоятельствам рассмотрено 2026 судеб-
ных материалов, из них с удовлетворени-
ем – 1259 или 62,1% (по представлению 
прокурора – 1), с оставлением без удов-
летворения – 767 или 37,9% (по пред-
ставлению прокурора – 1).

Рассмотрение дел о проступках
Судебной коллегией по уголовным 

делам и делам о проступках за 2019 год 
было рассмотрено 19 дел о проступках.

По результатам рассмотрения в по-
рядке кассации жалоб и представлений 
качество рассмотрения дел о проступках 
местными судами республики характе-
ризуется следующими показателями:

- оставлено в силе 13 судебных актов 
или 68,4%, в том числе: 

• 10 актов судов первой инстанции;
• 3 акта апелляционной инстанции;
- отменено 5 судебных актов или 

26,3%, в том числе:
• 2 акта первой инстанции;
• 3 акта апелляционной инстанции;
- изменен 1 судебный акт суда апел-

ляционной инстанции или 5,3%.
По новым и вновь открывшимся об-

стоятельствам с удовлетворением рас-
смотрено 3 судебных материала о про-
ступках.

 
Рассмотрение дел об 

административных правонарушениях
Судебной коллегией по уголовным 

делам и делам о проступках за 2019 год 
было рассмотрено 66 дел об администра-
тивных правонарушениях, что меньше 
на 62,1% по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом (в 2018 году – 174 
дела).

По результатам рассмотрения в по-
рядке кассации жалоб и представлений 
качество рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях местными 
судами республики характеризуется сле-
дующими показателями:

- оставлен в силе 21 судебный акт или 
31,8%, в том числе: 

• 14 актов судов первой инстанции;
• 4 акта апелляционной инстанции;
• 3 акта кассационной инстанции;
- отменены 24 судебных акта или 

36,4%, в том числе:
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• 15 актов первой инстанции;
• 6 актов апелляционной инстанции;
• 3 акта кассационной инстанции;
- изменены 10 судебных актов су-

дов первой инстанции или 15,1%.
Кассационное производство по делам 

об административных правонарушениях 
прекращено в связи с отзывом жалобы, 
представления – 11 или 16,7%.

Нагрузка на одного судью судебной 
коллегии по уголовным делам и делам 
о проступках Верховного суда Кыргыз-
ской Республики по рассмотрению уго-
ловных дел, судебных материалов, дел о 
проступках и дел об административных 
правонарушениях составила в 2019 году 
в среднем за 1 месяц: 

- уголовных дел – 9,21 (в 2018 г. – 
10,4); 

- судебных материалов – 19,29 
(в 2018 г. – 4,8);

- дел о проступках – 0,15;
- дел об административных право-

нарушениях – 0,5 (в 2018 г. – 1,2).
Всего нагрузка на одного судью со-

ставила – 29,15 (в 2018 г. – 16,4). 

Рассмотрение гражданских дел
В 2019 году судебной коллегией по 

гражданским делам Верховного суда 
Кыргызской Республики рассмотрено в 
порядке кассации 1980 дел, что на 10,3% 
меньше по сравнению с аналогичным 
периодом за 2018 год (2208 дел). 

В порядке гражданского судопроиз-
водства в 2019 году было рассмотрено 
554 судебных материала, что на 29,4% 
больше по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2018 года (428 судебных мате-
риала).

По результатам рассмотрения в по-
рядке кассации жалоб и представлений 
качество рассмотрения гражданских дел 
местными судами республики характе-
ризуется следующими показателями:

Оставлены в силе судебные акты:
- обжаловано судебных актов судов 

первой инстанции – 1088 или 54,9% 
(в 2018 г. – 983), из которых оставлено в 
силе – 744 (68,4%). В 2018 году судебных 
актов оставлено в силе – 703 (71,5%);

- обжаловано судебных актов апел-
ляционной инстанции – 892 или 45% 
(в 2018 г. – 1003), из которых оставлено 
в силе – 510 (57,2%). В 2018 г. судебные 
акты оставлены в силе – 689 (68,6%). 

Отменено судебных актов:
- первой инстанции – 202 или 18,6%;
- апелляционной инстанцией отмене-

но – 217 или 24,3%.
Для сравнения, в 2018 году были от-

менены 272 судебных акта первой ин-
станции или 27,6%, 298 судебных актов 
апелляционной инстанции или 29,7%. 

Изменены судебные акты:
- первой инстанции – 17 или 1,6% 

(в 2018 г. – 8 или 0,8%);
- судебные акты судов апелляцион-

ной инстанции – 9 или 1% (в 2018 г. – 16 
или 1,5%).

Отказано в восстановлении пропу-
щенного срока на обжалование судебно-
го акта первой инстанции – 125 дел или 
11,5%. Отказано в восстановлении про-
пущенного срока судебного акта апелля-
ционной инстанции – 156 дел или 17,5%.

Кассационное производство по граж-
данским делам прекращено в связи с от-
зывом жалобы, представления – 25 дел 
(1% от общего числа поступивших дел).

Кассационное производство по су-
дебным материалам прекращено в связи 
с отзывом жалобы, представления – 11 
дел (1,4% от общего числа поступивших 
материалов).

В структуре рассмотренных дел:
- о признании действительными /

недействительными сделок – 409 или 
20,6% (в 2018 г. – 523 или 23,6%);

- о трудовых отношениях – 255 или 
12,9% (в 2018 г. – 245 или 11%), в том 
числе:
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• о восстановлении на работе 191 
или 9,6% (в 2018 г. – 200 или 9%);

- о выселении – 217 или 10,9% 
(в 2018 г. – 191 или 6,6%);

- о взыскании долга – 197 дел или 
9,9% (в 2018 г. – 287 или 12,9%);

- дела, вытекающие из семейных от-
ношений – 186 или 9,5% (в 2018 г. – 105 
или 4,7%);

- о возмещении материального ущер-
ба – 86 или 4,4% (в 2018 г. – 122 или 
5,5%);

- о праве наследования – 79 или 4% 
(в 2018 г. – 117 или 5,2%).

Нагрузка на одного судью судебной 
коллегии по гражданским делам Вер-
ховного суда Кыргызской Республики 
по рассмотрению гражданских дел и су-
дебных материалов в 2019 году в сред-
нем за 1 месяц составила:

• гражданских дел – 16,36;
• судебных материалов – 4,57.
Всего: нагрузка на одного судью со-

ставила 20,9. 
(Для сравнения: в 2018 году нагруз-

ка в среднем за 1 месяц составила 13,1 
гражданское дело; судебных материа-
лов – 2,5; всего – 16,5). 

Рассмотрение экономических и 
административных дел

В 2019 году рассмотрение эконо-
мических дел уменьшилось на 5,4% 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года и составило 299 дел 
(в 2018 г. – 316 дел). 

За 2019 год судебной коллегией по 
административным и экономическим де-
лам рассмотрено 140 судебных материа-
лов по экономическим делам (в 2018 г. – 
101 судебный материал).

По результатам рассмотрения в по-
рядке кассации жалоб судебной колле-
гией, качество рассмотрения экономи-
ческих дел местными судами республики 
характеризуется следующими показате-
лями:

Оставлено в силе:
- обжаловано судебных актов первой 

инстанции – 185 или 61,9%, из которых 
оставлено в силе – 129 или 69,7%. В 2018 
году обжаловано 179, из которых остав-
лено в силе – 105 (58,6%);

- обжаловано судебных актов апел-
ляционной инстанции – 114 или 38,1%, 
из которых оставлено в силе – 79 или 
69,3%. В 2018 году обжаловано 137, из 
которых оставлено в силе в апелляцион-
ном порядке 92 (67,1%).

Отменено:
- судебных актов первой инстанции – 

53 (28,6%), судебных актов апелляцион-
ной инстанции – 33 (28,9%).

Для сравнения: в 2018 году отменено 
судебных актов первой инстанции – 70 
(39%), судебных актов апелляционной 
инстанции – 38 (27,7%).

Изменены решения:
- решения судов первой инстанции 

изменены – 2 или 1,2% (в 2018 г. – 3 или 
1,6%), судов апелляционной инстанции – 
0 (в 2018 г. – 2 или 1,5%).

Отказано в восстановлении пропу-
щенного срока судебного акта первой 
инстанции – 1 дело или 0,5%. Отказано 
в восстановлении пропущенного срока 
судебного акта апелляционной инстан-
ции – 2 дела или 1,8%.

Кассационное производство по эко-
номическим делам прекращено в связи с 
отзывом жалобы, представления – 5 дел 
(1,1% от общего числа поступивших 
дел).

Кассационное производство по су-
дебным материалам прекращено в связи 
с отказом (отзывом) жалобы (представ-
ления) – 2 судебных материала (0,99% 
от общего числа поступивших судебных 
материалов).

В структуре рассмотренных дел:
- 91 дело или 30,4% – о неисполнении 

или ненадлежащем исполнении обяза-
тельств (в 2018 г. – 139 дел или 43,9 %);
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- 27 дел или 9% – о признании догово-
ров действительными, недействительны-
ми (в 2018 г. – 39 дел или 12,3 %);

- 27 дел или 9% – о взыскании обя-
зательных платежей, сборов, штрафов, 
(в 2018 г. – 18 дел или 5,6%); 

- 25 дел или 8,4% – о банкротстве (не-
состоятельности) (в 2018 г. – 17 или 5,4%).

Рассмотрение административных дел
В 2019 году рассмотрено 891 дело, 

по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года рассмотрение дел увели-
чилось на 7,3% (в 2018 г. – 830 дел).

За 2019 год судебной коллегией по 
административным и экономическим 
делам рассмотрено 113 судебных ма-
териалов по административным делам 
(в 2018 г. – 98).

Качество рассмотрения администра-
тивных дел местными судами характери-
зуется следующими показателями:

• обжаловано судебных актов пер-
вой инстанции – 605 или 67,9%, из ко-
торых оставлено в силе – 452 или 74,7% 
(в 2018 г. – 561, оставлено в силе 411 или 
73,2%);

• обжаловано судебных актов апел-
ляционной инстанции – 285 или 32%, 
из которых оставлено в силе – 160 или 
56,1% (в 2018 г. – 269, оставлено в силе – 
156 или 58%).

Отменены судебные акты:
- первой инстанции – 147 (24,3%) 

(в 2018 г. – 143 или 25,4%);
- апелляционной инстанции – 119 

(41,7%) (в 2018 г. – 108 или 40%).
Изменены судебные акты:
• за 2019 год изменены судеб-

ные акты судов первой инстанции – 1 
(в 2018 г. – 3), судов апелляционной ин-
станции – 1 (в 2018 г. – 2).

Отказано в восстановлении пропу-
щенного срока на обжалование судеб-
ного акта первой инстанции – 5 дел или 
0,8%, апелляционной инстанции – 5 дел 
или 1,7%.

Кассационное производство по адми-
нистративным делам прекращено в свя-
зи с отзывом жалобы, представления – 
4 дела (0,36% от общего числа поступив-
ших дел).

Кассационное производство по су-
дебным материалам прекращено в связи 
с отзывом жалобы, представления – 4 ма-
териала (2,3% от общего числа поступив-
ших судебных материалов).

В структуре рассмотренных админи-
стративных дел:

- 565 или 63,4% – об оспаривании 
административного акта, действия (без-
действия) административного органа 
полностью либо в части, связанных с зе-
мельными участками (в 2018 г. – 525 или 
63,2%).

- 131 или 14,7% – о признании недей-
ствительным административного акта 
административного органа полностью 
либо в части (в 2018 г. – 101 или 1,2%); 

- 54 или 6,1% – о признании неза-
конными действия (бездействия) адми-
нистративного органа полностью либо в 
части (в 2018 г. – 56 или 6,7%); 

Нагрузка на одного судью судебной 
коллегии по экономическим и адми-
нистративным делам по рассмотрению 
экономических дел, административных 
дел и судебных материалов в среднем за 
1 месяц составила:

• экономических дел – 3,88;
• административных дел – 11,57;
• судебных материалов – 3,28.
Всего нагрузка на одного судью со-

ставила 18,7.
(Для сравнения: за 2018 г. экономи-

ческих дел – 3,3, административных 
дел – 8,6, судебных материалов – 2,1; 
всего – 14).

Информация подготовлена 
отделом по обобщению судебной 
практики и анализу судебной 
статистики аппарата Верховного суда 
Кыргызской Республики
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Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун 
2019-жылы каралган иштери боюнча маалымат

(2018-жылга салыштырмалуу)

Түшкөн иштердин төмөндөшү:
- жазык иштер 35,7%;
- административдик иштер 3,2%.
Түшкөн иштердин көбөйүшү:
- жарандык иштер 4,6%;
- экономикалык иштер 4,9%.

Түшкөн соттук материалдар – 
52 986 (2018-ж. – 44 297), анын ичинен: 

- 5642 – жазык сот өндүрүшүндө ка-
рала турган материалдар;

- 5061 – жазык сот өндүрүшүндө ка-
рала турган жаңы же кайтадан ачыл-
ган жагдайлар боюнча;

- 30 240 – сотко чейинки өндүрүш;
- 10 – жоруктар жөнүндөгү өндү-

рүшүндө карала турган материалдар;
- 457 – бузуулар жөнүндө;
- 9634 – жарандык сот өндүрүшүндө;
- 1440 – экономикалык;
- 502 – административдик сот 

өндүрүшүндө,
2018-жылдын ушул эле мөөнөтүнө 

салыштырмалуу  19,6% көбүрөөк 
түшкөн.

 
2019-жылы биринчи инстанциядагы 

сотто – 135 411 иш жана соттук мате-
риалдар каралган (2018-ж. – 140 090), 
3,3% төмөндөгөн. 

Биринчи инстанциядагы сотто – 
82 690 соттук иш каралып чыккан 
(2018-ж. – 99 350).

Алардын ичинен:
- 8503 – жазык; 
- 477 – административдик укук бузуу-

лар жөнүндө;
- 3250 – жоруктар жөнүндө;
- 61 325 – жарандык;
- 5027 – экономикалык;
- 4108 – административдик иштер.

«Кыргыз Республикасынын Жогорку 
соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 
25-беренесине ылайык, Кыргыз Респу-
бликасынын жергиликтүү сотторунун 
тутумун төмөндөгүлөр түзөт: биринчи 
инстанциядагы соттор (райондук соттор, 
шаардагы райондук соттор, шаардык 
соттор, райондор аралык соттор); экинчи 
инстанциядагы соттор (облустук соттор, 
Бишкек шаардык соту).

Райондук жана ага теңештирилген 
соттор алардын компетенциясына таан-
дык болгон сот иштерин карашып, би-
ринчи инстанциядагы сот катары иш-
аракеттерди жүргүзүшөт.

Облустук соттор, Бишкек шаардык 
соту алардын компетенциясына таандык 
болгон сот иштерин апелляциялык датта-
нуу арыздар, прокурордун сунушу боюн-
ча карашып, экинчи инстанциядагы сот 
катары иш-аракеттерди жүргүзүшөт.

Биринчи инстанциядагы сотторго 
түшкөн иштер

2019-жылдын 12 айында биринчи 
инстанциядагы сотторго – 137 766 иш 
жана соттук материалдар түшкөн 
(2018-ж. – 158 365).

Отчёттук мезгил ичинде 1-инстан-
циядагы сотторго – 84 780 иш түшкөн 
(2018-ж. – 114 068), 2018-жылга салыш-
тырмалуу 25,7% азайган. 

Алардын ичинен: 
- 8795 – жазык (2018-ж. – 13 681);
- 226 – административдик укук бузуу-

лар жөнүндө (2018-ж. – 31 499);
- 4022 – жоруктар жөнүндө;
- 62 192 – жарандык (2018-ж. – 59 461);
- 5402 – экономикалык (2018-ж. – 5148);
- 4143 – административдик иштер 

(2018-ж. – 4279).
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52 721 – соттук материалдар ка-
ралган (2018-ж. – 40 740).

Алардын ичинен:
- 5533 – жазык сот өндүрүшүндө ка-

рала турган материалдар;
- 5047 – жазык сот өндүрүшүндө ка-

рала турган жаңы же кайтадан ачыл-
ган жагдайлар боюнча;

- 29 823 – сотко чейинки өндүрүш;
- 10 – жоруктар жөнүндөгү өндү-

рүшүндө карала турган материалдар;
- 429 – бузуулар жөнүндө;
- 9 537 – жарандык сот өндүрүшүндө; 
- 1451 – экономикалык;
- 502 – административдик сот өндү-

рүшүндө.

Биринчи инстанциядагы соттордун 
аймактар   боюнча сот иштерин 

кароосу 
1. Бишкек шаарында – 41 552 иш-

тер жана соттук материалдар же жал-
пы каралган иштердин санынын 30,7% 
түзөт. 

Соттук иштер – 20 551 же 24,85%, 
алардын ичинен:

- 2907 – жазык;
- 182 – административдик укук бузуу-

лар жөнүндө;
- 627 – жоруктар жөнүндө;
- 13 328 – жарандык;
- 2347 – экономикалык;
- 1160 – административдик иштер.

Соттук материалдар – 21 001 же 
жалпы каралган материалдардын саны-
нын 39,83% түзөт, алардын ичинен:

- 761 – жазык сот өндүрүшүндө ка-
рала турган материалдар;

- 1435 – жазык сот өндүрүшүндө ка-
рала турган жаңы же кайтадан ачыл-
ган жагдайлар боюнча;

- 14 137 – сотко чейинки өндүрүш;
- 264 – бузуулар жөнүндө;
- 3608 – жарандык сот өндүрүшүндө; 
- 694 – экономикалык;

- 102 – административдик сот өндү-
рүшүндө.

2. Чүй облусунда – 26 827 иштер 
жана соттук материалдар же 19,81%. 

 Соттук иштер – 16 353 же 19,78%, 
алардын ичинен:

- 1668 – жазык;
- 78 – административдик укук бузуу-

лар жөнүндө;
- 904 – жоруктар жөнүндө;
- 12 373 – жарандык;
- 669 – экономикалык;
- 661 – административдик иштер.

Соттук материалдар – 10 474 же 
19,87%, алардын ичинен:

- 2622 – жазык сот өндүрүшүндө ка-
рала турган материалдар;

- 1164 – жазык сот өндүрүшүндө ка-
рала турган жаңы же кайтадан ачыл-
ган жагдайлар боюнча;

- 4032 – сотко чейинки өндүрүш;
- 16 – бузуулар жөнүндө;
- 2180 – жарандык сот өндүрүшүндө; 
- 296 – экономикалык;
- 164 – административдик сот өндү-

рүшүндө.

3. Ош облусунда – 25 540 иштер 
жана соттук материалдар же 18,86%. 

Соттук иштер – 17 479 же 21,14%, 
алардын ичинен:

- 1683 – жазык;
- 39 – административдик укук бузуу-

лар жөнүндө;
- 657 – жоруктар жөнүндө;
- 13 174 – жарандык;
- 948 – экономикалык;
- 978 – административдик иштер.

Соттук материалдар – 8 061 же 
15,29%, алардын ичинен:

- 608 – жазык сот өндүрүшүндө ка-
рала турган материалдар;

- 1010 – жазык сот өндүрүшүндө ка-
рала турган жаңы же кайтадан ачыл-
ган жагдайлар боюнча;
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- 5153 – сотко чейинки өндүрүш;
- 64 – бузуулар жөнүндө;
- 1025 – жарандык сот өндүрүшүндө; 
- 122 – экономикалык;
- 79 – административдик сот өндү-

рүшүндө.

4. Жалал-Абад облусунда – 16 579 
иштер жана соттук материалдар же 
12,24%. 

Соттук иштер – 12 098 же 14,63%, 
алардын ичинен:

- 980 – жазык;
- 10 – административдик укук бузуу-

лар жөнүндө;
- 520 – жоруктар жөнүндө;
- 9615 – жарандык;
- 409 – экономикалык;
- 564 – административдик иштер.

Соттук материалдар – 4481 же 
8,5%, алардын ичинен:

- 757 – жазык сот өндүрүшүндө ка-
рала турган материалдар;

- 579 – жазык сот өндүрүшүндө ка-
рала турган жаңы же кайтадан ачыл-
ган жагдайлар боюнча;

- 2039 – сотко чейинки өндүрүш;
- 12 – бузуулар жөнүндө;
- 2 – жоруктар жөнүндөгү өндү-

рүшүндө карала турган материалдар;
- 884 – жарандык сот өндүрүшүндө; 
- 153 – экономикалык;
- 55 – административдик сот өндү-

рүшүндө.

5. Ысык-Көл облусунда – 10 587 иш-
тер жана соттук материалдар же 7,82%. 

Соттук иштер – 6309 же 7,63%, 
алардын ичинен:

- 494 – жазык;
- 74 – административдик укук бузуу-

лар жөнүндө;
- 238 – жоруктар жөнүндө;
- 4917 – жарандык;
- 301 – экономикалык;
- 285 – административдик иштер.

Соттук материалдар – 4278 же 
8,11%, алардын ичинен:

- 350 – жазык сот өндүрүшүндө ка-
рала турган материалдар;

- 312 – жазык сот өндүрүшүндө ка-
рала турган жаңы же кайтадан ачыл-
ган жагдайлар боюнча;

- 2127 – сотко чейинки өндүрүш;
- 33 – бузуулар жөнүндө;
- 1283 – жарандык сот өндүрүшүндө; 
- 111 – экономикалык;
- 62 – административдик сот өндү-

рүшүндө.

6. Баткен облусунда – 6193 иштер 
жана соттук материалдар же 4,57%. 

Соттук иштер – 4286 же 5,18%, 
алардын ичинен:

- 411 – жазык;
- 86 – административдик укук бузуу-

лар жөнүндө;
- 152 – жоруктар жөнүндө;
- 3202 – жарандык;
- 168 – экономикалык;
- 267 – административдик иштер.

Соттук материалдар – 1907 же 
3,62%, алардын ичинен:

- 199 – жазык сот өндүрүшүндө ка-
рала турган материалдар;

- 335 – жазык сот өндүрүшүндө ка-
рала турган жаңы же кайтадан ачыл-
ган жагдайлар боюнча;

- 1080 – сотко чейинки өндүрүш;
- 7 – бузуулар жөнүндө;
- 237 – жарандык сот өндүрүшүндө; 
- 30 – экономикалык;
- 19 – административдик сот өндү-

рүшүндө.

7. Нарын облусунда – 4272 иштер 
жана соттук материалдар же 3,15%. 

Соттук иштер – 3029 же 3,66%, 
алардын ичинен:

- 188 – жазык;
- 6 – административдик укук бузуу-

лар жөнүндө;
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- 66 – жоруктар жөнүндө;
- 2555 – жарандык;
- 120 – экономикалык;
- 94 – административдик иштер.

Соттук материалдар – 1243 же 
2,36%, алардын ичинен:

- 82 – жазык сот өндүрүшүндө кара-
ла турган материалдар;

- 98 – жазык сот өндүрүшүндө кара-
ла турган жаңы же кайтадан ачылган 
жагдайлар боюнча;

- 843 – сотко чейинки өндүрүш;
- 28 – бузуулар жөнүндө;
- 6 – жоруктар жөнүндөгү өндүрү-

шүндө карала турган материалдар;
- 146 – жарандык сот өндүрүшүндө; 
- 29 – экономикалык;
- 11 – административдик сот өндү-

рүшүндө.

8. Талас облусунда – 3861 иштер 
жана соттук материалдар же 2,85%. 

Соттук иштер – 2 585 же 3,13%, 
алардын ичинен:

- 172 – жазык;
- 2 – административдик укук бузуу-

лар жөнүндө;
- 86 – жоруктар жөнүндө;
- 2161 – жарандык;
- 65 – экономикалык;
- 99 – административдик иштер.

Соттук материалдар – 1276 же 
2,42%, алардын ичинен:

- 154 – жазык сот өндүрүшүндө ка-
рала турган материалдар;

- 114 – жазык сот өндүрүшүндө ка-
рала турган жаңы же кайтадан ачыл-
ган жагдайлар боюнча;

- 801 – сотко чейинки өндүрүш;
- 5 – бузуулар жөнүндө;
- 2 – жоруктар жөнүндөгү өндүрү-

шүндө карала турган материалдар;
- 174 – жарандык сот өндүрүшүндө; 
- 16 – экономикалык;

- 10 – административдик сот өндү-
рүшүндө.

Каралган жазык иштери
Иш боюнча өндүрүш менен аяктаган 

кылмыш иштеринин саны 8503 түздү 
(2018-ж. – 13 963), башкача айтканда 
39,1% азайды.

Процесстик мөөнөттөрдү бузуу ме-
нен каралган жазык иштердин саны – 985  
же 11,6% түздү (2018-ж. – 517 иш же 7,2%).

 
Акталган адамдардын саны – 225 

түздү (2018-ж. – 218), алардын ичинен:
• кылмыштын курамы болбогонду-

гу – 158 же 70,2%;
• кылмышка катышкандыгы далил-

денбегендиги – 42 же 18,7%;
• кылмыш окуясы болбогондугу – 

25 же 11,1%.

3720 иш 4770 адамга карата өкүм чы-
гаруу менен каралып бүткөн (2018-ж. – 
5937), 2018-ж. салыштырмалуу 37,3% 
азайган. Бул көрсөткүч каралып бүткөн 
иштердин санына карата 43,7% түздү 
(2018-ж. – 42,51%)

  
3806 жазык иши сот өндүрүшү менен  

кыскартылган, 44,7% – 4298 адамга ка-
рата каралып бүткөн иштердин ичинен 
түздү (2018-ж. – 5689 иш же 40,74% –  
6769 адамга карата), алардын ичинен: 

- тараптардын жарашуусуна байла-
ныштуу – 1781 же 41,4%;

- жабырлануучу айыптоону колдоо-
дон баш тартканда – 1070 же 24,9%;

- эскирүү мөөнөтү өтүп кеткендик-
тен – 555 же 12,9%;

- мунапыс актысынан – 234 же 5,4%;
- жазык жоопкерчилигинен бошоту-

лууга жаткан адамдарга карата – 229 же 
5,3%;

- жабырлануучу жана прокурор айып- 
тоодон баш тартканда – 95 же 2,2%;
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- кылмышты аягына чыгаруудан ык-
тыярдуу баш тартканда – 75 же 1,7%;

- жазык куугунтугу мүмкүн эмести-
гинен – 60 же 1,4%;

- жазыктык сот ишин жүргүзүүнү 
ишке ашырган учурда өлгөн адамга ка-
рата – 56 же 1,3%;

- жоруктун декриминалдашуусуна 
байланыштуу – 49 же 1,1%;

- прокурордун айыптоону колдоодон 
баш тартканда 49 же 1,1%;

- жазык мыйзамынан алып караган-
да зыян келтирген жосун укукка ылайык 
келгенде – 15 же 0,4%;

- кылмыш окуясы болбогондугу – 13 
же 0,3%;

- жабырлануучунун арызы жок бол-
гондо – 9 же 0,2%;

- жосундарда кылмыштын курамы 
болбогондо – 7 же 0,2%;

- ишти кыскартуу жөнүндө тергөө-
чүнүн, прокурордун токтому – 1 же 0,1%.

64 адамга карата медициналык 
мүнөздөгү мажбурлоо чаралары кол-
донулган.

 
Прокурорго кайтарылды:
- сотто жоюлбай турган тергөөнүн 

өксүктөрүн толуктоо үчүн прокурорго – 
66 иш 84 адамга карата (2018-ж. – 219 
иш 354 адамга карата). 

Каралып бүткөн иштерге салыш-
тырмалуу бул иштер боюнча көрсөткүч 
0,7% (2018-ж. – 1,6%): 

- айыптоо актысы КР ЖПКнын та-
лаптарын бузуу менен түзүлгөнү – 13;

- айыпталуучунун өздүгү аныктал-
баганда – 22; 

- айыптоо актысынын көчүрмөсү 
берилген эмес – 14; 

- башка негиздер менен – 427 иш, 
2018-жылдын ошол учуруна салыш-
тырмалуу 73,8% аз (1630 иш). Кара-
лып бүткөн иштерге салыштырмалуу 

бул иштер боюнча көрсөткүч 5% түздү  
(2018-ж. – 11,67%);

- башка сотторго берилген иштер – 
371. 

Биринчи инстанциядагы соттордун 
жаза белгилөө тажрыйбасы боюнча

Баардыгы биригип – 4545 адам сот-
толгон (алардын ичинен 439 – аялдар, 
193 жашы жетпегендер), 2018-ж. кара-
ганда (7097) 2 552 адамга (карата) же 
35,9% азайган.

Өмүр бою эркинен ажыратуу жаза-
сы – 7 адамга карата белгиленген же сот-
толгондордун 0,18% түздү (2018-ж. – 12 
адамга карата), алардын ичинен:

- киши өлтүрүү (ЖКнин 130-бер.) – 4 
адамга карата; 

- Сексуалдык мүнөздөгү зомбулук 
аракеттер (ЖКнин 162-бер.) – 2 адамга 
карата;

- зордуктоо (ЖКнин 161-бер. жаңы 
ред.) – 1 адамга карата. 

Эркинен ажыратуу жазасы – 1586 
адамга карата белгиленген, жалпы 
соттолгон адамдардын санынан 34,9% 
түзгөн, бул көрсөткүч 2018-ж. салыш-
тырмалуу 43% азайган (2785 адам же 
39,24%). 

Айып пул түрүндөгү материалдык 
санкциялар – 810 адамга карата колдо-
нулган же соттолгон адамдардын саны-
нан 17,8% түздү (2018-ж. – 1454 адамга 
карата же 20%).

 
Пробациялык көзөмөлдү колдо-

нуу менен жазадан бошотулгандары 
(ЖКнин 83-бер.) – 1390 адамга карата же 
жалпы соттолгондордун ичинен 30,6%.

Шарттуу соттолгондордун саны 
(КЖКнин 63-бер.) – 559 адамды же баар-
дык соттолгон адамдардын санына кара-
та 12,3% түзгөн, бул көрсөткүч 2018-ж. 
салыштырмалуу 78,1% азайган (2556 
же 36,02%).
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Кылмыштардын түрү боюнча 
соттуулуктун түзүлүшүнүн 

структурасы
Менчикке каршы кылмыштар – 

1728 адам тарабынан жасалган (аял-
дар – 154, жашы жетпегендер – 123), же 
баардык соттолгон адамдардын санынын 
38% түзөт, алардын ичинен:

- ЖКнин 200-бер. «уурдоо» – 716 
адамга карата; 

- ЖКнин 201-бер. «тоноо» – 244 
адамга карата;

- ЖКнин 202-бер. «каракчылык» – 
163 адамга карата;

- ЖКнин 203-бер. «опузалап талап 
кылуу» – 41 адамга карата;

- ЖКнин 204-бер. «алдамчылык» – 
365 адамга карата;

- ЖКнин 205-бер. «ишенип берил-
ген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу» – 
115 адамга карата. 

Баңгизат каражаттарын, пси-
хотроптук заттарды жана алардын 
аналогдорун жана прекурсорлорун 
жүгүртүү чөйрөсүндөгү кылмыштар – 
602 адамга карата (анын ичинен 20 – аял-
дар, 2 – жашы жетпегендер) же баардык 
соттолгон адамдардын санынан 13,2% 
түзөт, алардын ичинен:

- ЖКнин 267-бер. «баңгизат кара-
жаттарын, психотроптук заттарды жана 
алардын аналогдорун сатып өткөрүү 
максатында мыйзамсыз даярдоо» – 154 
адамга карата (2018-ж. – 200);

- ЖКнин 268-бер. «максатсыз мый-
замсыз даярдоо» – 435 адамга карата.

Коомдук коопсуздукка каршы 
кылмыштар – 420 адамга карата (33 – 
аялдар, 36 – жашы жетпегендер) же  
баардык соттолгон адамдардын санынан 
9,2% түзөт, алардын ичинен:

- ЖКнин 253-бер. «куралды, ок-
дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү» – 81 
адамга карата;

- ЖКнин 266-бер. «ээн баштык» – 
307 адамга карата.

Өмүргө жана саламаттыкка кар-
шы кылмыштар – 418 адамга карата 
(34 – аялдар, 27 – жашы жетпегендер) же 
баардык соттолгон адамдардын санынан 
9,2% түзөт, алардын ичинен: 

- ЖКнин 130-бер. «киши өлтүрүү» – 
164 адамга карата;

- ЖКнин 138-бер. «ден соолукка 
оор зыян келтирүү» – 145 адамга карата;

• ЖКнин 139-бер. «ден соолукка 
анча оор эмес зыян келтирүү» – 79 адам-
га карата.

Башкаруу тартибине каршы кыл-
мыштар – 349 адамга карата (64 – аял-
дар, 2 – жашы жетпегендер) же баардык 
соттолгон адамдардын санынан 7,7% 
түзөт, алардын ичинен:

- ЖКнин 355-бер. «бийлик өкүлүн 
коркутуу же ага карата зомбулук» – 36 
адамга карата;

- ЖКнин 358-бер. «мамлекеттик чек 
арадан мыйзамсыз өтүү» – 165 адамга 
карата;

- ЖКнин 359-бер. «документтердин 
жасалмасы» – 131 адамга карата.

Сот актыларын жана башка атка-
руу документтерин аткарууга каршы 
кылмыштар – 101 адамга карата, (1 – аял-
дар) же баардык соттолгон адамдардын 
санынан 2,2% түзөт, алардын ичинен:

- ЖКнин 349-бер. «эркиндигинен 
ажыратуу жайларынан же кайтаруудан 
качуу» – 82 адамга карата.

2019-жылы мамлекетке матери-
алдык зыян келтирүүгө байланышкан 
жазык иштери боюнча 8 228 442 622 
(8 миллиард 228 миллион 442 миң 622) 
сом зыян келтирилгени сот тарабынан 
аныкталган (2018-ж. – 2 355 509 741,40 
сом).

Кайтарылып берилгени төмөндө-
гүчө:

- сотто өкүм чыгарылганга чейин – 
2 094 349 070 (2 миллиард 94 миллион  
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349 миң 70) сом же 25,45% (2018-ж. – 
146 220 355 же 6,20%);

- тергөө маалында – 194 038 338 
(194 миллион 38 миң 338) сом же 2,35% 
(2018-ж. – 197 365 696,50 сом же 8,37%);

- сотко чейинки өндүрүш маалында – 
69 563 101 (69 миллион 563 миң 101) сом 
же 0,84%. 

Жалпысынан ордун толтуруусу – 
28,66% же 2 357 950 509 (2 миллиард 
357 миллион 950 миң 509) сомду түздү 
(2018-ж. – 14,57%). 

Зыяндын төлөнбөй калган өлчө-
мү – 5 870 492 113 (5 миллиард 870 мил-
лион 492 миң 113) сом же 71,34% түздү, 
анын ичинен: 

Кызматтык кылмыш иштер боюн-
ча – 5 629 364 353 (5 миллиард 629 мил-
лион 364 миң 353) сом же 95,89% түздү, 
анын ичинен:

- кызматтык абалынан кыянаттык 
менен пайдалануу (ЖКнин 320-бер.) – 
5 349 020 300 сом;

-  коррупция (ЖКнин 319-бер.) – 
273 089 427 сом.

Экономикалык иш чөйрөсүндөгү 
кылмыштар – 207 724 972 (207 мил-
лион 724 миң 972) сом же 3,54%, алар-
дын ичинен:

- чарба жүргүзүүчү субъекттердин 
кызмат адамдарынын салыктарды жана 
милдеттүү камсыздандыруу акыларын 
төлөөдөн четтөө боюнча кылмыштар – 
125 129 232 сом; 

Менчикке каршы кылмыш – 
32 441 926 (32 миллион 441 миң 926) сом 
же 0,55% түздү, анын ичинен: 

- ишенип берилген мүлктү ыйгарып 
алуу же төлөмөр болуу – 28 460 472 сом; 

- алдамчылык – 3 169 454 сом.

Башка кылмыштар боюнча 
(ЖКнин 276, 278, 279, 350-бер.) – 960 
миң 862 сом же 0,02%. 

Соттук материалдардын жазык сот 
өндүрүшүндө каралганы

2019-жылы биринчи инстанцияда-
гы соттор тарабынан жазык сот өндүрү-
шүнүн тартибинде – 5533 соттук мате-
риалдар каралган (2018-ж. – 31 737), 
алардын ичинен:

- 2415 арыз жана сунуш канааттанды-
рылган же 43,6%;

- 2283 арыз жана сунуш канааттанды-
руусуз калтырылган же 41,3%;

- 762 же 13,8% кайтарылган; 
- 73 же 1,3% башка сотторго берилген 

иштер.

Аткаруу менен байланышкан 
маселелерди чечүү боюнча – 2308 ма-
териал каралган, алардын ичинен канаат-
тандырылганы – 1044 же 45,2%.

Жазадан шарттуу-мөөнөтүнөн 
мурда бошотуу – 2043, алардын ичинен 
канааттандырылганы – 890 же 43,6%;

Пробациялык көзөмөлдү колдонуу 
менен жазадан бошотууну жокко чы-
гаруу жөнүндө – 113, алардын ичинен 
канааттандырылганы – 85 же 75,2%.

 
Жаңы же кайтадан ачылган жаг-

дайлар боюнча – 5047 материал карал-
ган, алардын ичинен:

- канааттандырылганы – 2 758 же 
54,6% (прокурордун сунушу – 22);

- канааттандыруусуз калтырылга-
ны – 2 168 же 43% (прокурордун суну-
шу – 3);

- кыскартылганы – 121 же 2,4%, 
алардын ичинен өтүнүчтү чакыртып 
алуу менен – 17; 

- башка негиздер менен – 104.

1-инстанциядагы соттор тарабынан 
каралган 8503 жазык иштеринин ичи-
нен 2086 сот актысы же 24,5% 2-ин-
станциядагы соттордо каралып, анын 
1279 же даттанылгандардын санынын 
61,3% күчүндө калтырылган.

Биринчи инстанциядагы соттор-
дун жазык иштери боюнча сот акты-
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ларынын туруктуулугу 94,5% түздү  
(2018-ж. – 92,9%).

Сотко чейинки өндүрүштө каралган 
соттук материалдар

2019-жылы 1-инстанциядагы соттор 
сотко чейинки өндүрүш тартибинде – 
30 212 соттук материал карады, анын 
ичинен:

- канааттандырылды – 27 920 же 
92,4%, анын ичинен: прокурордун суну-
шу боюнча – 27 507, арыздар боюнча – 
413;

- канааттандыруусуз калтырыл-
ганы – 1903 же 6,3%, анын ичинен: про-
курордун сунушу боюнча – 1804, арыз-
дар боюнча – 99;

- кайтарылды – 235 же 0,8%;
- башка сотко өткөрүлүп берилге-

ни – 154 же 0,5%.

Тинтүү жана алып коюу өндүрүшү – 
9547 же 31,6%, анын 9237 же 96,8% ка-
нааттандырылган, 310 же 3,2% канаат-
тандыруусуз калтырылган.

Атайын тергөө аракеттерин 
өткөрүү – 8237 же 27,3%, алардын 7847 
же 95,3% канааттандырылган, 390 же 
4,7% канааттандыруусуз калтырылган.

Бөгөт коюу чарасын тандоо – 6892 
же 22,8% каралып, анын 6379 же 92,7% 
канааттандырылды, 513 же 7,4% ка-
нааттандыруусуз калтырылды, анын 
ичинен:

- камакка алуу – 5124 же 74,4%;
- үй камагы – 932 же 13,5%;
- башка жакка кетпөө жөнүндө кол 

кат алуу – 627 же 9,1%;
- жашы жете элек баланы көз салуу-

суна берүү – 203 же 3%;
- аскер бөлүгүнүн командачылыгы-

нын көзөмөлдөөсүнө берүү – 4 же 0,05%;
- күрөө алуу – 2 же 0,03%.
Камакта кармоо мөөнөтүн узар-

туу – 1778 же 5,9%, анын ичинен 1686 
же 94,8% канааттандырылган, 92 же 
5,2% канааттандыруусуз калтырылган.

Каралган бузуулар жөнүндөгү  
соттук материалдар

2019-жылы 429 бузуулар жөнүндөгү 
соттук материалдар каралган, анын 
ичинен:

- кыскартылганы – 147 же 34,3%;
- күчүндө калтырылганы – 135 же 

31,5%;
- кайтарылганы – 97 же 22,6%;
- караштуулугу боюнча – 50 же 

11,6%.

Каралган жоруктар жөнүндөгү иштер
2019-жылы жергиликтүү соттор та-

рабынан соттук өңдүрүштө – 4022 жорук 
иштери каралган.

3 250 иш боюнча өндүрүш аяктады.

Айыптоо өкүмүн чыгаруу менен ка-
ралган – 1132 иш же 34,8%, 1172 адамга 
карата, алардын ичинен – 146 аял.

Актоо өкүмүн чыгаруу менен – 11 
иш же 0,97%, 12 адамга карата алардын 
ичинен – 4 аял, анын ичинен:

- кылмыштын курамы болбогон-
дугу – 11 же 91,7%;

- кылмыш окуясы болбогондугу – 
1 же 8,3%.

Кыскартылган – 1834 иш 1898 
адамга карата же бүткөн иштердин саны-
нын 56,4%, алардын ичинен: 

- тараптардын жарашуусуна байла-
ныштуу – 1788 адамга карата же 94,2%;

- кылмышты аягына чыгаруудан 
ыктыярдуу баш тарткан адамга карата – 
50 же 2,6%;

- жоруктун декриминалдашуусу-
на байланыштуу – 26 адамга карата же 
1,4%;

- жабырлануучунун арызы жок бол-
гондо – 24 адамга карата же 1,3%;

- кылмыш окуясы болбогондо – 4 
адамга карата же 0,2%;

- эскирүү мөөнөтү өтүп кеткендик-
тен – 2 адамга карата же 0,1%;
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- жазыктык сот ишин жүргүзүүнү 
ишке ашырган учурда өлгөн адамга ка-
рата – 2 адамга карата же 0,1%;

- кылмыш курамы болбогондугу – 1 
адамга карата же 0,05%;

- жазык жоопкерчилигинен бошоту-
лууга жаткан адамдарга карата – 1 адам-
га карата же 0,05%;

- медициналык мүнөздөгү мажбур-
лоо чараларын колдонуу – 5 иш же 0,15% 
5 адамга карата; 

-  башка сотко берилген иштер – 32 
иш же 0,98%

Прокурорго кайтарылган – 236 иш 
же 7,3% 245 адамга карата, алардын ичи-
нен:

- айыптоо актысы КР ЖПКнин та-
лаптарын бузуу менен түзүлгөн – 12; 

- айыптоо актысынын көчүрмөсү 
айыпталуучуга берилген эмес – 3;

- айыпталуучунун инсандыгы бел-
гиленбесе – 2;

- башка негиздер менен – 219 иш. 

Жоруктардын түрү боюнча 
соттуулуктун түзүлүшүнүн 

структурасы (1172)
Жашы жетелектердин кызыкчы-

лыктарына жана үй-бүлөлүк мамиле-
лердин тартибине каршы жоруктар – 
389 адамга карата (аялдар – 7), 33,2% 
түзөт, алардын ичинен:

- үй-бүлөдөгү зомбулук (ЖжКнин 
75-бер.) – 117 адамга карата;

- ата-эненин балдарын багуудан ка-
чуусу (ЖжКнин 77-бер.) – 210 адамга ка-
рата.

Коомдук тартипке каршы жорук-
тар – 193 адамга карата (аялдар – 39), 
16,5% түзөт, алардын ичинен:

- майда бейбаштык (ЖжКнин 119-
бер.) – 187 адамга карата.

Ден соолукка каршы жоруктар – 
148 адамга карата (аялдар – 31), бул сот-

толгондордун жалпы санынын 12,6% 
түзөт, алардын ичинен: 

- ден соолукка жеңил зыян келтирүү 
(ЖжКнин 66-бер.) – 139 адамга карата.

Баңгизат каражаттарын, психо-
троптук заттарды, алардын аналог-
дорун же прекурсорлорун жүгүртүү 
чөйрөсүндөгү жоруктар – 106 адамга 
карата (аялдар – 2) же 9,04%, алардын 
ичинен:

- сатуу максатысыз анча көп эмес 
өлчөмдө баңгизат каражаттарын, психо-
троптук заттарды, алардын аналогдорун 
же прекурсорлорун мыйзамсыз даярдоо 
(ЖжКнин 123-бер.) – 101 адамга карата.

Келтирилген чыгымдын өлчөмү – 
15 267 434 (15 миллион 267 миң 434) сом. 

Өндүрүлгөнү:
- соттук өңдүрүшкө чейин-

ки өндүрүлгөн чыгымдын өлчөмү – 
2 160 816 (2 миллион 160 миң 816) сом 
же 14,15%;

- сотто өкүм чыкканга чейин – 
2 587 884 (2 миллион 587 миң 884) сом 
же 16,95%;

Өнбөй калган чыгымдын өлчөмү – 
10 518 734 (10 миллион 518 миң 734) сом 
же 68,89%.

 
1-инстанциядагы сотто жоруктар 

жөнүндөгү иштер боюнча жаза 
дайындоо

Жалпы соттолгону – 1172 адам, 
алардын ичинен:

- айып – 807 адам же соттолгондор-
дун жалпы санынын 68,8%;

- коомдук иштер – 179 адам же 
15,3%;

- эркиндигинен чектөө – 105 адам 
же 9%;

- пробациялык көзөмөл (КР ЖКнин 
83-бер.) – 58 адам же 4,9%; 

- белгилүү бир кызмат ордун ээлөө 
же болбосо белгилүү бир иш менен 
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- мүлктү конфискациялоо – 19;
- коомдук иштер – 1.
Мамлекеттик органдардын жана кыз-

мат адамынын токтомдоруна арызданган 
көпчүлүк жактардын саны – 7, анын ичи-
нен:

- канааттандырылганы – 2;
- канааттандыруусуз калтырылган-

дыгы – 5.

Биринчи сот инстанцияларына 
жарандык иштердин келип түшүшү

2019-жылы жергиликтүү сотторго 62 
192 доо арыз, 9634 соттук материал, 
жалпысынан 71 827 иш түштү (2018-ж. – 
59 461 доо арыз, 10 120 соттук мате-
риал, жалпы 69 581). Иштердин жана 
соттук материалдардын түшүүсүнүн 
көбөйүшү 3,13% түзгөн.

Жарандык иштерди кароо
2019-жылдын 12 айында 61 325 иш 

жана 9537 соттук материал каралды 
(2018-ж. – 55 656). Жарандык иштердин 
каралып бүтпөй калдык болуп калганы – 
8046 иш жана 530 соттук материалды 
түздү.

Каралган 61 325 иштин ичинен:
• кайтарылганы – 8534 же 13,9%;
• кыймылсыз калтыруу – 2575 иш 

же 4,2%;
• доо арызын кабыл алуудан баш 

тартуу – 676 же 1,10%;
• башка сотторго берилген иштер – 

576 же 0,9%;
• соттун буйругун берүү жөнүндө 

арызды кабыл алуудан баш тартуу – 550 
же 0,9%;

• бүткөн иштердин саны – 48 414 
ишти же 78,9% түздү. 

Чечим кабыл алуу менен – 38 317 
жарандык иш түздү (2018-ж. – 37 209), 
анын ичинен доону толук канааттанды-
руу менен – 32 237 иш же чечим кабыл 
алуу менен каралган иштердин санынын 

алектенүү укугунан ажыратуу – 10 адам 
же 0,9%;

- коомдук иштерге тартуу – 8 адам 
же 0,7%;

- аскер кызматындагы адамды ка-
макка алуу – 5 адам же 0,4%;

Соттук материалдарды жоруктар 
жөнүндөгү өндүрүштө кароо

2019-жылы 10 материал каралды, 
алардын ичинен:

• канааттандыруу менен – 7;
• канааттандыруусуз калтырылга-

ны – 1;
• кайтарылды – 2.

Каралган административдик укук 
бузуулар жөнүндөгү иштер

2019-жылы 477 административдик 
укук бузуулар жөнүндөгү иштер биринчи 
инстанцияда каралган, алардын ичинен:

Административдик жаза колдонуу 
менен административдик укук бузуу-
лар жөнүндө протоколдор – 123 иш же 
25,8%.

Мамлекеттик органдардын жана 
кызмат адамдарынын токтомдоруна 
даттануулар – 7 иш же 1,5%, алардын 
ичинен:

• канааттандыруу менен – 2 иш;
• канааттандыруусуз калтырылга-

ны – 5 иш.

Кайтарылганы – 266 иш же 55,7%.
Кыскартылганы – 81 иш же 17%.

Административдик укук бузуу үчүн 
колдонулган жаза чаралардын түрлөрү:

Жалпы административдик жазага 
тартылган адамдардын саны – 123 адам-
ды түздү, алардын ичинен: 

- айып – 81 адамга карата;
- берилген жаранга берилген атайын 

укуктан ажыратуу – 16 адамга карата;
- административдик камоо – 6 адамга 

карата; 
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84,1% түзгөн (2018-ж. – 31 072 иш же 
83,5%).

Процесстик мөөнөттү бузуу менен 
944 иш каралган же өндүрүштө бардык 
бүткөн иштердин санынын 1,9% түздү 
(2018-ж. – 1 492 же 3,1%).

Биринчи инстанциядагы соттор 
тарабынан каралган жарандык 

иштердин категориялары
Үй-бүлөлүк укук мамилелери – 

18 290 иш же бүткөн иштердин саны-
нын 37,8% (2018-ж. – 17 805 же 37,2%), 
алардын ичинен:

- нике бузуу – 11 408 иш же 62,4% 
түздү (2018-ж. – 10 681 же 60%);

- алимент өндүрүү – 4 077 иш же 
22,3% (2018-ж. – 4400 же 24,7%).

Карызды өндүрүү – 4411 иш же 
7,3% түздү (2018-ж. – 3517 же 7,3%).

Турак жай маселелери – 3947 иш же 
8,15% (2018-ж. – 4800 же 10%), анын 
ичинен:

- турак жайдан чыгаруу – 1006 иш 
же 25,49% (2018-ж. – 1367 же 28,5%).

Юридикалык мааниси бар факты-
ларды аныктоо жана таануу – 3511 же 
7,25% (2018-ж. – 3947 же 8,24%).

Бүтүмдү жараксыз деп табуу – 2046 
иш же 4,23% (2018-ж. – 2100 же 4,39%).

Эмгектик укук мамилелери боюн-
ча – 590 иш же 1,2% (2018-ж. – 578 же 
1,2%), анын ичинен:

- жумушуна кайрадан орноштуруу –  
321 иш же 54,5% (2018-ж. – 310 же 53,6%).

 
1-инстанциядагы соттордун доо 

арызы кароосуз калтырылганы – 9411 
же 15,13% (2018-ж. – 10 019 же 16,85%).

 
Сот өндүрүшүнөн кыскартылга-

ны – 686 иш же 1,42% түздү (2018-ж. – 
662 же 1,38%), алардын ичинен:

- доогер доодон баш тартса – 360 
иш;

- тараптардын жарашуу макулда-
шуусун бекитүү – 171 иш;

- иш боюнча тараптардын бири бо-
луп саналган жаран, жеке ишкер каза 
болгондон кийин талаштуу укук мамиле-
си укук улантуучулукка жол бербесе – 52 
иш;

- ошол эле тараптардын ортосун-
дагы, ошол эле предмет жөнүндө жана 
ошол эле негиздердеги талаш боюнча 
чыгарылган, мыйзамдуу күчүнө кир-
ген соттун чечими же доогердин доодон 
баш тарткандыгына байланыштуу иш  
боюнча өндүрүштү токтотуу жөнүндө же 
тараптардын жарашуу макулдашуусун 
бекитүү жөнүндө соттун аныктамасы 
бар болсо – 36 иш;

- иш жарандык сот өндүрүшүнүн 
тартибинде каралууга жана чечилүүгө 
жатпаса – 24 иш;

- иштердин бул категориясы үчүн 
мыйзамда белгиленген же тараптардын 
келишиминде каралган талашты сот-
тон тышкары же алдын ала сотко че- 
йин чечүүнүн тартиби доогер тарабынан 
сакталбаса жана бул тартипти колдонуу 
мүмкүнчүлүгү жоготулса – 7 иш;

- иш боюнча тарап катары чыккан 
юридикалык жак жоюлса – 5 иш;

- ушул эле Кодекстин 422-берене-
синин 4-бөлүгүндө каралган учурларды 
кошпогондо, ошол эле тараптардын ор-
тосундагы, ошол эле предмет жөнүндө 
жана ошол эле негиздердеги талаш  
боюнча бейтарап соттун чечими бар бол-
со – 1 иш;

- биринчи инстанциядагы сот доо 
боюнча чечимди кабыл алганга чейин та-
раптар талашты бейтарап сотко берүүгө 
макулдашууну, же ишти аксакалдар со-
туна анын компетенциясынын чегинде 
чечүүгө жиберүү жөнүндө макулдашуу-
ну түзсө 1 иш;

- башка негиздер менен – 13 иш.
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- 2019-жылдын статистикасы боюн-
ча 686 жарандык иш кыскартылган, 670 
иш боюнча маалымат берилген. Дайын-
сыз кыскартылган иштер жөнүндө маа-
лымат:

- Бишкек шаарынын Биринчи Май 
райондук соту 70 иштин ичинен – 1   иш 
Бишкек шаардык сотуна, 1 иш Кыр-
гыз Республикасынын Жогорку сотуна, 
1 иш жокко чыгарылып, жаңы кароого 
жөнөтүлгөнү;

- Бишкек шаарынын Ленин район-
дук соту 71 иштин ичинен –   6 иш боюнча 
маалымат табылган жок;

- Балыкчы шаардык соту 5 иштин 
ичинен –   4 иш;

- Тоң райондук соту 7 иштин ичи-
нен – 1 иш;

- Ала-Бука райондук соту 8 иштин 
ичинен –   1 иш жаңылыштык менен ток-
тотулган графага киргизилген;

- Араван райондук соту 6 иштин 
ичинен – 1 иш Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку Сотуна жөнөтүлдү.

Жарандык сот өндүрүшүнүн тартиби 
боюнча каралган соттук материалдар

2019-жылы 1-инстанция сотунда – 
9537 соттук материал каралган, алар-
дын ичинен 6147 материал боюнча же 
64,45% арыздар канааттандырылган  
(2018-ж. – 7766, анын ичинен 5685 же 56%). 

Соттук материалдардын каралы-
шы боюнча түзүлүшү (структурасы):

Доону камсыз кылуу, аны алмаш-
тыруу жана жокко чыгаруу боюнча – 
1796 же 18,83% түздү (2018-ж. – 2020 
же 20%).

Чечимди аткарууну жылдыруу 
жана созуу, чечимди аткаруунун ык-
масын жана тартибин өзгөртүү – 605 
же 6,34%. 

Соттук чечимдерди аткарууга бай-
ланышкан маселелер боюнча – 1341 же 
14,06%, анын ичинен: 

- чечимди түшүндүрүп берүү – 143; 
- аткаруу барактын дубликатын 

берүү – 623; 

- аткаруу өндүрүшүн калыбына 
келтирүү – 70 (2018-ж. – 816 же 8%);

- соттун тапшырмалары боюнча – 
406 же 4,26% (2018-ж. – 194 же 1,9%).

2019-жылы жарандык иш боюнча 
бюджеттин пайдасына өндүрүлгөн мам-
лекеттик алымдын суммасы 59 323 153,14 
(59 миллион 323 миң 153) сом.

1-инстанциядагы соттор тарабынан 
каралган 61 325 иштин ичинен 3899 сот 
актысы же 6,35% 2-инстанциядагы сот-
тордо даттанылган, анын 2199 сот акты-
сы же 56,39% күчүндө калтырылган.

Жарандык иштер боюнча сот актыла-
рынын туруктуулугу 97,39% түздү.

Каралган административдик жана 
экономикалык иштер

2019-жылы облустардын жана Биш-
кек шаарынын райондор аралык сотто-
руна 11487 доо арыздары жана сот мате-
риалдары келип түшкөн, б.а. 2018-жылга 
салыштырмалуу 4,5% көп (2018-ж. – 
10 969).

Отчёттук мезгилде 1-инстанция-
дагы сотторго 9545 иш келип түшкөн  
(2018-ж. – 9427), алардын ичинен:

- 5402 – экономикалык (2018-ж. – 5148);
- 4143 – административдик (2018-ж. –  

4279).
Экономикалык иштердин келип 

түшүүсүнүн өсүшү – 254 же 4,9%.
Келип түшкөн административ-

дик иштердин саны 3,2% же 136 ишке 
азайган.

2019-жылы райондор аралык сот-
торуна – 1942 (2018-ж. – 1542) сот-
тук материалдары келип түшкөн, анын 
ичинде:

- 1 440 – экономикалык иштер боюн-
ча (2018-ж. – 1076);

- 502 – административдик иштер 
боюнча (2018-ж. – 466).
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Экономикалык иштер боюнча сот-
тук материалдардын келип түшүүсүнүн 
өсүшү 364 же 25,3% түздү, админи-
стративдик иштер боюнча соттук ма-
териалдардын келип түшүүсү 36 же 
7,2% көбөйдү.

Жалпысынан республиканын район-
дор аралык соттору – 7232 ишти жана сот 
материалдарын карады (2018-ж. – 7160).

Жалпысынан, отчёттук мезгил ичин-
де биринчи инстанциядагы райондор 
аралык соттор 5587 ишти (2018-ж. – 
5923) караган, алардын ичинен:

- 3307 экономикалык иш (2018-ж. – 
3414);

-  2280  административдик иш  
(2018-ж. – 2509).

2019-жылы 1645 соттук материалы 
каралды (2018-ж. – 1237), алардын ичинен:

- 1 266 – экономикалык иштер боюн-
ча (2018-ж. – 860);

- 379 – административдик иштер 
боюнча (2018-ж. – 377).

Каралган экономикалык иштер
2019-жылы республиканын район-

дор аралык соттору – 5027 ишти карады, 
алардын ичинен:

• кайтарылганы – 1598 же 31,8%;
• башка сотторго берилген иштер – 

83 же 1,7%;
• доо арызын кабыл алуудан баш 

тартуу – 37 же 0,7%;
• соттун буйругун берүү жөнүндө 

арызды кабыл алуудан баш тартуу – 2 же 
0,04%;

• бүткөн иштердин саны – 3307 
ишти же 65,8% түздү, бул көрсөткүч 
3,1% аз (2018-ж. – 3414). 

Чечим кабыл алуу менен – 2546 иш 
же 77% түздү (2018-ж. – 2427), анын ичи- 
нен доону (толугу же жарым-жартылай)  
канааттандыруу менен – 1926 иш же 
75,6% түзгөн (2018-ж. – 1947 иш же 80%).

Процесстик мөөнөттү бузуу менен 
418 экономикалык иш каралган же 12,6% 
түздү (2018-ж. – 298 иш же 8,7%).

Кароосуз калтырылганы – 646 иш 
же каралып бүткөн иштердин жалпы са- 
нынын 19,5% (2018-ж. – 890 иш же 
26,1%). 

Өндүрүштөн кыскартылганы – 115 
иш же 3,5% (2018-ж. – 97 иш же 2,8%), 
анын ичинен: 

• доогер доодон баш тартса – 57 иш 
же 49,6%;

• тараптардын жарашуу макулда-
шуусун бекитүү – 33 иш же 28,7%;

• иш жарандык сот өндүрүшүнүн 
тартибинде каралууга жана чечилүүгө 
жатпаса – 5 иш же 4,3%;

• ошол эле тараптардын ортосун-
дагы, ошол эле предмет жөнүндө жана 
ошол эле негиздердеги талаш боюнча 
чыгарылган, мыйзамдуу күчүнө кирген 
соттун чечими же доогердин доодон баш 
тарткандыгына байланыштуу иш боюн-
ча өндүрүштү токтотуу жөнүндө же та-
раптардын жарашуу макулдашуусун 
бекитүү жөнүндө соттун аныктамасы 
бар болсо – 5 иш же 4,3%;

• иш боюнча тарап катары чыккан 
юридикалык жак жоюлса – 5 иш же 4,3%;

• иш боюнча тараптардын бири бо-
луп саналган жаран, жеке ишкер каза 
болгондон кийин талаштуу укук мамиле-
си укук улантуучулукка жол бербесе – 1 
иш же 0,9%;

• башка негиздер менен – 9 иш же 
7,8%.

Отчёт мезгилинде 5402 доо арыз 
түшкөн (2018-ж. – 5148). 

Кайтарылган доо арыздар – 1598 же 
29,6% түздү (2018-ж. – 1633 же 31,7%).

Райондор аралык соттор тарабынан 
каралган экономикалык иштердин 

категориялары
Милдеттенмелерди аткарбай коюу 

же талаптагыдай аткарбоо жөнүндө – 
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1008 иш же 30,5% түздү (2018-ж. – 1079 
же 31,6%).

Кызыккан жактардын юридика-
лык жакты жоюу жөнүндө арыздары 
боюнча талаштар – 1268 иш же 38,3% 
(2018-ж. – 934 же 27,3%).

Банкроттук (кудуретсиздик) жө-
нүндө – 96 иш же 2,9% (2018-ж. – 119 
же 3,5%). 

Келишимдерди жарактуу жана жа-
раксыз деп табуу боюнча – 85 иш же 
2,6% (2018-ж. – 118 же 3,5%). 

Милдеттүү айып төлөмдөрдү, чо-
гултууларды, төлөмдөрдү төлөтүп 
алуу жөнүндө – 446 иш же 13,5%  
(2018-ж. – 562 же 16,5%).

Доо арызын бергенде төлөнгөн мам-
лекеттик алымдын суммасы – 25 856 
780,46 (25 миллион 856 миң 780) сом 
(2018-ж. – 21 366 670, 45 сом) жана сот 
тарабынан бюджетке өндүрүлгөн – 
27 426 611,65 (27 миллион 426 миң 611) 
сом (2018-ж. – 18 617 535,29 сом).

Экономикалык иштер боюнча 
каралган соттук материалдар

2019-жылы 1-инстанциядагы сот-
тор тарабынан – 1451 соттук мате-
риалдар каралган, алардын ичинен:

- канааттандырылганы – 989 арыз-
дар же 68,1%;

- канааттандыруусуз калтырылга-
ны – 185 же 12,7%;

- кыскартылганы – 3 же 0,2%;
- кароосуз калтырылганы – 89 же 

6,1%;
- кайтарылганы – 180 же 12,4%;
- башка сотко берилгени – 5 же 0,3%.

Соттук материалдардын каралышы 
боюнча түзүлүшү (структурасы):

Доону камсыз кылуу, аны алмаш-
тыруу жана жокко чыгаруу – 243 же 
16,7%.

Чечимди аткарууну жылдыруу 
жана созуу, чечимди аткаруунун ыкма-

сын жана тартибин өзгөртүү – 115 же 
7,9%. 

Чечимдеги туура эмес жазууларды 
жана арифметикалык айкын каталар-
ды оңдоо – 61 же 4,2%.

Соттун тапшырмалары (чет өлкө-
лүк иштер боюнча) – 220 же 15,2% 
(2018-ж. – 48 же 5,6%).

1-инстанциядагы соттор тарабынан 
каралган 1451 иштин ичинен 684 сот ак-
тысы же 47,1% 2-инстанциядагы соттор-
до даттанылган, анын 453 сот актысы же 
66,2% күчүндө калтырылган.

Экономикалык иштер боюнча сот 
актыларынын туруктуулугу 89,2% 
түздү.

Административдик иштердин 
каралышы

2019-жылы биринчи инстанциянын 
соттору тарабынан – 4108 администра-
тивдик ишти карады, алардын ичинен:

- кайтарылганы – 1553 же 37,8%;
- доо арызын кабыл алуудан баш 

тартуу – 224 же 5,45%;
- башка сотторго берилген иштер – 

51 же 1,24%;
- бүткөн иштердин саны – 2280 

ишти же 55,5% түздү, бул көрсөткүч 
9,1% аз (2018-ж. – 2509). 

Чечим кабыл алуу менен – 1318 
иш же сот өндүрүшү менен бүткөн иш-
тердин 57,8% түздү (2018-ж. – 1467 
же 55%). Анын ичинен, доону (толугу 
же жарым-жартылай) канааттанды-
руу менен – 885 же чечим менен карал-
ган иштердин санынын 67,1% түзгөн  
(2018-ж. – 1067 иш же 72,7%).

Процесстик мөөнөттү бузуу ме-
нен 189 иш каралган же 8,3% түздү  
(2018-ж. – 249 же 9,9%).

Отчёттук мезгил ичинде жалпы-
сынан 4143 доо арыз келип түшкөн  
(2018-ж. – 4279), анын ичинен 1553 же 
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37,5% кайтарылган (2018-жылы 1465 
же келип түшкөн иштердин 34,2% кай-
тарылган).

Кароосуз калтырылганы – 624 доо 
арыз же каралып же 27,4% (2018-ж. – 
714 же 28,5%). 

Өндүрүштөн кыскартылганы – 338 
иш же 14,8% (2018-ж. – 328 же 13,1%), 
анын ичинен: 

- эгерде ишти соттук териштирүүгө 
даярдоо процессинде же талаш-тартыш-
ты маңызы боюнча кароо процессинде, 
арыз берилгенге чейин доону берүүнүн 
мыйзамда белгиленген мөөнөтү өтүп 
кетиши белгиленсе, ал калыбына 
келтирүүгө жатпаса же болбосо калыбы-
на келтирүүдөн баш тартылса – 233 же 
68,9%;

- эгерде иш административдик сот 
өндүрүшү тартибинде каралууга жана 
чечилүүгө тийиш болбосо – 60 иш же 
17,7%;

- эгерде доогер доодон баш тартса 
жана баш тартуу сот тарабынан кабыл 
алынса – 18 иш же 5,3%;

- эгерде доогер тарабынан ушул ка-
тегориядагы иштер үчүн мыйзамда бел-
гиленген талаш-тартышты сотко чейин 
чечүүнүн тартиби сакталбаса жана бул 
тартипти колдонуунун мүмкүнчүлүгү 
жоготулса – 9 иш же 2,7%;

- эгерде тараптар жарашуу макул-
дашуусун түзсө жана ал сот тарабынан 
бекитилсе – 8 иш же 2,4%; 

- эгерде ошол эле доогердин ошол 
эле жоопкерге карата, ошол эле жүйө 
жөнүндө жана ошол эле негиздер боюн-
ча чыгарылган, соттун мыйзамдуу күчү-
нө кирген чечими болсо же иш боюнча 
өндүрүштү токтотуу жөнүндө соттун 
аныктамасы болсо – 4 иш же 1,2%;

- доогер доону кароону талап кыл-
ган учурларды кошпогондо, эгерде та-
лаш-тартыш болуп жаткан администра-
тивдик акт административдик орган та-
рабынан жокко чыгарылса, чыгарылбай 
калган акт чыгарылса, токтотулуп турган 

административдик акт аткарылса же ара-
кетсиздикке даттануу учурунда аракет 
жасалса – 4 иш же 1,2%;

- эгерде доогер же өз алдынча та-
лаптары бар үчүнчү жак болуп саналган 
жеке адам өлгөндөн кийин, талаш-тар-
тышка түшүп жаткан укук мамилелери 
укукту мурастоого жол бербесе – 1 иш 
же 0,3%;

- башка негиздер менен – 1 иш же 
0,3%.

Каралып бүткөн административдик 
иштердин түзүлүшү (структурасы): 

- мамлекеттик бийлик орган-
дарынын, алардын кызмат адамда-
рынын жана башка органдарынын 
аракеттерин же аракетсиздигин та-
лашуу тууралуу – 1515 иш же 66,4%  
(2018-ж. – 1118 иш же 44,6%); 

- органдардын жана кызмат 
адамдарынын токтомдорун талашуу 
тууралуу – 191 иш же 8,4% (2018-ж. – 
165 иш же 6,6%); 

- мамлекеттик бийлик органда-
рынын, жергиликтүү өзүн-өзү башка-
руу органдарынын, кызмат адамда-
рынын ченемдик эмес актыларын, че-
чимдерин жана аракеттерин талашуу 
тууралуу – 67 иш же каралып бүткөн 
иштердин ичинен 2,9% түздү (2018-ж. – 
282 же 11,2%).

Доо арызын бергенде төлөнгөн мам-
лекеттик алымдын суммасы – 3 008 928  
(3 миллион 8 миң 928) сом (2018-ж. – 
1 080 797,11 сом) жана сот тарабынан 
бюджетке өндүрүлгөн – 669 622 (669 миң 
622) сом (2018-ж. – 3 206 604, 70 сом).

Административдик иштер боюнча 
каралган соттук материалдар

2019-жылы 1-инстанциядагы сот-
тор тарабынан – 502 соттук мате- 
риалдар каралган, алардын ичинен:

- канааттандырылганы – 251 арыз 
же 50%;
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- канааттандыруусуз калтырылга-
ны – 110 же 21,9%;

- кароосуз калтырылганы – 18 же 3,6%;
- кайтарылганы – 121 же 24,1%;
- башка сотко берилгени – 2 же 0,4%.

Соттук материалдардын каралы-
шы боюнча түзүлүшү (структурасы):

- доону камсыз кылууну жокко чы-
гаруу – 123 же 24,5% (2018-ж. – 133 же 
35,3%);

- доону камсыз кылуу жөнүндө – 
101 же жалпы каралган арыздардын са-
нынын 20,1% (2018-ж. – 66 же 17,5%);

- чечимдеги туура эмес жазууларды 
жана арифметикалык айкын каталарды 
оңдоо – 30 же 6% (2018-ж. – 49 же 13%).

1-инстанциядагы соттор тарабынан 
каралган 4108 иштин ичинен 1497 сот 
актысы же 36,4% 2-инстанциядагы сот-
тордо даттанылган, анын 1016 сот акты-
сы же 67,9% күчүндө калтырылган.

Административдик иштер боюнча сот 
актыларынын туруктуулугу 91,4% түздү.

Апелляциялык тартипте кароо 
үчүн түшкөн жазык, жарандык, 

экономикалык, административдик, 
жоруктар жөнүндөгү жана 

административдик укук бузуу 
жөнүндө иштер

2019-жылдын 12 айында апелля-
циялык инстанциядагы облустук жана 
Бишкек шаардык сотторуна – 10 256 
иш түшкөн, алар биринчи инстанция-
дагы соттор тарабынан каралган иш-
тердин жалпы санынын 12,4% түзгөн  
(2018-ж. – 11 176). Алардын ичинен: 

- жазык иштер – 2053 (2018-ж. – 
2258);

- административдик укук бузуулар 
жөнүндө – 82 (2018-ж. – 802);

- жоруктар жөнүндө – 200;
- жарандык – 5 195 (2018-ж. – 5506);
- экономикалык – 867 (2018-ж. – 

872);

- административдик – 1859 (2018-ж. – 
1738).

 
2019-жылы 6199 соттук материал-

дар түшкөн, алар биринчи инстанция-
дагы соттор тарабынан каралган иш-
тердин жалпы санынын 11,8% түзгөн 
(2018-ж. – 1299 же 3,2%), алардын ичи-
нен:

- жазык сот өндүрүш тартибинде – 
292 (2018-ж. – 28);

- жаңы же кайтадан ачылган жаг-
дайлар боюнча – 2709;

- сотко чейинки өндүрүш – 1676;
- жарандык сот өндүрүшүндө – 1133 

(2018-ж. – 1059);
- экономикалык – 240 (2018-ж. – 129);
- административдик сот өндүрү-

шүндө – 149 (2018-ж. – 83).

Жалпысынан экинчи инстанциядагы 
сотко апелляциялык тартипте 8168 иш 
каралган (2018-ж. – 8850), алардын ичинен:

- жазык иштер – 1866 (2018-ж. – 
1932);

- административдик укук бузуулар 
жөнүндө – 71 (2018-ж. – 717);

- жоруктар жөнүндө – 151;
- жарандык – 3899 (2018-ж. – 4050);
- экономикалык – 684 (2018-ж. – 

692);
- административдик – 1497 (2018-ж. – 

1459).

2019-жылы 5576 соттук материал-
дар каралган (2018-ж. – 1005), алардын 
ичинен:

- жазык сот өндүрүш тартибинде – 
245 (2018-ж. – 17);

- жазык сот өндүрүшүндө кара-
ла турган жаңы же кайтадан ачылган 
жагдайлар боюнча – 2706;

- сотко чейинки өндүрүш – 1416;
- жарандык сот өндүрүшүндө – 927 

(2018-ж. – 841);
- экономикалык – 169 (2018-ж. – 88);
- административдик сот өндүрү-

шүндө – 113 (2018-ж. – 59).
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2-инстанциядагы соттор тарабынан 
апелляциялык тартипте иштерди 

аймактар   боюнча кароо
2019-жылы апелляциялык соттор 

8168 иш жана 5576 соттук материалда-
рын карады, анын ичинде:

1. Бишкек шаардык соту – 5472 иш 
жана соттук материал же 39,81% карал-
ган.

Иштер – 2974 же 36,41%, алардын 
ичинен:

- жазык иштер – 572;
- административдик укук бузуулар 

жөнүндө – 24;
- жоруктар жөнүндө – 37;
- жарандык – 1 506;
- экономикалык – 356;
- административдик – 479.
 
Соттук материал – 2498 же 44,8%, 

алардын ичинен:
- жазык сот өндүрүш тартибинде – 

124;
- жазык сот өндүрүшүндө кара-

ла турган жаңы же кайтадан ачылган 
жагдайлар боюнча – 1054;

- сотко чейинки өндүрүш – 767;
- жарандык сот өндүрүшүндө – 428;
- экономикалык – 69;
- административдик сот өндүрү-

шүндө – 56.

2. Чүй облустук соту – 2482 иш жана 
соттук материал же 18,06% каралган.

Иштер – 1398 же 17,12%, алардын 
ичинен:

- жазык иштер – 356;
- административдик укук бузуулар 

жөнүндө – 14;
- жоруктар жөнүндө – 34;
- жарандык – 676;
- экономикалык – 71;
- административдик – 247.

Соттук материал – 1084 же 
19,44%, алардын ичинен:

- жазык сот өндүрүш тартибинде – 
54;

- жазык сот өндүрүшүндө кара-
ла турган жаңы же кайтадан ачылган 
жагдайлар боюнча – 553;

- сотко чейинки өндүрүш – 190;
- жарандык сот өндүрүшүндө – 230;
- экономикалык – 36;
- административдик сот өндүрү-

шүндө – 21.

3. Ош облустук соту – 2356 иш жана 
соттук материал же 17,14% каралган.

Иштер – 1553 же 19,01%, алардын 
ичинен:

- жазык иштер – 386;
- административдик укук бузуулар 

жөнүндө – 6;
- жоруктар жөнүндө – 23;
- жарандык – 611;
- экономикалык – 111;
- административдик – 416.
 
Соттук материал – 803 же 14,4%, 

алардын ичинен:
- жазык сот өндүрүшүндө кара-

ла турган жаңы же кайтадан ачылган 
жагдайлар боюнча – 489;

- сотко чейинки өндүрүш – 189;
- жарандык сот өндүрүшүндө – 86;
- экономикалык – 25;
- административдик сот өндүрү-

шүндө – 14.

4. Жалал-Абад облустук соту – 1572 
иш жана соттук материал же 11,44% ка-
ралган.

Иштер – 986 же 12,07%, алардын 
ичинен:

- жазык иштер – 225;
- административдик укук бузуулар 

жөнүндө – 7;
- жоруктар жөнүндө – 31;
- жарандык – 460;
- экономикалык – 62;
- административдик – 201.
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Соттук материал – 586 же 10,51%, 
алардын ичинен:

- жазык сот өндүрүшүндө кара-
ла турган жаңы же кайтадан ачылган 
жагдайлар боюнча – 297;

- сотко чейинки өндүрүш – 173;
- жарандык сот өндүрүшүндө – 91;
- экономикалык – 15;
- административдик сот өндүрү-

шүндө – 10.

5. Ысык-Көл облустук соту – 917 
иш жана соттук материал же 6,67% ка-
ралган.

Иштер – 583 же 7,14%, алардын 
ичинен:

- жазык иштер – 136;
- административдик укук бузуулар 

жөнүндө – 11;
- жоруктар жөнүндө – 6;
- жарандык – 323;
- экономикалык – 42;
- административдик – 265.
 
Соттук материал – 334 же 5,99%, 

алардын ичинен:
- жазык сот өндүрүш тартибинде – 

10;
- жазык сот өндүрүшүндө кара-

ла турган жаңы же кайтадан ачылган 
жагдайлар боюнча – 193;

- сотко чейинки өндүрүш – 64;
- жарандык сот өндүрүшүндө – 45;
- экономикалык – 13;
- административдик сот өндүрү-

шүндө – 9.

6. Баткен облустук соту – 397 иш 
жана соттук материал же 2,89% карал-
ган.

Иштер – 330 же 4,04%, алардын 
ичинен:

- жазык иштер – 112;
- административдик укук бузуулар 

жөнүндө – 7;
- жоруктар жөнүндө – 8;
- жарандык – 134;

- экономикалык – 21;
- административдик – 48.
 
Соттук материал – 67 же 1,2%, 

алардын ичинен:
- жазык сот өндүрүш тартибинде – 

44;
- жарандык сот өндүрүшүндө – 19;
- экономикалык – 4.

7. Нарын облустук соту – 279 иш 
жана соттук материал же 2,03% карал-
ган.

Иштер – 174 же 2,13%, алардын 
ичинен:

- жазык иштер – 47;
- жоруктар жөнүндө – 7;
- жарандык – 94;
- экономикалык – 10;
- административдик – 16.
 
Соттук материал – 105 же 1,88%, 

алардын ичинен:
- жазык сот өндүрүш тартибинде – 

11;
- жазык сот өндүрүшүндө кара-

ла турган жаңы же кайтадан ачылган 
жагдайлар боюнча – 53;

- сотко чейинки өндүрүш – 20;
- жарандык сот өндүрүшүндө – 17;
- экономикалык – 3;
- административдик сот өндүрү-

шүндө – 1.
8. Талас облустук соту – 269 иш 

жана соттук материал же 1,96% карал-
ган.

Иштер – 170 же 2,08%, алардын 
ичинен:

- жазык иштер – 32;
- административдик укук бузуулар 

жөнүндө – 2;
- жоруктар жөнүндө – 5;
- жарандык – 95;
- экономикалык – 11;
- административдик – 25.
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Соттук материал – 99 же 1,78%, 
алардын ичинен:

- жазык сот өндүрүш тартибинде – 2;
- жазык сот өндүрүшүндө кара-

ла турган жаңы же кайтадан ачылган 
жагдайлар боюнча – 67;

- сотко чейинки өндүрүш – 13;
- жарандык сот өндүрүшүндө – 11;
- экономикалык – 4;
- административдик сот өндүрү-

шүндө – 2.

Апелляциялык тартиптеги жазык 
иштер

2019-жылы апелляциялык тартипте 
каралган иштер – 1866 жазык иш 2646 
адамга карата. 2018-ж. – 1932 жазык 
иш 2666 адамга карата каралган. 

Кыргыз Республикасынын ЖПК 
көрсөтүлгөн мөөнөтүнөн жогору ка-
ралган – 145 иш болду, баардык ка-
ралган иштердин санынын 7,8% түздү  
(2018-ж. – 150 иш – 7,76%).

Кайтарылган иштердин саны – 198 
жазык иши, анын ичинде – 22 айыпта-
луучунун келүүсүн камсыз кыла албоо 
себеби боюнча же 11,1%. Салыштыр-
малуу, 2018-ж. – кайтарылган иштер – 
295 түздү, анын ичинде айыпталуучу-
нун келүүсүн камсыз кыла албоо себеби  
боюнча – 39 иш. 

Биринчи инстанциядагы соттордун 
өкүмдөрүнө апелляциялык 

даттануунун жыйынтыгы боюнча 
сапаты (адамга карата)

1169 адамга карата өкүм өзгөртүүсүз 
калтырылган, алардын ичинен өкүмдөр 
боюнча даттангандардын санынын – 
44,2% түздү (2018-ж. – 1194 адам же 
44,8%).

558 адамга карата өкүм жокко чы-
гарылган, даттангандардын саны-
нын 21,1% түзгөн (2018-ж. – 729 адам 
же 27,3%), алардын ичинен – 33 актоо 
өкүмдөрү.

919 адамга карата өкүм өзгөртүлгөн, 
даттангандардын санынын 34,7% түзгөн 
(2018-ж. – 743 адам же 27,9%), алардын 
ичинен:

- жаңы жаза чараларын аныктоосу 
менен – 118; 

- кылмыштын квалификациясын 
өзгөртүү менен – 117; 

- квалификацияны өзгөртүүсүз жаза 
чарасын төмөндөтүү менен – 69.

Апелляциялык тартипте каралган не-
гизги жазык иштердин категориясында-
гы түзүмдөрү:

- менчикке каршы кылмыштар – 
619 иш же 33,2% (2018-ж. – 669 иш же 
34,62%);

- ден соолукка жана өмүргө кар-
шы кылмыштар – 246 иш же 13,2% 
(2018-ж. – 255 иш же 13,19%);

- мамлекеттик жана муниципал-
дык кызматтык кызыкчылыктарына 
каршы коррупциялык же башка кыл-
мыштар – 244 иш же 13,8% (2018-ж. – 
223 же 11,54%);

- калктын ден соолугуна жана 
коомдук адеп-ахлакка каршы кыл-
мыштар – 125 иш же 6,7% (2018-ж. – 
216 же 11,18%);

- коомдук коопсуздукка кар-
шы кылмыштар – 114 иш же 6,11%  
(2018-ж. – 158 же 8,18%).

Апелляциялык инстанциядагы сот-
тор тарабынан жазык сот өндүрүш 
тартибинде 245 соттук материал ка-
ралган, анын ичинен: биринчи инстан-
циядагы соттун актылары өзгөртүүсүз 
калтырылганы – 186 же 75,9%.

2018-ж. салыштырмалуу – 17 ма-
териал каралган, анын ичинен бирин-
чи инстанциядагы соттук актылары 
өзгөртүүсүз калганы – 12 же 70,58%.

 Жаңы же кайтадан ачылган жаг-
дайлар боюнча – 2706 соттук мате- 
риал каралган, алардын ичинен:

- канааттандырылганы – 1773 же 
65,5%;
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- канааттандыруусуз калтырыл-
ганы – 902 же 33,3%;

- кыскартылганы – 31 же 1,14%, 
алардын ичинен өтүнүчтү чакыртып 
алуу менен – 9; 

- башка негиздер менен – 22 же 
71%.

2019-жылы сотко чейинки өндү-
рүштө 1 416 материал каралып, анын 
ичинен:

- күчүндө калтырылганы – 1077 
(76,1%);

- жокко чыгарылды – 167 (11,8%);
- өзгөрүлдү – 172 (12,1%).

Сотко чейинки өндүрүштө карал-
ган иштердин негизги категориялары:

1) камакка алуу – 728 же 51,4%;
2) Сотко чейинки өндүрүштүн кыз-

мат адамдарынын аракеттерине, че-
чимдерине даттануулар – 181 же 12,8%;

3) үй камагы – 144 же 10,2%;
4) камакта кармоо мөөнөтүн узар-

туу – 105 же 7,4%.

Бишкек шаардык соту жана облустук 
соттордун жазык иштерин кароо
2019-жылы Бишкек шаардык соту 

жана облустук соттор 2646 адамга карата 
1866 жазык ишин жана 4367 соттук мате-
риалдарын карады, анын ичинен:

1. Бишкек шаардык соту – 984 адам-
га карата 572 жазык иши, анын ичинен:

- 533 адамга карата сот актысы 
өзгөртүүсүз калтырылды, бул 54,17% 
түздү;

- 177 адамга карата сот актысы жок-
ко чыгарылып, 17,99% түздү;

- 274 адамга карата сот актысы 
өзгөртүлүп, 27,85% түздү.

Жазык сот өндүрүшүндө 124 соттук 
материалдары каралды, анын ичинен 97 
же 78,24% биринчи инстанциядагы сот-
тун актысы өзгөртүүсүз калтырылды.

Жаңы же кайтадан ачылган жаг-
дайлар боюнча 1054 соттук материал 
каралып, анын ичинен 701 же 66,51% 
канааттандырылган, 320 же 30,36% 
жокко чыгарылган, 30 же 2,85% кыс-
картылган, анын ичинде:

- өтүнүчтү кайтарып алуу – 8 же 
26,6%;

- башка негиздер менен – 22 же 
73,33%.

Сотко чейинки өндүрүш –   767 же 
54,16%, анын ичинен:

- күчүндө калтырылганы – 641 
(83,57%);

- жокко чыгарылганы – 67 (8,73%);
- өзгөртүлгөнү – 59 (7,69%).

2. Ош облустук соту – 477 адамга ка-
рата 386 жазык иши, анын ичинен:

- 209 адамга карата сот актысы 
өзгөртүүсүз калтырылды, бул 43,82% 
түздү;

- 69 адамга карата сот актысы жокко 
чыгарылып, 14,47% түздү;

- 199 адамга карата сот актысы 
өзгөртүлүп, 41,72% түздү.

Жаңы же кайтадан ачылган жаг-
дайлар боюнча 489 соттук материал 
каралып, анын ичинен 270 же 55,21% 
канааттандырылган, 219 же 44,79% 
жокко чыгарылган.

Сотко чейинки өндүрүш –   189 же 
13,35%, анын ичинен:

- күчүндө калтырылганы – 141 
(74,6%);

- жокко чыгарылганы – 6 (3,17%);
- өзгөртүлгөнү – 42 (22,22%).

3. Чүй облустук соту – 460 адамга ка-
рата 356 жазык иши, анын ичинен:

- 195 адамга карата сот актысы өзгөр-
түүсүз калтырылды, бул 42,39% түздү;
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- 101 адамга карата сот актысы жок-
ко чыгарылып, 21,96% түздү;

- 164 адамга карата сот актысы өзгөр-
түлүп, 35,65% түздү.

Жазык сот өндүрүшүндө 54 соттук 
материалдары каралды, анын ичинен 44 
же 81,48% биринчи инстанциядагы сот-
тун актысы өзгөртүүсүз калтырылды.

Жаңы же кайтадан ачылган жаг-
дайлар боюнча 553 соттук материал 
каралып, анын ичинен 383 же 69,26% 
канааттандырылган, 170 же 30,74% 
жокко чыгарылган.

Сотко чейинки өндүрүш –   190 же 
13,42%, анын ичинен:

- күчүндө калтырылганы – 149 
(78,42%);

- жокко чыгарылганы – 5 (2,63%);
- өзгөртүлгөнү – 36 (18,95%).

4. Жалал-Абад облустук соту – 284 
адамга карата 225 жазык иши, анын ичи-
нен:

- 89 адамга карата сот актысы 
өзгөртүүсүз калтырылды, бул 31,34% 
түздү;

- 75 адамга карата сот актысы жокко 
чыгарылып, 26,41% түздү;

- 120 адамга карата сот актысы 
өзгөртүлүп, 42,25% түздү.

Жаңы же кайтадан ачылган жаг-
дайлар боюнча 297 соттук материал 
каралып, анын ичинен 205 же 69,02% ка-
нааттандырылган, 91 же 30,64% жок-
ко чыгарылган, өтүнүчтү кайтарып 
алууга байланыштуу 1 кыскартылган.

Сотко чейинки өндүрүш –   173 же 
12,22%, анын ичинен:

- күчүндө калтырылганы – 68 
(39,31%);

- жокко чыгарылганы – 78 (45,09%);
- өзгөртүлгөнү – 27 (15,61%).

5. Ысык-Көл облустук соту – 191 
адамга карата 136 жазык иши, анын ичи-
нен:

- 65 адамга карата сот актысы өзгөр-
түүсүз калтырылды, бул 34,03% түздү;

- 51 адамга карата сот актысы жокко 
чыгарылып, 26,7% түздү;

- 75 адамга карата сот актысы 
өзгөртүлүп, 39,27% түздү.

Жазык сот өндүрүшүндө 10 соттук 
материалдары каралды, анын ичинен 5 
же 50% биринчи инстанциядагы сот-
тун актысы өзгөртүүсүз калтырылды.

Жаңы же кайтадан ачылган жаг-
дайлар боюнча 193 соттук матери-
ал каралып, анын ичинен 127 же 65,8%  
канааттандырылган, 66 же 34,2% 
жокко чыгарылган.

Сотко чейинки өндүрүш –   64 же 
4,52%, анын ичинен:

- күчүндө калтырылганы – 50 
(78,13%);

- жокко чыгарылганы – 7 (10,94%);
- өзгөртүлгөнү – 7 (10,94%).

6. Баткен облустук соту – 150 адамга 
карата 112 жазык иши, анын ичинен:

- 53 адамга карата сот актысы 
өзгөртүүсүз калтырылды, бул 35,33% 
түздү;

- 56 адамга карата сот актысы жокко 
чыгарылып, 37,33% түздү;

- 41 адамга карата сот актысы 
өзгөртүлүп, 27,33% түздү.

Жазык сот өндүрүшүндө 44 соттук 
материалдары каралды, анын ичинен 31 
же 70,45% биринчи инстанциядагы сот-
тун актысы өзгөртүүсүз калтырылды.

7. Нарын облустук соту – 60 адамга 
карата 47 жазык иши, анын ичинен:
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- 16 адамга карата сот актысы 
өзгөртүүсүз калтырылды, бул 26,67% 
түздү;

- 35 адамга карата сот актысы жокко 
чыгарылып, 35% түздү;

- 23 адамга карата сот актысы 
өзгөртүлүп, 38,33% түздү.

Жазык сот өндүрүшүндө 11 соттук 
материалдары каралды, анын ичинен 9 
же 81,82% биринчи инстанциядагы сот-
тун актысы өзгөртүүсүз калтырылды.

Жаңы же кайтадан ачылган жаг-
дайлар боюнча 53 соттук материал 
каралып, анын ичинен 33 же 62,26%  
канааттандырылган, 20 же 37,74% 
жокко чыгарылган.

Сотко чейинки өндүрүш –   20 же 
1,41%, анын ичинен:

- күчүндө калтырылганы – 19 (95%);
- өзгөртүлгөнү – 1 (5%).

8. Талас облустук соту – 40 адамга 
карата 32 жазык иши, анын ичинен:

- 9 адамга карата сот актысы 
өзгөртүүсүз калтырылды, бул 22,5% 
түздү;

- 8 адамга карата сот актысы жокко 
чыгарылып, 20% түздү;

- 23 адамга карата сот актысы 
өзгөртүлүп, 57,5% түздү.

Жазык сот өндүрүшүндө 2 соттук 
материалдары каралды.

Жаңы же кайтадан ачылган жаг-
дайлар боюнча 67 соттук материал 
каралып, анын ичинен 55 же 82,09%  
канааттандырылган, 12 же 17,91% 
жокко чыгарылган.

Сотко чейинки өндүрүш –   13 же 
0,92%, анын ичинен:

- күчүндө калтырылганы – 9 (69,23%);
- жокко чыгарылганы – 4 (30,77%).

Апелляциялык тартипте 
административдик укук бузуулар 

жөнүндө иштердин каралуусу

2019-жылы апелляциялык инстан-
циядагы жазык иштер боюнча соттук 
коллегиялар тарабынан – 71 администра-
тивдик укук бузуу жөнүндө иштер карал-
ган. 

Каралган иштердин сапаты (адам-
га карата):

- өзгөртүүсүз калтырылган соттук 
актылар – 27 же 38,1% (2018-ж. – 448 
же 62,5%); 

- жаңы чечим кабыл алуу менен 
жокко чыгарылган соттук актылар – 29 
же 40,8% (2018-ж. – 94 же 13,11%);

- өзгөртүлгөн соттук актылар – 15 
же 21,1% (2018-ж. – 175 же 24,41%).

- Укук бузуулардын негизги түр-
лөрү:

- айдоочулардын мас абалында 
унаа каражаттарын башкаруу – 19 же 
26,8% (2018-ж. – 352 же 49,09%);

- майда ээн баштык – 3 же 4,2% 
(2018-ж. – 73 же 10,18%).

Бишкек шаардык соту – 24 иш же 
33,8%, анын ичинен:

- сот актысы өзгөртүүсүз калтырыл-
ганы – 12 же 50% түздү;

- сот актысы жокко чыгарылганы – 
9 же 37,5% түздү;

- сот актысы өзгөртүлгөнү – 3 же 
12,5% түздү.

Чүй облустук соту – 14 иш же 
19,72%, анын ичинен:

- сот актысы өзгөртүүсүз калтырыл-
ганы – 7 же 50% түздү;

- сот актысы жокко чыгарылганы – 
3 же 21,43% түздү;

- сот актысы өзгөртүлгөнү – 4 же 
28,57% түздү.
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Ысык-Көл облустук соту – 11 иш же 
15,49%, анын ичинен:

- сот актысы өзгөртүүсүз калтырыл-
ганы – 1 же 9,09% түздү;

- сот актысы жокко чыгарылганы – 
4 же 36,36% түздү;

- сот актысы өзгөртүлгөнү – 6 же 
54,55% түздү.

Баткен облустук соту – 7 иш же 
9,86%, анын ичинен:

- сот актысы өзгөртүүсүз калтырыл-
ганы – 7 же 100% түздү.

Ош облустук соту – 6 иш же 8,45%, 
анын ичинен:

- сот актысы өзгөртүүсүз калтырыл-
ганы – 5 же 83,33% түздү;

- сот актысы өзгөртүлгөнү – 1 же 
16,67% түздү.

Талас облустук соту – 2 иш же 2,82%, 
анын ичинен:

- сот актысы жокко чыгарылганы – 
1 же 50% түздү;

- сот актысы өзгөртүлгөнү – 1 же 
50% түздү.

Апелляциялык тартипте жоруктар 
жөнүндөгү иштерди кароо

2019-жылдын 12 айында апелляция 
тартибинде – 158 адамга карата 151 жо-
руктар жөнүндөгү иш каралды, алардын 
ичинен аялдар – 30. 

Каралып бүткөн иштердин негиз-
ги көрсөткүчтөрүнүн төмөндөгүдөй 
динамикасы белгиленет (адамга кара-
та):

• 81 адамга карата же сот актыла-
рына даттанган адамдардын санынын 
51,3% өзгөртүүсүз калтырылган;

• 46 адамга карата же 29,1% жокко 
чыгарылган; 

• 31 адамга карата же 19,5% 
өзгөртүлгөн, алардын ичинен:

• жаңы жаза чараларын аныктоосу 
менен – 5; 

• жоруктун квалификациясын өз-
гөртүү менен – 5; 

• квалификацияны өзгөртүүсүз жаза 
чарасын төмөндөтүү менен – 7.

Апелляциялык тартипте каралган 
негизги жоруктар жөнүндөгү иштер-
дин категориясындагы түзүмдөрү:

• ден соолукка каршы жоруктар – 
37 иш же 24,5%;

• жашы жетелектердин кызык-
чылыктарына жана үй-бүлөлүк ма-
милелердин тартибине каршы жорук-
тар – 36 иш же 23,8%;

• коомдук тартипке каршы жо-
руктар – 33 иш же 21,9%.

1. Бишкек шаардык соту – 38 адамга 
карата 37 иши же 24,05% каралган, анын 
ичинен:

- 24 адамга карата сот актысы 
өзгөртүүсүз калтырылды, бул 63,16% 
түздү;

- 9 адамга карата сот актысы жокко 
чыгарылып, 23,68% түздү;

- 5 адамга карата сот актысы 
өзгөртүлүп, 13,16% түздү.

2. Чүй облустук соту – 34 адамга ка-
рата 34 иши же 21,52% каралган, анын 
ичинен:

- 15 адамга карата сот актысы өзгөр-
түүсүз калтырылды, бул 44,12% түздү;

- 15 адамга карата сот актысы жокко 
чыгарылып, 44,12% түздү;

- 4 адамга карата сот актысы 
өзгөртүлүп, 11,76% түздү.

3. Жалал-Абад облустук соту – 34 
адамга карата 31 иши же 21,52% карал-
ган, анын ичинен:

- 17 адамга карата сот актысы 
өзгөртүүсүз калтырылды, бул 50% 
түздү;

- 11 адамга карата сот актысы жокко 
чыгарылып, 32,35% түздү;
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- 6 адамга карата сот актысы 
өзгөртүлүп, 17,65% түздү.

4. Ош облустук соту – 25 адамга ка-
рата 23 иши же 15,82% каралган, анын 
ичинен:

- 15 адамга карата сот актысы өзгөр-
түүсүз калтырылды, бул 60% түздү;

- 5 адамга карата сот актысы жокко 
чыгарылып, 20% түздү;

- 5 адамга карата сот актысы өзгөр-
түлүп, 20% түздү.

5. Баткен облустук соту – 8 адамга 
карата 8 иши же 5,06% каралган, анын 
ичинен:

- 3 адамга карата сот актысы өзгөр-
түүсүз калтырылды, бул 37,5% түздү;

- 5 адамга карата сот актысы 
өзгөртүлүп, 62,5% түздү.

6. Нарын облустук соту – 8 адамга 
карата 7 иши же 5,06% каралган, анын 
ичинен:

- 4 адамга карата сот актысы өзгөр-
түүсүз калтырылды, бул 50% түздү;

- 3 адамга карата сот актысы жокко 
чыгарылып, 37,5% түздү;

- 1 адамга карата сот актысы 
өзгөртүлүп, 12,5% түздү.

7. Ысык-Көл облустук соту – 6 адам-
га карата 6 иши же 3,8% каралган, анын 
ичинен:

- 2 адамга карата сот актысы өзгөр-
түүсүз калтырылды, бул 33,33% түздү;

- 3 адамга карата сот актысы жокко 
чыгарылып, 50% түздү;

- 1 адамга карата сот актысы өзгөр-
түлүп, 16,67% түздү.

8. Талас облустук соту – 5 адамга 
карата 5 иши же 3,16% каралган, анын 
ичинен:

- 1 адамга карата сот актысы өзгөр-
түүсүз калтырылды, бул 20% түздү;

- 4 адамга карата сот актысы өзгөр-
түлүп, 80% түздү.

Жарандык иштерди апелляциялык 
тартипте кароо

2019-жылы 2-инстанцияга 5195 иш 
түштү (2018-ж. – 5506).

3899 жарандык иш каралды (2018-ж. – 
4050), башкача айтканда 3,73% аз.

Кыргыз Республикасынын ЖПК 
көрсөтүлгөн мөөнөтүнөн жогору – 180 
иш каралган же 4,62% (2018-ж. – 327 же 
8,07%).

Кароосуз кайтарылып берилгени – 
1404 иш же 27% (2018-ж. – 74 же 1,83%).

Апелляциялык чечимдерге датта-
нуунун жыйынтыгы боюнча 1-инстан-
циядагы соттор тарабынан каралган 
жарандык иштердин сапаты:

- чечимди өзгөртүүсүз калты-
руу – 1573 же апелляциялык тартипте 
каралган иштердин санынан 40,34%  
(2018-ж. – 1571 же 38,7%);

- толук жокко чыгаруу – 773 же 
19,83% (2018-ж. – 963 же 23,7%);

- айрым бөлүгүн жокко чыгаруу – 89 
иш же 2,28% (2018-ж. – 65);

- өндүрүштү токтотуу – 47 же 1,21;
- арызды кароосуз калтыруу – 73 же 

1,87%;
- 1-инстанцидагы сотко жаңыдан ка-

роого жөнөтүү – 342 же 8,77%;
- жаңы чечим кабыл алуу – 350 же 

8,98%;
- чечимди толук өзгөртүү – 21 же 

0,54%;
- айрым бөлүгүн өзгөртүү – 174 же 

4,46%;
- өткөрүп жиберилген мөөнөттү ка-

лыбына келтирүүдөн баш тартуу – 147 
же 3,77%.

Апелляциялык аныктамаларга датта-
нуунун жыйынтыгы боюнча 1-инстан-
циядагы соттор тарабынан каралган жа-
рандык иштердин сапаты:
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- баардык даттануунун саны – 1122 
(2018-ж. – 1150);

- өзгөртүүсүз калтыруу – 626 же 
апелляциялык тартипте даттаныл-
ган аныктамалардын санынан 55,79%  
(2018-ж. – 640 же 55,6%);

- толук жокко чыгаруу – 426 же 
37,97% (2018-ж. – 452 же 39,3%);

- айрым бөлүгүн жокко чыгаруу – 16 
же 1,42%;

- 1-инстанциядагы сотуна жаңыдан 
кароого жиберүү – 339 же 30,2%;

- маселени маңызы боюнча чечүүгө 
жана ишти кароо үчүн 1-инстанциядагы 
сотко жиберүү – 41 же 3,65%;

- жаңы аныктама чыгаруу – 47 же 
4,19%; 

- толук өзгөртүү – 1;
- айрым бөлүгүн өзгөртүү – 11;
- өткөрүп жиберилген мөөнөттү ка-

лыбына келтирүүдөн баш тартуу – 42 же 
3,7%.

Апелляциялык инстанциянын сот ак-
тылары менен республикалык бюджетке 
өндүрүлгөн мамлекеттик алымдардын 
суммасы – 142 588 сом.

Каралган иштердин негизги кате-
гориялары:

- бүтүмдөрдү анык/жараксыз 
деп таануу жөнүндө – 650 же 16,7%  
(2018-ж. – 746 же 18,4%);

- үй-бүлөлүк мамилелер жөнүндө – 
618 же 15,85% (2018-ж. – 574 же 14,2%);

- турак жай иштери боюнча – 474 
же каралган иштердин санынын 12,16% 
(2018-ж. – 453 же 11,2%), анын ичинен:

- турак жайдан чыгаруу – 398 иш 
(2018-ж. – 385);

- карыз акысын өндүрүп алуу 
жөнүндө – 456 же апелляциялык тартип-
те каралган иштердин санынан 11,7% 
(2018-ж. – 547 же 13,5%);

- эмгек мамилелери жөнүндө – 292 
же 7,49% (2018-ж. – 300 же 7,4%), анын 
ичинен: 

- жумушуна кайрадан калыбына 
келтирүү – 207 иш (2018-ж. – 223 иш).

2019-жылы жарандык сот өндү-
рүшүндө апелляциялык тартипте 927 
соттук материал каралды (2018-ж. – 
841). 

Даттануулар боюнча:
- сот актысын өзгөртүүсүз калты-

руу – 626 же каралган сот материалдар-
дын санынан 67,53% (2018-ж. – 565 же 
67,18%);

- толук жокко чыгарылганы – 214 
же 23,09% (2018-ж. – 215 же 25,56%);

- айрым бөлүгүн алып салуу – 10 же 
1,08%;

- өндүрүштү токтотуу – 2;
- жаңы чечим кабыл алуу – 89 же 

9,6%;
- жаңыдан кароого жөнөтүү – 99 

же 10,68%;
- маселени маңызы боюнча чечүү – 1;
- арызды кароосуз калтыруу – 9;
- өзгөртүлгөнү – 12 же 1,29%  

(2018-ж. – 42 же 4,9%);

Арыздар боюнча:
Каралганы – 65 же каралган сот ма-

териалдардын санынан 7,01%, алардын 
ичинен;

- арызды канааттандыруу менен – 
33 же каралган арыздардын санынан 
50,77%;

- канааттандыруусуз калтыруу – 
32 же 49,23%.

Жарандык иштерди аймактар  
боюнча кароонун сапаты

2019-жылы Бишкек шаардык соту 
жана облустук соттор тарабынан 3899 
иш жана 927 соттук материалдар ка-
ралды, анын ичинен:

Бишкек шаардык соту – 1506 иш же 
38,63%, анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз калты-
рылганы – 1044 же 69,32% түздү;
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- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 361 же 23,97% түздү;

- сот актысынын өзгөртүлгөнү – 40 
же 2,66% түздү;

- өткөрүп жиберилген мөөнөттү ка-
лыбына келтирүүдөн баш тартуу – 61 же 
4,05%.

Жарандык сот өндүрүш тарти-
бинде 428 соттук материал каралган, 
анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз кал-
тырылганы – 311 же 72,66% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 67 же 15,65% түздү;

- сот актысынын өзгөртүлгөнү – 3 
же 0,7% түздү.

 
Арыздар боюнча – 47, ал 10,98% түз-

дү, алардын ичинен канааттандыруу ме-
нен 26, канааттандыруусуз менен 21 арыз.

Чүй облустук соту – 676 иш же 
17,34%, анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз калты-
рылганы – 335 же 49,56% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 282 же 41,72% түздү;

- сот актысынын өзгөртүлгөнү – 25 
же 3,69% түздү;

- өткөрүп жиберилген мөөнөттү ка-
лыбына келтирүүдөн баш тартуу – 34 же 
5,03%.

Жарандык сот өндүрүш тарти-
бинде 230 соттук материал каралган, 
анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз кал-
тырылганы – 151 же 65,65% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 61 же 26,52% түздү.

Арыздар боюнча – 18, ал 7,83% түздү, 
алардын ичинен канааттандыруу менен 
7, канааттандыруусуз калтырылганы 11 
арыз.

Ош облустук соту – 611 иш же 
15,67%, анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз калты-
рылганы – 316 же 51,72% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 231 же 37,81% түздү;

- сот актысынын өзгөртүлгөнү – 21 
же 3,44% түздү;

- өткөрүп жиберилген мөөнөттү ка-
лыбына келтирүүдөн баш тартуу – 43 же 
7,04%.

Жарандык сот өндүрүш тартибин-
де 86 соттук материал каралган, анын 
ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз кал-
тырылганы – 57 же 66,28% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 27 же 31,4% түздү;

- сот актысынын өзгөртүлгөнү – 2 
же 2,33% түздү.

Жалал-Абад облустук соту – 460 иш 
же 11,8%, анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз калты-
рылганы – 207 же 45% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 169 же 36,74% түздү;

- сот актысынын өзгөртүлгөнү – 70 
же 15,22% түздү;

- өткөрүп жиберилген мөөнөттү ка-
лыбына келтирүүдөн баш тартуу – 14 же 
3,04%.

Жарандык сот өндүрүш тартибин-
де 91 соттук материал каралган, анын 
ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз кал-
тырылганы – 51 же 56,04% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 35 же 38,46% түздү;

- сот актысынын өзгөртүлгөнү – 5 
же 5,49% түздү.

Ысык-Көл облустук соту – 323 иш 
же 8,28%, анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз калты-
рылганы – 159 же 49,23% түздү;
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- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 124 же 38,39% түздү;

- сот актысынын өзгөртүлгөнү – 17 
же 5,26% түздү;

- өткөрүп жиберилген мөөнөттү ка-
лыбына келтирүүдөн баш тартуу – 23 же 
7,12%.

Жарандык сот өндүрүш тартибин-
де 45 соттук материал каралган, анын 
ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз кал-
тырылганы – 29 же 64,44% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 14 же 31,11% түздү;

- сот актысынын өзгөртүлгөнү – 2 
же 4,44% түздү.

Баткен облустук соту – 134 иш же 
3,44%, анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз калты-
рылганы – 58 же 43,28% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 65 же 48,51% түздү;

- сот актысынын өзгөртүлгөнү – 11 
же 8,21% түздү.

Жарандык сот өндүрүш тартибин-
де 19 соттук материал каралган, анын 
ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз кал-
тырылганы – 10 же 52,63% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 9 же 47,37% түздү.

Нарын облустук соту – 94 иш же 
2,41%, анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз калты-
рылганы – 46 же 48,94% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 37 же 39,36% түздү;

- сот актысынын өзгөртүлгөнү – 5 же 
5,32% түздү;

- өткөрүп жиберилген мөөнөттү ка-
лыбына келтирүүдөн баш тартуу – 6 же 
6,38%.

Жарандык сот өндүрүш тартибин-
де 17 соттук материал каралган, анын 
ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз кал-
тырылганы – 10 же 58,82% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 7 же 41,18% түздү.

Талас облустук соту – 95 иш же 
2,44%, анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз калты-
рылганы – 34 же 35,79% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 36 же 37,89% түздү;

- сот актысынын өзгөртүлгөнү – 17 
же 17,89% түздү;

- өткөрүп жиберилген мөөнөттү ка-
лыбына келтирүүдөн баш тартуу – 8 же 
8,42%.

Жарандык сот өндүрүш тартибин-
де 11 соттук материал каралган, анын 
ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз кал-
тырылганы – 7 же 63,64% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 4 же 36,36% түздү.

 Апелляциялык тартипте каралган 
экономикалык иштер

2019-ж. апелляциялык тартипте 684 
экономикалык иш каралган (2018-ж. – 
692). Кыргыз Республикасынын ЖПК 
көрсөтүлгөн мөөнөтүнөн жогору – 42 иш 
же 6,1% каралган (2018-ж. – 70 иш же 
10,1%).

2019-ж. апелляциялык тартипте 867 
иш түшкөн. Кароосуз кайтарылган иштер-
дин саны – 153 же даттанылган иштердин 
17,6% түзгөн (2018-ж. – 217же 24,8%). 

Каралган экономикалык иштерге 
апелляциялык даттануунун жыйын-
тыгы боюнча сапаты:

- өзгөртүүсүз калтырылганы – 453 
соттук акт (анын ичинен 180 аныктама 
жана 273 чечим), же апелляциялык тар-
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типте каралган иштердин 66,2% түздү 
(2018-ж. – 457 же 66%); 

- жокко чыгарылганы – 171 соттук 
акт (69 аныктама жана 102 чечим) же ка-
ралган иштердин 25% түздү (2018-ж. – 
179 же 25,9%); 

- өзгөртүлгөнү – 30 соттук акт 
(4 аныктама жана 26 чечим) же каралган 
иштердин 4,4% түздү (2018-ж. – 17 же 
2,5%). 

- өткөрүп жиберилген мөөнөттү ка-
лыбына келтирүүдөн баш тартуу – 30 иш 
же 4,4% түздү.

Каралган экономикалык иштер-
дин негизги категориялары:

- милдеттенмелерди аткарбоо же 
ойдогудай эмес аткаруу жөнүндө – 213 
же 31,1% (2018-ж. – 230 же 33,2%).

- келишимдерди жараксыз деп таа-
нуу жөнүндө – 86 же каралган иштердин 
санынын 12,6% (2018-ж. – 82 же 11,8%); 

- милдеттүү айып төлөмдөрдү, чо-
гултууларды, төлөмдөрдү төлөтүп 
алуу жөнүндө – 52 же каралган иштер-
дин санынын 7,6% түздү (2018-ж. – 40 
же 5,8%); 

Бишкек шаардык соту жана  
облустук соттордун  

экономикалык иштерин кароо
2019-жылы Бишкек шаардык соту 

жана облустук соттор тарабынан 684 иш 
жана 169 соттук материалдар каралды, 
анын ичинен:

Бишкек шаардык соту – 356 иш же 
52,05%, анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз калты-
рылганы – 311 же 87,36% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 81 же 22,75% түздү;

- сот актысынын өзгөртүлгөнү – 14 
же 3,93% түздү;

- өткөрүп жиберилген мөөнөттү ка-
лыбына келтирүүдөн баш тартуу – 10 же 
2,81%.

Соттук материал – 69 каралган, 
анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз кал-
тырылганы – 48 же 69,57% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 11 же 15,94% түздү;

- сот актысынын өзгөртүлгөнү – 1 
же 1,45% түздү;

- арыздар боюнча – 9, ал 13,04% 
түздү, алардын ичинен канааттандыруу 
менен 4, канааттандыруусуз калтырыл-
ганы 5 арыз.

Чүй облустук соту – 71 иш же 
10,38%, анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз калты-
рылганы – 48 же 67,61% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 21 же 29,58% түздү;

- өткөрүп жиберилген мөөнөттү ка-
лыбына келтирүүдөн баш тартуу – 2 же 
2,82%.

Соттук материал – 36 каралган, 
анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз кал-
тырылганы – 26 же 72,22% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 3 же 8,33% түздү;

- арыздар боюнча – 7, ал 19,44% 
түздү, канааттандыруусуз калтырыл-
ганы 7 арыз.

Ош облустук соту – 111 иш же 
16,23%, анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз калты-
рылганы – 60 же 54,05% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 38 же 34,23% түздү;

- сот актысынын өзгөртүлгөнү – 8 же 
7,21% түздү;

- өткөрүп жиберилген мөөнөттү ка-
лыбына келтирүүдөн баш тартуу – 5 же 
4,5%.
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Соттук материал – 25 каралган, 
анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз кал-
тырылганы – 18 же 72% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 6 же 24% түздү;

- сот актысынын өзгөртүлгөнү – 1 
же 4% түздү.

Жалал-Абад облустук соту – 62 иш 
же 9,06%, анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз калты-
рылганы – 30 же 48,39% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 17 же 27,42% түздү;

- сот актысынын өзгөртүлгөнү – 6 же 
9,68% түздү;

- өткөрүп жиберилген мөөнөттү ка-
лыбына келтирүүдөн баш тартуу – 9 же 
14,52%.

Соттук материал – 15 каралган, 
анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз кал-
тырылганы – 9 же 60% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 6 же 40% түздү.

Ысык-Көл облустук соту – 42 иш же 
6,14%, анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз калты-
рылганы – 35 же 83,33% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 5 же 11,9% түздү;

- өткөрүп жиберилген мөөнөттү ка-
лыбына келтирүүдөн баш тартуу – 2 же 
4,76%.

Соттук материал – 13 каралган, 
анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз кал-
тырылганы – 11 же 84,62% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 2 же 15,38% түздү.

Баткен облустук соту – 21 иш же 
3,07%, анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз калты-
рылганы – 14 же 66,67% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 6 же 28,57% түздү;

- сот актысынын өзгөртүлгөнү – 1 же 
4,76% түздү.

Соттук материал – 4 каралган, 
анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз кал-
тырылганы – 1 же 25% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 3 же 75% түздү.

Нарын облустук соту – 10 иш же 
1,46%, анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз калты-
рылганы – 7 же 70% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 1 же 10% түздү;

- өткөрүп жиберилген мөөнөттү ка-
лыбына келтирүүдөн баш тартуу – 2 же 
20%.

Соттук материал – 3 каралган, сот 
актысы өзгөртүүсүз калтырылганы – 3.

Талас облустук соту – 11 иш же 
1,64%, анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз калты-
рылганы – 8 же 72,73% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 2 же 18,18% түздү;

- сот актысынын өзгөртүлгөнү – 1 же 
9,09% түздү.

Соттук материал – 4 каралган, 
анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз кал-
тырылганы – 4.

Апелляциялык тартипте 
административдик иштердин кароосу

Отчёттук мезгилде апелляциялык 
тартипте – 1497 административдик иш-
тер каралган. 
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Кыргыз Республикасынын Админи-
стративдик-процесстик кодексинде көр-
сөтүлгөн процесстик мөөнөтүн өткөрүү 
менен каралган иштердин саны – 124 
же 8,3% түздү. 2018-ж. салыштырма-
луу 1459 иш каралган, анын ичинен 
КР АПКте көрсөтүлгөн процесстик мөө-
нөтүн өткөрүү менен – 262 иш же 18%. 

2019-ж. апелляциялык тартипте жал-
пы 1859 арыз келип түшкөн (2018-ж. – 
1738). Кароосуз кайтарылганы – 230 
(арыздан баш тартуу – 47, сунуштан баш 
тартуу 2) же түшкөн иштердин санынын 
12,4% түздү (2018-ж. – 255 арыз же 
14,7%).

Каралган административдик иш-
терге апелляциялык даттануунун 
жыйынтыгы боюнча сапаты:

- өзгөртүүсүз калтырылган биринчи 
инстанциядагы соттордун соттук акты-
лары – 1016 (алардын ичинен 559 анык-
тама, жана 457 чечим) же 67,9% түзгөн 
(2018-ж. – 1 034 же 70,9%); 

- жокко чыгарылганы – 386 соттук 
акты (195 аныктама жана 191 чечим) же 
25,8% (2018-ж. – 357 же 24,5%); 

- өзгөртүлгөнү – 10 соттук акты 
(1  аныкт ама ,  9  чечим)  же  0 ,7%  
(2018-ж. – 16 же 1,1%).

- өткөрүп жиберилген мөөнөттү ка-
лыбына келтирүүдөн баш тартуу – 84 
иш же 5,6%.

Каралган административдик иш-
тердин негизги категориялары:

- мамлекеттик органдардын, жер-
гиликтүү өз алдынча башкаруу орган-
дарынын жана алардын кызмат адам-
дарынын ченемдик эмес актылары, 
чечимдери жана аракеттери боюнча – 
795 же 53,1% (2018-ж. – 863 же 59,2%), 
анын ичинде:

- айыл өкмөтү – 550;
- шаардык мэриялар – 117;

- Өкмөт – 88;
- жергиликтүү кеңештер – 41;
• мамлекеттик органдардын, алар- 

дын кызмат адамдарынын, жергилик-
түү өз алдынча башкаруу органдары-
нын жана алардын кызмат адамдары-
нын ченемдик актылары боюнча – 278 
иш же 18,6% (2018-ж. – 195 же 13,4%);

• нотариалдык иш-аракеттер же 
аларды жасоодон баш тартуу жөнүндө 
арыздар – 15 иш же 1% (2018-ж. – 10 
иш же 0,7%).

Ошентип, статистикалык маалымат-
тарга ылайык, 2019-жылы республика-
нын райондор аралык сотторуна 2018- 
жылга салыштырмалуу 118 арызга көп 
жана 400 арызга аз сот материалдары 
келип түшкөн.

Отчёттук мезгил ичинде өндүрүш 72 
иш жана андан көп соттук материалдар 
менен бүткөн, ал эми бүткөн экономика-
лык жана административдик иштердин 
саны 2018-жылга салыштырмалуу 336 
ишке кыскарып, соттук материалдардын 
саны 408 көбөйгөн.

2019-жылы кайтарылган арыздардын 
саны 2018-жылга салыштырмалуу 53 
арызга көбөйгөн.

Кийинки отчёттук мезгилде бүтпөй 
калган иштер 2240 түздү, бул 2018-жыл-
га салыштырмалуу 410 ишке көп.

Бишкек шаардык соту жана облустук 
соттордун административдик 

иштерин кароо
2019-жылы Бишкек шаардык соту 

жана облустук соттор тарабынан 1497 
иш жана 113 соттук материалдар карал-
ды, анын ичинен:

Бишкек шаардык соту – 479 иш же 
32%, анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз калты-
рылганы – 364 же 87,36% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 99 же 75,99% түздү;
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- өткөрүп жиберилген мөөнөттү ка-
лыбына келтирүүдөн баш тартуу – 16 же 
3,34%.

Соттук материал – 56 каралган, 
анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз кал-
тырылганы – 39 же 69,64% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 7 же 12,5% түздү;

- сот актысынын өзгөртүлгөнү – 1 
же 1,78% түздү;

- арыздар боюнча – 9, ал 16,07% 
түздү, алардын ичинен канааттандыруу 
менен 2, канааттандыруусуз калтырыл-
ганы 7 арыз.

Чүй облустук соту – 247 иш же 
16,49%, анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз калты-
рылганы – 148 же 59,91% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 88 же 35,62% түздү;

- сот актысынын өзгөртүлгөнү – 2 же 
0,80% түздү;

- өткөрүп жиберилген мөөнөттү ка-
лыбына келтирүүдөн баш тартуу – 9 же 
3,64%.

Соттук материал – 21 каралган, 
анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз кал-
тырылганы – 13 же 61,90% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 6 же 28,57% түздү;

- арыздар боюнча – 2, ал 9,52% түздү, 
алардын ичинен канааттандыруу менен 
1, канааттандыруусуз калтырылганы 1 
арыз.

Ош облустук соту – 416 иш же 
27,28%, анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз калты-
рылганы – 276 же 66,34% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 101 же 24,27% түздү;

- сот актысынын өзгөртүлгөнү – 5 же 
1,2% түздү;

- өткөрүп жиберилген мөөнөттү ка-
лыбына келтирүүдөн баш тартуу – 34 же 
8,17%.

Соттук материал – 14 каралган, 
анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз кал-
тырылганы – 12 же 85,71% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 2 же 14,28% түздү.

Жалал-Абад облустук соту – 201 иш 
же 13,42%, анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз калты-
рылганы – 123 же 61,19% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 58 же 3,87% түздү;

- сот актысынын өзгөртүлгөнү – 2 же 
0,99% түздү;

- өткөрүп жиберилген мөөнөттү ка-
лыбына келтирүүдөн баш тартуу – 18 же 
8,95%.

Соттук материал – 10 каралган, 
анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз кал-
тырылганы – 7 же 70% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 3 же 30% түздү.

Ысык-Көл облустук соту – 65 иш же 
4,34%, анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз калты-
рылганы – 45 же 69,23% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 15 же 23,07% түздү;

- өткөрүп жиберилген мөөнөттү ка-
лыбына келтирүүдөн баш тартуу – 5 же 
7,69%.
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Соттук материал – 9 каралган, сот 
актысынын өзгөртүүсүз калтырылга-
ны – 9.

Баткен облустук соту – 48 иш же 
3,20%, анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз калты-
рылганы – 26 же 54,16% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 21 же 43,75% түздү;

- сот актысынын өзгөртүлгөнү – 1 же 
2,08% түздү.

Нарын облустук соту – 16 иш же 
1,06%, анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз калты-
рылганы – 12 же 75% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 2 же 12,5% түздү;

- өткөрүп жиберилген мөөнөттү ка-
лыбына келтирүүдөн баш тартуу – 2 же 
12,5%.

Соттук материал – 1 каралган, 
сот актысы өзгөртүүсүз калтырылга- 
ны – 1.

Талас облустук соту – 25 иш же 
1,67%, анын ичинен:

- сот актысынын өзгөртүүсүз калты-
рылганы – 22 же 88% түздү;

- сот актысынын жокко чыгарылга-
ны – 3 же 12% түздү.

Соттук материал – 2 каралган, сот 
актысынын өзгөртүүсүз калтырылга-
ны – 2.

Кассациялык тартипте кароого 
түшкөн жазык иштер

2019-жылы кассациялык тартипте – 
239 жазык иш, 14 административдик 
укук бузуулар жөнүндө жана 48 соттук 
материалдар түшкөн.

Кассациялык тартипте жазык 
иштердин кароосу

Кассациялык тартипте каралган жа-
зык иштеринин саны 2019-жылы 265 
адамга карата 220 ишти түздү (2018-ж. – 
711 адамга карата 550 иш), башкача айт-
канда 51,8% аз.

Тергөөнүн кемчиликтерин толуктоо 
үчүн прокурорго кайтарылганы – 1 иш 
(2018-ж. – 138 иш).

Кассациялык кароодо биринчи 
инстанциядагы соттор тарабынан 
каралган жазык иштеринин сапаты 
(адамга карата):

• 110 адамга карата же каралган 
адамдын санына карата 41,5% соттук 
актылар өзгөртүүсүз калтырылган, алар-
дын ичинен өкүмдөр боюнча 74 адамга 
карата (2018-ж. – 332 адам же 46,69%); 

• 101 адамга карата же 38,1% акт 
жокко чыгарылган (2018-ж. – 290 адам 
же 40,79%), анын ичинен: 

- актоо өкүмү – 2;
- айыптоо өкүмү – 66, анын ичи-

нен:
- кайра кароо үчүн – 44; 
- тергөөнүн кемчиликтерин толук-

тоо үчүн прокурорго кайтарылганы – 1;
- ишти кыскартуу менен – 23;
• 54 адамга карата же 20,4% өзгөр-

түлгөн (2018-ж. – 89 же 12,52%), анын 
ичинде:

- жаңы жаза чараларын белгилөө 
менен – 6;

- кылмыш ишинин квалификация-
сын өзгөртүү менен – 8;

- квалификациясын өзгөртпөй жаза 
чарасын төмөндөтүү менен – 7;

- башка өзгөртүүлөр – 27. 

Кассациялык тартипте каралган 
жазык иштеринин негизги категория-
лары:

1) Менчикке каршы кылмыштар 
боюнча – 79 иш же 35,9% каралган иш-
терден (2018-ж. – 231 же 42%);
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2) Калктын саламаттыгына жана 
коомдук адеп-ахлакка каршы кыл-
мыштар боюнча – 27 иш же 12,3% 
каралган иштерден (2018-ж. – 58 же  
10,5%);

3) Кызматтык кылмыштар – 
26 иш же 11,8% каралган иштерден  
(2018-ж. – 55 же 10%);

4) Өмүргө жана ден соолукка кар-
шы кылмыштар боюнча – 15 иш же 
6,8% каралган иштерден (2018-ж. – 49 
же 8,91%).

2019-жылы жазык сот өндүрүш иш-
тери боюнча – 51 соттук материал-
дар каралган (2018-ж. – 1 231), алардын 
ичинен биринчи инстанциядагы сотунун 
соттук актылары боюнча: 

- күчүндө калтырылгандары – 39 
(76,4%) (2018-ж. – 857 же 69,62%);

- жокко чыгарылгандары – 6 
(11,8%) (2018-ж. – 140 же 11,37%);

- өзгөртүлгөндөрү – 6 (11,8%) 
(2018-ж. – 234 же 19,01%).

Кассациялык тартипте 
административдик укук бузуулар 

жөнүндө иштердин каралуусу

2019-жылы кассациялык инстанция-
дагы жазык иштер боюнча соттук колле-
гиялар тарабынан – 11 административ-
дик укук бузуу жөнүндө иштер каралган 
(2018-ж. – 124 иш) анын ичинен арыз 
боюнча – 9. 

Аталган отчёттук мезгил ичинде 
мыйзамда белгиленген мөөнөттө адми-
нистративдик укук бузуулар жөнүндөгү 
каралган иштер болгон жок.

Ал эми кассациялык тартипте карал-
ган иштердин ичинен: 

• күчүндө калтырылганы – 4 же 
36,36%;

• жокко чыгарылганы – 4 же 36,36%;
• өзгөртүлгөнү – 3 же 27,27%

Жергиликтүү соттордун жазык, 
жарандык жана экономикалык 
иштерди кароо боюнча жүктөмү
2019-жылы республика боюнча би-

ринчи инстанциядагы соттун бир су-
дьяга болгон жүктөмү орточо эсеп менен 
1 айга 39,38 ишти, райондор аралык 
соттор 22 ишти түздү (2018-ж. – 45,1):

Регион 2019 2018
Райондор 
аралык 

соту
2019

Бишкек 
шаары

53,75 51,9 Бишкек 
шаары

65,2

Ош 
областы

46,27 50,2 Ош 
областы

64,45

Баткен 
областы

39,38 33,9 Баткен 
областы

22

Чүй 
областы

38,57 47,4 Чүй 
областы

32,55

Ысык-Көл 
областы

34,36 41,6 Ысык-Көл 
областы

34,5

Жалал-
Абад 
областы

28,56 42,6 Жалал-
Абад 
областы

53,68

Нарын 
областы

24,35 31,4 Нарын 
областы

11,55

Талас 
областы

23,83 29,3 Талас 
областы

8,63

2019-жылы республика боюнча апел-
ляциялык жана кассациялык инстан-
циядагы соттордун бир судьяга болгон 
жүктөмү орточо 1 айда 10,34 ишти түздү 
(2018-ж. – 7,4):

Соттун аталышы 2019 2018
Бишкек шаардык соту 18,03 11,7
Чүй областтык соту 14,3 8
Ош областтык соту 12,27 10
Ысык-Көл областтык соту 8,44 5,3
Жалал-Абад областтык соту 8,17 6,4
Талас областтык соту 4,25 2,1
Баткен областтык соту 3,75 3,2
Нарын областтык соту 3,71 2,7

Маалымат Кыргыз Республикасынын
Жогорку сотунун соттук тажрыйбаны 
жалпылоо жана соттук статистиканы 
талдоо бөлүмү тарабынан даярдалды
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Местные суды
В соответствии со ст. 25 Закона Кыр-

гызской Республики «О Верховном суде 
Кыргызской Республики и местных су-
дах» систему местных судов составляют: 
суды первой инстанции (районные суды, 
районные суды в городе, городские суды, 
межрайонные суды), суды второй ин-
станции – (областные суды, Бишкекский 
городской суд).

Районные суды, районные суды в 
городе, городские суды и межрайонные 
суды рассматривают отнесенные к их 
компетенции дела и действуют в каче-
стве судов первой инстанции.

Областные суды, Бишкекский город-
ской суд рассматривают дела, отнесен-
ные к их компетенции, по апелляцион-
ным жалобам, представлениям прокуро-
ра и действуют в качестве судов второй 
инстанции.

Поступление судебных дел в суды  
1-й инстанции

За 12 месяцев 2019 года в мест-
ные суды первой инстанции поступило 
137 766 дел и судебных материалов 
(в 2018 г. – 158 365).

За отчетный период в суды 1-й инстан-
ции поступило 84 780 дел (в 2018 г. – 
114 068), что на 25,7% меньше, чем за 
2018 год. 

Из них: 
- 8795 – уголовных (в 2018 г. – 

13 681);
- 226 – об административных пра-

вонарушениях (в 2018 г. – 31 499); 
- 4022 – о проступках; 
- 62 192 – гражданских (в 2018 г. – 

59 461);
- 5402 – экономических (в 2018 г. – 

5148); 

- 4143 – административных дел 
(в 2018 г. – 4279); 

Снижение поступления: 
- уголовных дел на 35,7%;
- административных дел на 3,2%. 
Увеличение поступления: 
- гражданских дел на 4,6%; 
- экономических дел на 4,9%.

Судебных материалов поступило – 
52 986 (в 2018 г. – 44 297), в том числе: 

- 5642 материала, подлежащих 
рассмотрению в порядке уголовного су-
допроизводства; 

- 5061 – по новым и вновь открыв-
шимся обстоятельствам, подлежащих 
рассмотрению в порядке уголовного су-
допроизводства; 

- 30 240 – в порядке досудебного 
производства; 

- 10 – материалов в порядке произ-
водства по делам о проступках; 

- 457 – о нарушениях; 
- 9634 – в порядке гражданского су-

допроизводства; 
- 1440 – по экономическим делам; 
- 502 – в порядке административ-

ного судопроизводства,
что говорит об увеличении на 19,6% 

по сравнению с аналогичным периодом.
 
За 2019 год местными судами пер-

вой инстанции рассмотрено – 135 411 
дел и судебных материалов (в 2018 г. – 
140 090), что меньше на 3,3%.

Судами 1-й инстанции рассмотре-
но 82 690 дел (в 2018 г. – 99 350).

 Из них: 
- 8503 – уголовных; 
- 477 – об административных пра-

вонарушениях;

ИНФОРМАЦИЯ
о работе местных судов Кыргызской Республики за 2019 год

(в сравнении с аналогичным периодом 2018 года)
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- 3250 – дел о проступках;
- 61 325 – гражданских; 
- 5027 – экономических; 
- 4108 – административных.

Судебных материалов рассмотре-
но – 52 721 (в 2018 г. – 40 740).

Из них: 
- 5533 материала, подлежащих 

рассмотрению в порядке уголовного су-
допроизводства; 

- 5047 – по новым и вновь открыв-
шимся обстоятельствам в порядке уго-
ловного судопроизводства;

- 29 823 – в порядке досудебного 
контроля; 

- 10 материалов в порядке произ-
водства по делам о проступках;

- 429 – о нарушениях; 
- 9537 – в порядке гражданского су-

допроизводства; 
- 1451 – по экономическим делам;
- 502 – в порядке административ-

ного судопроизводства. 

Рассмотрение судебных дел судов  
1-й инстанции по регионам

1. По г. Бишкеку – 41 552 дела и су-
дебных материалов или 30,7% от общего 
количества рассмотренных дел.

Дел – 20 551 или 24,85%, из них:
- 2907 – уголовных; 
- 182 – об административных пра-

вонарушениях; 
- 627 – о проступках; 
- 13 328 – гражданских; 
- 2347 – экономических; 
- 1160 – административных. 
Судебных материалов – 21 001 или 

39,83% от общего количества рассмот-
ренных судебных материалов, из них: 

- 761 материал, подлежащий рас-
смотрению в порядке уголовного судо-
производства; 

- 1435 – по новым и вновь открыв-
шимся обстоятельствам, подлежащих 

рассмотрению в порядке уголовного су-
допроизводства;

- 14 137 – в порядке досудебного 
контроля;

- 264 – о нарушениях; 
- 3608 – в порядке гражданского су-

допроизводства; 
- 694 – по экономическим делам;
- 102 – в порядке административ-

ного судопроизводства.

2. По Чуйской области – 26 827 дел 
и судебных материалов или 19,81%.

Дел – 16 353 или 19,78%, из них: 
- 1668 – уголовных; 
- 78 – об административных право-

нарушениях;
- 904 дела о проступках; 
- 12 373 – гражданских; 
- 669 – экономических; 
- 661 – административных. 

Судебных материалов – 10 474 или 
19,87%, из них: 

- 2622 материала, подлежащих 
рассмотрению в порядке уголовного су-
допроизводства; 

- 1164 – по новым и вновь открыв-
шимся обстоятельствам в порядке уго-
ловного судопроизводства; 

- 4032 – в порядке досудебного кон-
троля; 

- 16 – о нарушениях; 
- 2180 – в порядке гражданского су-

допроизводства; 
- 296 – по экономическим делам; 
- 164 – в порядке административ-

ного судопроизводства.

3. По Ошской области – 25 540 дел и 
судебных материалов или 18,86%.

Дел – 17 479 или 21,14%, из них: 
- 1683 – уголовных; 
- 39 – об административных право-

нарушениях; 
- 657 – о проступках; 
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- 13 174 – гражданских; 
- 948 – экономических; 
- 978 – административных.
 
Судебных материалов – 8061 или 

15,29%, из них: 
- 608 – подлежащих рассмотрению 

в порядке уголовного судопроизводства; 
- 1010 – по новым и вновь открыв-

шимся обстоятельствам, подлежащих 
рассмотрению в порядке уголовного су-
допроизводства;

- 5153 – в порядке досудебного 
контроля; 

- 64 – о нарушениях;
- 1025 – в порядке гражданского су-

допроизводства; 
- 122 – по экономическим делам; 
- 79 – в порядке административно-

го судопроизводства.

4. По Джалал-Абадской области – 
16 579 дел и судебных материалов или 
12,24%.

Дел – 12 098 или 14,63%, из них: 
- 980 – уголовных; 
- 10 – об административных право-

нарушениях;
- 520 – дел о проступках; 
- 9615 – гражданских; 
- 409 – экономических; 
- 564 – административных. 

Судебных материалов – 4481 или 
8,5%, из них: 

- 757 материалов, подлежащих 
рассмотрению в порядке уголовного су-
допроизводства; 

- 579 – по новым и вновь открыв-
шимся обстоятельствам, подлежащих 
рассмотрению в порядке уголовного су-
допроизводства;

- 2039 – в порядке досудебного кон-
троля; 

- 12 – о нарушениях; 
- 2 материала в порядке производ-

ства по делам о проступках; 

- 884 – в порядке гражданского су-
допроизводства; 

- 153 – по экономическим делам; 
- 55 – в порядке административно-

го судопроизводства.

5. По Иссык-Кульской области – 
10 587 дел и судебных материалов или 
7,82%.

Дел – 6309 или 7,63%, из них: 
- 494 – уголовных; 
- 74 – об административных право-

нарушениях;
- 238 – дел о проступках; 
- 4917 – гражданских; 
- 301 – экономических; 
- 285 – административных. 

Судебных материалов – 4278 или 
8,11%, из них: 

- 350 – материалов, подлежащих 
рассмотрению в порядке уголовного су-
допроизводства; 

- 312 – по новым и вновь открыв-
шимся обстоятельствам, подлежащих 
рассмотрению в порядке уголовного су-
допроизводства; 

- 2127 – в порядке досудебного кон-
троля;

- 33 – о нарушениях; 
- 1283 – в порядке гражданского су-

допроизводства;
- 111 – по экономическим делам;
- 62 – в порядке административно-

го судопроизводства.

6. По Баткенской области – 6193 
дела и судебных материалов или 4,57%.

Дел – 4286 или 5,18%, из них: 
- 411 – уголовных; 
- 86 – об административных право-

нарушениях; 
- 152 – дела о проступках; 
- 3202 – гражданских; 
- 168 – экономических; 
- 267 – административных дел.
 



143

Судебных материалов – 1907 или 
3,62%, из них: 

- 199 материалов, подлежащих 
рассмотрению в порядке уголовного су-
допроизводства; 

- 335 – по новым и вновь открыв-
шимся обстоятельствам, подлежащих 
рассмотрению в порядке уголовного су-
допроизводства;

- 1080 – в порядке досудебного кон-
троля; 

- 7 – о нарушениях; 
- 237 – в порядке гражданского су-

допроизводства; 
- 30 – по экономическим делам; 
- 19 – в порядке административно-

го судопроизводства.

7. По Нарынской области – 4272 
дела и судебных материалов или 3,15%.

Дел – 3029 или 3,66%, из них: 
- 188 – уголовных; 
- 6 – об административных право-

нарушениях; 
- 66 – дел о проступках; 
- 2555 – гражданских; 
- 120 – экономических; 
- 94 – административных. 

Судебных материалов – 1243 или 
2,36%, из них: 

- 82 материала, подлежащего рас-
смотрению в порядке уголовного судо-
производства; 

- 98 – по новым и вновь открыв-
шимся обстоятельствам, подлежащих 
рассмотрению в порядке уголовного су-
допроизводства;

- 843 – в порядке досудебного кон-
троля;

- 28 – о нарушениях; 
- 6 – материалов в порядке произ-

водства по делам о проступках; 
- 146 – в порядке гражданского су-

допроизводства; 
- 29 – по экономическим делам; 

- 11 – в порядке административно-
го судопроизводства.

8. По Таласской области – 3861 дело 
и судебных материалов или 2,85%.

Дел – 2585 или 3,13%, из них: 
- 172 – уголовных; 
- 2 – об административных право-

нарушениях; 
- 86 – дел о проступках; 
- 2161 – гражданских; 
- 65 – экономических; 
- 99 – административных.
 
Судебных материалов – 1276 или 

2,42%, из них: 
- 154 материала, подлежащих рас-

смотрению в порядке уголовного судо-
производства; 

- 114 – по новым и вновь открыв-
шимся обстоятельствам, подлежащих 
рассмотрению в порядке уголовного су-
допроизводства;

- 801 – в порядке досудебного кон-
троля;

- 5 – о нарушениях; 
- 2 материала в порядке производ-

ства по делам о проступках; 
- 174 – в порядке гражданского су-

допроизводства; 
- 16 – по экономическим делам;
- 10 – в порядке административно-

го судопроизводства.

Рассмотрение уголовных дел
Число уголовных дел, оконченных 

производством, составило 8503 дела 
(в 2018 г. – 13 963), то есть уменьши-
лось на 39,1%. 

Рассмотрено с нарушением процес-
суального срока рассмотрения – 985 дел 
или 11,6% (в 2018 г. – 517 или 7,2%). 

Число оправданных лиц состави-
ло 225 (в 2018 г. – 218), из них:
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• за отсутствием состава преступле-
ния – 158 или 70,2%;

• не доказано участие в совершении 
преступления – 42 или 18,7%.

• за отсутствием события преступ-
ления – 25 или 11,1%.

С вынесением приговора рассмот-
рено 3720 дел в отношении 4770 лиц 
(в 2018 г. – 5937), что на 37,3% мень-
ше. К числу оконченных производством 
дел этот показатель составил 43,7% 
(в 2018 г. – 42,51%); 

- прекращено – 3806 уголовных дел 
или 44,7% от числа оконченных про-
изводством дел в отношении 4298 лиц 
(в 2018 г. – 5689) или 40,74% в отноше-
нии 6769 лиц), в том числе:

- в связи с примирением сторон – 
1 781 или 41,4%;

- с отказом потерпевшего от под-
держания обвинения – 1070 или 24,9%;

- за истечением срока давности – 
555 или 12,9%;

- вследствие акта амнистии – 234 
или 5,4%;

- в отношении лица, подлежащего 
освобождению от уголовной ответствен-
ности – 229 или 5,3%;

- с отказом прокурора и потерпев-
шего от обвинения – 95 или 2,2%;

- добровольный отказ от доведения 
преступления – 75 или 1,7%;

- за невозможностью уголовного 
преследования – 60 или 1,4%;

- в отношении умершего к моменту 
осуществления судопроизводства – 56 
или 1,3%;

- в связи с декриминализацией дея-
ния – 49 или 1,1%;

- с отказом прокурора от поддержа-
ния обвинения – 49 или 1,1%;

- за правомерностью деяния, при-
чинившего вред, в силу уголовного зако-
на – 15 или 0,4%;

- за отсутствием события преступ-
ления – 13 или 0,3%;

- за отсутствием заявления потер-
певшего – 9 или 0,2%;

- за отсутствием в деянии состава 
преступления – 7 или 0,2%;

- постановление следователя, про-
курора о прекращении дела – 1 или 0,1%.

Применены принудительные меры 
медицинского характера в отношении 
64-х лиц.

Возвращено прокурору:
- для восполнения пробелов след-

ствия, не устранимых в суде – 66 дел в 
отношении 84-х лиц (в 2018 г. – 219 дел в 
отношении 354 лиц). 

К числу оконченных производством 
дел этот показатель составил 0,7% 
(в 2018 г. – 1,6%):

- обвинительный акт составлен с на-
рушением требований УПК КР – 13;

- личность обвиняемого не установ-
лена – 22;

- копия обвинительного акта не была 
вручена – 14; 

- по другим основаниям – 427 дел, 
что на 73,8% меньше, чем за аналогич-
ный период 2018 года (1630 дел). К числу 
оконченных производством дел этот по-
казатель составил 5% (в 2018 г. – 11,67%);

- передано в другой суд – 371.

Назначение уголовного наказания 
судами 1-й инстанции

Всего было осуждено – 4545 лиц 
(женщин – 439, несовершеннолетних – 
193), что на 2552 лица или 35,9% мень-
ше, чем в (в 2018 г. – 7097 лиц). 

Пожизненное лишение свободы 
назначено 7 лицам или 0,18% от числа 
осужденных (в 2018 г. – 12 лиц), из них:

- за убийство (ст. 130 УК) – 4 лица;
- насильственные действия сексу-

ального характера (ст. 162 УК) – 2 лица;
- за изнасилование (ст. 161 УК) – 

1 лицо.
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Лишение свободы было назначено 
1586 осужденным или 34,9% от общего 
числа осужденных, что на 43% меньше 
(в 2018 г. – 2785 лиц или 39,24%).

Штраф в отношении 810 лиц или 
17,8% от общего числа осужденных 
(в 2018 г. – 1454 лиц или 20%).

Освобождено от наказания с приме-
нением пробационного надзора (ст. 83 
УК) – 1390 лиц или 30,6% от общего 
числа осужденных.

Осуждено условно (ст. 63 УК) – 559 
лиц или 12,3% от общего числа осуж-
денных, что на 78,1% меньше, чем за 
2018 год (2556 лиц или 36,02%). 

Структура судимости по видам 
преступлений 

Преступления против собствен-
ности – 1728 лиц (женщин – 154, несо-
вершеннолетних – 123), что составляет 
38% от общего числа осужденных, в том 
числе: 

- кража (ст. 200 УК) – 716 лиц; 
- грабеж (ст. 201 УК) – 244 лица; 
- разбой (ст. 202 УК) – 163 лица;
- вымогательство (ст. 203 УК) – 41 

лицо; 
- мошенничество (ст. 204 УК) – 365 

лиц;
- присвоение или растрата вверенно-

го имущества (ст. 205 УК) – 115 лиц.

Преступления в сфере оборота нар-
котических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров – 
602 лица (женщин – 20, несовершенно-
летних – 2) или 13,2% от общего числа 
осужденных, в том числе: 

- незаконное изготовление наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
и их аналогов с целью сбыта (ст. 267 
УК) – 154 лица (2018 – 200 лиц); 

- незаконное изготовление наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 

и их аналогов без цели сбыта (ст. 268 
УК) – 435 лиц. 

Преступления против обществен-
ной безопасности и общественного по-
рядка – 420 лиц (женщин – 33, несовер-
шеннолетних – 36) или 9,2% от общего 
числа осужденных, в том числе: 

- незаконный оборот оружия, боепри-
пасов (ст. 253 УК) – 81 лицо;

- хулиганство (ст. 266 УК) – 307 лиц. 

Преступления против жизни и здо-
ровья – 418 лиц (женщин – 34, несовер-
шеннолетних – 27) или 9,2% от общего 
числа осужденных, в том числе: 

- убийство (ст. 130 УК) – 164 лица;
- причинение тяжкого вреда здоро-

вью (ст. 138 УК) – 145 лиц; 
- причинение менее тяжкого вреда 

здоровью (ст. 139 УК) – 79 лиц.

Преступления против порядка 
управления – 349 лиц (женщин – 64, 
несовершеннолетних – 2) или 7,7% от 
общего числа осужденных, в том числе:

- угроза или насилие в отношении 
представителя власти (ст. 355 УК) – 36 
лиц; 

- незаконное пересечение государ-
ственной границы (ст. 358 УК) – 165 лиц;

- подделка документов (ст. 359 
УК) – 131 лицо.

Преступления против исполне-
ния судебных актов и иных исполни-
тельных документов – 101 лицо (жен-
щин – 1) или 2,2% от общего числа 
осужденных, в том числе:

- побег из места лишения свободы 
(ст. 349 УК) – 82 лица.

По уголовным делам, рассмотренным 
в 2019 году судами, причиненный мате-
риальный ущерб государству опреде-
лен в размере 8 228 442 622 (8 миллиар-
дов 228 миллионов 442 тысячи 622 сома) 
(2018 – 2 355 509 741,40 сом). 



146

Возмещено:
• в суде до постановления пригово-

ра 2 094 349 070 (2 миллиарда 94 мил-
лиона 349 тысяч 70 сомов) или 25,45% 
(в 2018 г. – 146 220 355 или 6,20%);

• на стадии дознания и след-
ствия – 194 038 338 (194 миллиона 38 
тысяч 338 сомов) или 2,35% (в 2018 г. – 
197 365 696,50 сом или 8,37%);

• на стадии досудебного производ-
ства – 69 563 101 (69 миллионов 563 ты-
сячи 101 сом) или 0,84%.

Процент возмещения составил 
28,66% или 2 357 950 509 (2 миллиар-
да 357 миллионов 950 тысяч 509 сомов) 
(в 2018 г. – 14,57%).

Остаток невозмещенного ущерба – 
5 870 492 113 (5 миллиардов 870 милли-
онов 492 тысячи 113 сомов) или 71,34%, 
в том числе: 

• должностные преступления – 
5 629 364 353 (5 миллиардов 629 милли-
онов 364 тысячи 353 сома) или 95,89%, 
из них: 

- злоупотребление должностным 
положением (ст. 320 УК) – 5 349 020 300 
сома; 

- коррупция (ст. 319 УК) – 273 089 427 
сомов;

• в сфере экономической деятель-
ности – 207 724 972 (207 миллионов 724 
тысячи 972 сома) или 3,54% из них: 

- уклонение от уплаты налогов и 
обязательных страховых взносов долж-
ностных лиц хозяйствующих субъек-
тов – 125 129 232 сома;

• против собственности – 32 441 926 
(32 миллиона 441 тысяча 926 сомов) или 
0,55%, из них: 

- присвоение или растрата вверен-
ного имущества – 28 460 472 сома;

- мошенничество – 3 169 454 сома;
• иные преступления (ст.ст. 276, 

278, 279, 350 УК) – 960 тысяч 862 сома 
или 0,02%.

Рассмотрение судебных материалов в 
порядке уголовного судопроизводства

За 2019 год судами первой инстанции 
рассмотрено в порядке уголовного судо-
производства – 5533 судебных материа-
ла (в 2018 г. – 31 737), из них:

- удовлетворено заявлений и пред-
ставлений – 2415 или 43,6%;

- отказано в удовлетворении заявле-
ний и представлений – 2283 или 41,3%;

- возвращено – 762 или 13,8%;
- передано в другой суд – 73 или 

1,3%.

По вопросам, 
- связанным с исполнением приго-

вора, рассмотрено – 2308, из них удов-
летворено – 1044 или 45,2%;

- об условно-досрочном освобожде-
нии рассмотрено – 2043, из них удовлет-
ворено – 890 или 43,6%; 

- об отмене освобождения от нака-
зания с применением пробационного 
надзора – 113, из них удовлетворено – 85 
или 75,2%.

По новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам рассмотрено – 5047 
материалов, из них: 

- с удовлетворением – 2758 или 54,6% 
(по представлению прокурора – 22);

- с отказом в удовлетворении – 2168 
или 43% (по представлению прокуро-
ра – 3);

- с прекращением – 121 или 2,4%, 
в том числе в связи с отзывом ходатай-
ства – 17;

- по другим основаниям – 104.

Из 8503 рассмотренных судами 1-й 
инстанции уголовных дел, в судах вто-
рой инстанции было рассмотрено 2086 
судебных актов или 24,5%, из которых 
оставлены в силе – 1279 или 61,3% от 
числа обжалованных. 
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Стабильность судебных актов по 
уголовным делам судов первой инстан-
ции составила 94,5% (в 2018 г. – 92,9%).

Рассмотрение судебных материалов в 
порядке досудебного производства

За 2019 год судами 1-й инстанции 
рассмотрено в порядке досудебного 
производства – 30 212 судебных матери-
алов, из которых: 

- удовлетворено – 27 920 или 92,4%, 
из них: по представлению прокурора – 
27 507, по заявлениям – 413;

- отказано в удовлетворении – 1903 
или 6,3%, из них: по представлению 
прокурора – 1804, по заявлениям – 99;

- возвращено – 235 или 0,8%;
- передано в другой суд – 154 или 

0,5%.

Разрешение на производство вы-
емки и обыска – 9547 или 31,6%, из них 
удовлетворено – 9237 или 96,8%, отка-
зано в удовлетворении – 310 или 3,2%.

Проведение специальных след-
ственных действий – 8237 или 27,3%, 
из них удовлетворено – 7847 или 95,3%, 
отказано в удовлетворении – 390 или 
4,7%.

Об избрании меры пресечения рас-
смотрено – 6892 или 22,8%, из них удов-
летворено – 6379 или 92,7%, отказано в 
удовлетворении – 513 или 7,4%, из них:

- заключение под стражу – 5124 или 
74,4%;

- домашний арест – 932 или 13,5%;
- подписка о невыезде – 627 или 9,1%;
- передача несовершеннолетнего под 

присмотр – 203 или 3%;
- наблюдение командования воинской 

части за военнослужащим – 4 или 0,05%;
- залог – 2 или 0,03%. 
Продление срока содержания под 

стражей – 1778 или 5,9%, из них удов-
летворено – 1686 или 94,8%, отказано в 
удовлетворении – 92 или 5,2%.

Рассмотрение судебных  
материалов о нарушениях

За 2019 год рассмотрено 429 судеб-
ных материалов о нарушениях, из кото-
рых: 

- прекращено – 147 или 34,3%; 
- оставлено без изменения – 135 или 

31,5%;
- возвращено – 97 или 22,6%; 
- направлено по подсудности – 50 или 

11,6%. 

Рассмотрение дел о проступках
За 2019 год в суды 1-й инстанции по-

ступило в порядке уголовного судопро-
изводства – 4022 дела о проступках.

Окончено производство по 3250 де-
лам.

С вынесением обвинительного при-
говора рассмотрено – 1132 дела или 
34,8% в отношении – 1172 лиц, из них: 
женщин – 146. 

С вынесением оправдательного 
приговора – 11 дел или 0,97% в отно-
шении 12 лиц, из них женщин – 4, в том 
числе:

- за отсутствием состава преступле-
ния – 11 лиц или 91,7%;

- за отсутствием события преступ-
ления – 1 лицо или 8,3%.

Прекращено – 1834 дела в отноше-
нии 1898 лиц или 56,4% от числа окон-
ченных производством дел, в том числе:

- в связи с примирением сторон – 
1788 лиц или 94,2%;

- добровольный отказ от доведения 
преступления – 50 лиц или 2,6%;

- в связи с декриминализацией дея-
ния – 26 лиц или 1,4%;

- за отсутствием заявления потерпев-
шего – 24 лица или 1,3%;

- за отсутствием события преступле-
ния – 4 лица или 0,2%;
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- за истечением срока давности – 2 
лица или 0,1%;

- в отношении умершего к момен-
ту осуществления судопроизводства – 2 
лица или 0,1%;

- за отсутствием состава преступле-
ния – 1 лицо или 0,05%;

- в отношении лица, подлежащего ос-
вобождению от уголовной ответственно-
сти – 1 лицо или 0,05%;

- применены принудительные меры 
медицинского характера – 5 дел или 
0,15% в отношении 5 лиц;

- передано в другой суд – 32 дела или 
0,98%. 

Возвращено прокурору – 236 дел 
или 7,3% в отношении 245 лиц, из них:

- обвинительный акт составлен с на-
рушением требований УПК КР – 12;

- копия обвинительного акта не была 
вручена обвиняемому – 3; 

- личность обвиняемого не установ-
лена – 2;

- по другим основаниям – 219 дел.

Структура судимости по видам 
проступков (1172)

 Проступки против интересов не-
совершеннолетних и уклада семейных 
отношений – 389 лиц (женщин – 7), что 
составляет 33,2%, из них:

- насилие в семье (ст. 75 КоП) – 117 
лиц;

- уклонение родителей от содержа-
ния детей (ст. 77 КоП) – 210 лиц.

Проступки против общественного 
порядка – 193 лица (женщин – 39), что 
составляет 16,5%, из них:

- мелкое хулиганство (ст. 119 КоП) – 
187 лиц.

Проступки против здоровья – 148 
лиц (женщин – 31), что составляет 12,6% 
от общего числа осужденных, из них:

- причинение легкого вреда здоровью 
(ст. 66 КоП) – 139 лиц.

Проступки в сфере оборота нар-
котических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров – 
106 лиц (женщин – 2) или 9,04%, из них:

- незаконное изготовление нарко-
тических средств либо психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров 
без цели сбыта в небольших размерах 
(ст. 123 КоП) – 101 лицо. 

Сумма причиненного ущерба – 
15 267 434 (15 миллионов 267 тысяч 434 
сома).

Возмещено: 
- на стадии досудебного производ-

ства – 2 160 816 (2 миллиона 160 тысяч 
816 сомов) или 14,15%; 

- в суде до постановления пригово-
ра – 2 587 884 (2 миллиона 587 тысяч 884 
сома) или 16,95%.

Остаток невозмещенного ущерба – 
10 518 734 (10 миллионов 518 тысяч 734 
сома) или 68,89%. 

Назначение наказания по делам о 
проступках судами 1-й инстанции
Всего осуждено – 1172 лица, из них:
- штраф – 807 лиц от общего числа 

осужденных или 68,8%;
- общественные работы – 179 лиц 

или 15,3%;
- ограничение свободы – 105 лиц 

9%; 
- освобождение от наказания с при-

менением пробационного надзора (ст. 83 
УК) – 58 лиц или 4,9%;

- лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью – 10 лиц или 
0,9%;

- исправительные работы – 8 лиц 
или 0,7%; 

- арест в отношении военнослужа-
щих – 5 лиц или 0,4%. 
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Рассмотрение судебных материалов 
по делам о проступках

За 2019 год рассмотрено 10 материа-
лов, из которых: 

- удовлетворено – 7;
- отказано в удовлетворении – 1;
- возвращено – 2.

Рассмотрение дел об 
административных правонарушениях

За 2019 год судами первой инстанции 
рассмотрено 477 дел об административ-
ных правонарушениях, предусмотрен-
ных Кодексом об административной от-
ветственности (КоАО), из которых:

• протоколов об административных 
правонарушениях с наложением адми-
нистративного взыскания – 123 дела или 
25,8%;

• жалоб на постановления госор-
ганов и должностных лиц – 7 дел или 
1,5%, в том числе:

- удовлетворено – 2 дела;
- отказано в удовлетворении – 5 дел.

Возвращено – 266 дел или 55,7%. 
Прекращено – 81 дело или 17%.

 Виды мер взыскания за 
административные правонарушения

Общее число лиц, подвергнутых ад-
министративным взысканиям – 123 из 
них: 

- штраф – 81 лицо; 
- лишение специального права, пре-

доставленного данному гражданину – 16 
лиц;

- административный арест – 6 лиц; 
- конфискация предмета, явивше-

гося орудием совершения правонаруше-
ния – 19;

- общественные работы – 1.
Общее число рассмотренных жалоб 

на постановления госорганов и долж-
ностных лиц – 7, из них:

- с удовлетворением – 2;
- отказано в удовлетворении – 5.

Поступление гражданских дел в суды 
1-й инстанции

За 12 месяцев 2019 года в суды 1-й 
инстанции поступило 62 192 исковых 
заявления, 9 634 судебных материала, 
итого 71 827 (в 2018 г. – 59 461 исковое 
заявление, 10 120 судебных материалов, 
итого 69 581). Увеличение составило 
3,13%.

Рассмотрение гражданских дел
Рассмотрено за 2019 год – 61 325 дел¸ 

судебных материалов – 9537 (в 2018 г. – 
55 656). Остаток неоконченных граждан-
ских дел составил 8 046 дел, судебных 
материалов – 530. 

Из рассмотренных 61 325 дел:
- возвращено исковых заявлений – 

8534 или 13,9%;
- оставлено без движения – 2575 

дел или 4,2%;
- отказано в принятии искового за-

явления – 676 или 1,10%;
- передано в другие суды – 576 или 

0,9%;
- отказано в принятии заявлений 

о выдаче судебного приказа – 550 или 
0,9%;

- количество оконченных произ-
водством дел составило – 48 414 дел или 
78,9%. 

С вынесением решения рассмотре-
но – 38 317 гражданских дел (в 2018 г. – 
37 209), в т. ч. с удовлетворением иска 
полностью – 32 237 или 84,1% от числа 
рассмотренных с вынесением решения 
(в 2018 г. – 31 072 дела или 83,5%). 

С нарушением процессуальных сро-
ков рассмотрено 944 или 1,9% от обще-
го числа оконченных производством 
(в 2018 г. – 1492 или 3,1%). 
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Категории гражданских дел, 
рассмотренных судами 1-й инстанции

Семейные споры – 18 290 дел или 
37,8% от количества оконченных произ-
водством дел (в 2018 г. – 17 805 дел или 
37,2%), из них:

- о расторжении брака – 11 408 дел 
или 62,4% (в 2018 г. – 10 681 или 60%); 

- о взыскании алиментов – 4077 дел 
или 22,3% (в 2018 г. – 4400 или 24,7%).

 
О взыскании долга – 4411 дел или 

7,3% (в 2018 г. – 3 517 или 7,3%).

Жилищные – 3947 дел или 8,15% 
(в 2018 г. – 4800 или 10%), в т. ч.:

- о выселении – 1006 дел или 
25,49% (в 2018 г. – 1367 или 28,5%). 

Об установлении фактов, имею-
щих юридическое значение – 3511 дел 
или 7,25% (в 2018 г. – 3947 или 8,24%).

О признании сделок недействи-
тельными – 2046 дел или 4,23% 
(в 2018 г. – 2100 или 4,39%).

Трудовые споры – 590 дел или 1,2% 
(в 2018 г. – 578 или 1,2%), в т. ч.:

- о восстановлении на работе – 321 
дело или 54,5% (в 2018 г. – 310 или 53,6%).

Оставлено без рассмотрения су-
дами 1-й инстанции – 9411 исков или 
15,13% (в 2018 г. – 10 019 или 16,85%). 

Прекращено производство по 686 
делам или 1,42% (в 2018 г. – 662 или 
1,38%), из них по основаниям:

- истец отказался от иска – 360 дел;
- стороны заключили мировое со-

глашение и оно утверждено судом – 171 
дело;

- после смерти гражданина, инди-
видуального предпринимателя, являю-
щегося одной из сторон по делу, спорное 

правоотношение не допускает правопре-
емства – 52 дела;

- имеется вступившее в законную 
силу, вынесенное по спору между теми 
же сторонами, о том же предмете и по 
тем же основаниям решение суда или 
определение суда о прекращении произ-
водства по делу в связи с отказом истца 
от иска или об утверждении мирового 
соглашения сторон – 36 дел;

- дело не подлежит рассмотрению и 
разрешению в порядке гражданского су-
допроизводства – 24 дела;

- истцом не соблюден установлен-
ный законом для данной категории дел 
либо предусмотренный договором сто-
рон порядок предварительного досу-
дебного либо внесудебного разрешения 
спора и возможность применения этого 
порядка утрачена – 7 дел;

- юридическое лицо, выступающее 
стороной по делу, ликвидировано – 5 дел;

- имеется решение третейского 
суда, вынесенное по спору между теми 
же сторонами, о том же предмете и по 
тем же основаниям, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 4 статьи 
422 настоящего Кодекса – 1 дело;

- до принятия судом первой инстан-
ции решения по иску стороны заключи-
ли соглашение на передачу спора в тре-
тейский суд или соглашение о направле-
нии дела на разрешение суда аксакалов в 
пределах его компетенции – 1 дело;

- по другим основаниям – 13 дел.

По статистическим данным за 2019 
год прекращено 686 гражданских дел, 
сведения даны по 670 делам. Информа-
ция по недостающим прекращенным де-
лам:

- Первомайским районным судом 
г. Бишкека из 70 дел – 1 дело с жалобой 
направлено в Бишкекский городской суд, 
1 дело в Верховный суд КР, 1 дело отме-
нено и направлено на новое рассмотре-
ние. 
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- Ленинским районным судом г. Биш-
кека из 71 дела – сведения по 6 делам не 
найдены.

- Балыкчинским городским судом из 
5 дел – 4 дела.

- Тонским районным судом из 7 дел – 
1 дело.

- Ала-Букинским районным судом из 
8 дел – 1 дело занесено в графу прекра-
щено ошибочно.

- Араванским районным судом из 6 
дел – 1 дело направлено в Верховный суд 
КР.

Рассмотрение судебных материалов 
в порядке гражданского 

судопроизводства
За 2019 год судами 1-й инстанции 

рассмотрено заявлений – 9537, из кото-
рых удовлетворено – 6147 заявлений 
или 64,45% (в 2018 г. – 7766, из которых 
удовлетворено – 5685 или 56%). 

В структуре рассмотренных судеб-
ных материалов:

• о принятии мер по обеспечению 
иска, замены и их отмены – 1796 или 
18,83% (в 2018 г. – 2020 или 20%);

• об отсрочке и рассрочке исполне-
ния решения, изменении способа и поряд-
ка исполнения решения – 605 или 6,34%; 

• по вопросам, связанным с испол-
нением судебных решений – 1341 или 
14,06%, в том числе: 

- разъяснение решения – 143; 
- выдача дубликата исполнительного 

листа – 623, 
- возобновление исполнительного 

производства – 70 (в 2018 г. – 816 или 8%); 
- о судебном поручении – 406 или 

4,26% (в 2018 г. – 194 или 1,9%). 

За 2019 год сумма госпошлины, взы-
сканная судами в доход бюджета по граж-
данским делам, составила 59 323 153,14 
(59 миллионов 323 тысячи 153 сома).

Из 61 325 дел, рассмотренных суда-
ми 1-й инстанции, в суды 2-й инстанции 
было обжаловано 3899 судебных ак-
тов или 6,35%, из которых оставлено в 
силе – 2199 судебных актов или 56,39%. 

Стабильность судебных актов по 
гражданским делам составила 97,39%.

Рассмотрение административных  
и экономических дел

В 2019 году в межрайонные суды 
областей и города Бишкека поступило 
11 487 исковых заявлений и судебных 
материалов, т. е. на 4,5% больше, чем в 
2018 году (в 2018 г. – 10 969 дел). 

За отчётный период в суды 1-й ин-
станции поступило 9545 дел (в 2018 г. – 
9427), из них: 

- 5402 – экономических (в 2018 г. – 
5148);

- 4143 – административных (в 2018 г. – 
4279).

Увеличение поступления экономи-
ческих дел составило – 254 или 4,9%. 

Количество поступивших адми-
нистративных дел снизилось на 3,2% 
или 136 дел.

За 2019 год в межрайонные суды су-
дебных материалов поступило – 1942 
(в 2018 г. – 1542), в том числе: 

- 1440 – по экономическим делам 
(в 2018 г. – 1076);

- 502 – по административным делам 
(в 2018 г. – 466).

Увеличение поступления судебных 
материалов по экономическим делам 
составило 364 или 25,3%, поступление 
судебных материалов по администра-
тивным делам также увеличилось на 
36 или 7,2%.

Всего межрайонными судами рес-
публики рассмотрено 7232 дела и судеб-
ных материалов (в 2018 г. – 7160).

Всего за отчетный период межрайон-
ными судами первой инстанции рассмо-
трено – 5587 дел (в 2018 г. – 5923), в т. ч. 
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- 3307 экономических дел (в 2018 г. – 
3414); 

-  2280  административных дел 
(в 2018 г. – 2509).

Судебных материалов в 2019 году 
рассмотрено 1645 (в 2018 г. – 1237), из них: 

- 1266 – по экономическим делам 
(в 2018 г. – 860); 

- 379 – по административным делам 
(в 2018 г. –– 377).

Рассмотрение экономических дел
Межрайонными судами республики 

в 2019 году рассмотрено 5027 дел, из ко-
торых:

- возвращено исковых заявлений – 
1 598 или 31,8%;

- передано в другие суды – 83 или 
1,7%;

- отказано в принятии искового заяв-
ления – 37 или 0,7%;

- отказано в принятии заявлений о 
выдаче судебного приказа – 2 или 0,04%;

- окончено производством 3307 или 
65,8% дел, что на 3,1% меньше (2018 – 
3414). 

Количество дел с вынесением ре-
шения составило 2546 дел или 77% 
(в 2018 г. – 2427), в т. ч. удовлетворено 
(полностью либо в части) – 1926 или 
75,6% (в 2018 г. – 1947 дел или 80%). 

С нарушением процессуальных сро-
ков рассмотрено 418 экономических дел 
или 12,6% (в 2018 г. – 298 дел или 8,7%).

 Оставлено без рассмотрения 646 
дел или 19,5% (в 2018 г. – 890 дел или 
26,1%) от общего количества окончен-
ных производством дел. 

Прекращено производство по 115 
делам или 3,5% (в 2018 г. – 97 или 2,8%), 
в том числе:

- истец отказался от иска – 57 дел или 
49,6%;

- стороны заключили мировое согла-
шение и оно утверждено судом – 33 дела 
или 28,7%;

- дело не подлежит рассмотрению и 
разрешению в порядке гражданского су-
допроизводства – 5 дел или 4,3%;

- имеется вступившее в законную 
силу, вынесенное по спору между теми 
же сторонами, о том же предмете и по 
тем же основаниям решение суда или 
определение суда о прекращении произ-
водства по делу в связи с отказом истца 
от иска или об утверждении мирового 
соглашения сторон – 5 дел или 4,3%;

- юридическое лицо, выступающее 
стороной по делу, ликвидировано – 5 дел 
или 4,3%;

- после смерти гражданина, индиви-
дуального предпринимателя, являюще-
гося одной из сторон по делу, спорное 
правоотношение не допускает правопре-
емства – 1 дело или 0,9%;

- по другим основаниям – 9 дел или 
7,8%.

За отчетный период поступило всего 
5402 исковых заявлений (в 2018 г. – 5148). 

Возвращено исковых заявлений – 
1598 или 29,6% (в 2018 г. – 1633 или 
31,7%).

Категории экономических дел, рас-
смотренных межрайонными судами:

• о неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении обязательств – 1008 
дел или 30,5% (в 2018 г. – 1079 дел или 
31,6%);

• споры по заявлениям заинте-
ресованных лиц о ликвидации юри-
дического лица – 1268 дел или 38,3% 
(в 2018 г. – 934 или 27,3%);

• о банкротстве (несостоятельно-
сти) – 96 дел или 2,9% (в 2018 г. – 119 
или 3,5%); 

• о признании договоров недей-
ствительными, действительными – 85 
дел или 2,6% (в 2018 г. – 118 или 3,5%); 

• о взыскании обязательных пла-
тежей, сборов, штрафов – 446 дел или 
13,5% (в 2018 г. – 562 или 16,5%).
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Сумма государственной пошли-
ны, оплаченной при подаче иска, соста-
вила – 25 856 780,46 (25 миллионов 856 
тысяч 780 сомов) (2018 – 21 366 670,45 
сомов) и взысканной судом в доход 
бюджета составила – 27 426 611,65 
(27 миллионов 426 тысяч 611 сомов) 
(в 2018 г. – 18 617 535,29 сомов).

Рассмотрение судебных материа-
лов по экономическим делам.

За 2019 год судами первой инстанции 
рассмотрен 1451 судебный материал, из 
них:

- удовлетворено – 989 заявлений или 
68,1%;

- отказано в удовлетворении – 185 
или 12,7%;

- прекращено – 3 или 0,2%;
- оставлено без рассмотрения – 89 

или 6,1%;
- возвращено – 180 или 12,4%;
- передано в другой суд – 5 или 0,3%.

В структуре рассмотренных судеб-
ных материалов: 

• о принятии мер по обеспечению 
иска, замены и их отмены – 243 судеб-
ных материала или 16,7%;

• об отсрочке и рассрочке испол-
нения решения, изменение способа и 
порядка исполнения решения – 115 или 
7,9%; 

• исправление описок и явных 
арифметических ошибок в решении – 
61 или 4,2%;

• судебные поручения (по делам 
иностранных лиц) – 220 судебных ма-
териалов или 15,2% (в 2018 г. – 48 или 
5,6%).

Из 1451 рассмотренного дела обжа-
ловано в суды 2-й инстанции 684 судеб-
ных акта или 47,1%, из них оставлено в 
силе 453 судебных акта или 66,2%. 

Стабильность судебных актов 
по экономическим делам составила 
89,2%.

Рассмотрение административных дел
За 2019 год судами первой инстанции 

рассмотрено 4108 административных 
дел, по которым:

- возвращено исковых заявлений – 
1553 дела или 37,8%;

- отказано в принятии заявлений – 
224 дела или 5,45%;

- передано в другие суды – 51 дело 
или 1,24%;

- окончено производством 2280 дел 
или 55,5%, т.е. уменьшилось на 9,1% 
(в 2018 г. – 2509 дел). 

Количество дел, рассмотренных с вы-
несением решения, составило 1318 дел 
или 57,8% от оконченных производством 
дел (в 2018 г. – 1467 или 58,5%). В том 
числе, удовлетворено (полностью либо 
частично) 885 исковых заявлений или 
67,1% от количества дел рассмотренных 
с вынесением решения (в 2018 г. – 1067 
или 72,7%). 

С нарушением сроков, установлен-
ных процессуальным законом, рассмо-
трено 189 дел или 8,3% (в 2018 г. – 249 
или 9,9%). 

За отчетный период поступило все-
го 4143 исковых заявлений (в 2018 г. – 
4279), из которых возвращены – 1553 
или 37,5% (в 2018 г. было возвращено – 
1465 или 34,2% от количества поступив-
ших дел). 

Оставлено без рассмотрения – 624 
исковых заявлений или 27,4% (в 2018 г. – 
714 или 28,5%). 

Прекращено производство по 338 
делам или 14,8% (в 2018 г. – 328 или 
13,1%), в том числе:

- если в процессе подготовки дела к 
судебному разбирательству или в про-
цессе рассмотрения спора по существу 
было установлено, что до подачи иска 
истек установленный законом срок на 
подачу иска, который не подлежит вос-
становлению либо в восстановлении ко-
торого отказано – 233 или 68,9%;
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- если дело не подлежит рассмотре-
нию и разрешению в порядке админи-
стративного судопроизводства – 60 дел 
или 17,7%;

- если истец отказался от иска и отказ 
принят судом – 18 дел или 5,3%;

- если истцом не соблюден установ-
ленный законом для данной категории 
дел порядок досудебного разрешения 
спора и возможность применения этого 
порядка утрачена – 9 дел или 2,7%;

- если стороны заключили мировое 
соглашение и оно утверждено судом – 8 
дел или 2,4%;

- если имеется вступившее в закон-
ную силу, вынесенное по иску того же 
истца в отношении того же ответчика, 
о том же предмете и на том же основа-
нии решение суда или определение суда 
о прекращении производства по делу – 4 
дела или 1,2%;

- если оспариваемый административ-
ный акт отменен административным ор-
ганом, издан административный акт, ко-
торый не был издан, исполнен приоста-
новленный административный акт или 
совершено действие при обжаловании 
бездействия, за исключением случаев, 
когда истец настаивает на рассмотрении 
иска – 4 дела или 1,2%;

- если после смерти физического 
лица, являвшегося истцом или третьим 
лицом с самостоятельными требования-
ми, оспариваемое правоотношение не 
допускает правопреемства – 1 дело или 
0,3%;

- по другим основаниям – 1 дело или 
0,3%.

В структуре оконченных производ-
ством административных дел: 

• об оспаривании административ-
ного акта, действий или бездействий 
органов государственной власти, их 
должностных лиц и других органов – 
1515 дел или 66,4% (в 2018 г. – 1118 дел 
или 44,6%); 

• об оспаривании постановлений 
органов, должностных лиц – 191 дело 
или 8,4% (в 2018 г. – 165 дел или 6,6%); 

• об оспаривании ненормативных 
актов, решений и действий органов 
государственной власти, их должност-
ных лиц и органов местного самоуп-
равления – 67 дел или 2,9% от коли-
чества оконченных дел (в 2018 г. – 282 
дела или 11,2%).

Сумма государственной пошлины, 
оплаченной при подаче иска, составила – 
3 008 928 (3 миллиона 8 тысяч 928 со-
мов), взысканная судом в доход бюдже-
та – 669 622 (669 тысяч 622 сома).

(в 2018 г. – поступило при подаче 
иска – 1 080 797,11 сомов, взыскано су-
дом – 3 206 604,70 сом).

Рассмотрение судебных материа-
лов по административным делам.

За 2019 год судами первой инстан-
ции рассмотрено 502 судебных матери-
ала, из них:

- удовлетворено – 251 заявление или 
50%;

- отказано в удовлетворении – 110 
или 21,9%;

- оставлено заявление без рассмо-
трения – 18 или 3,6%;

- возвращено – 121 или 24,1%;
- передано в другой суд – 2 или 0,4%.

В структуре рассмотренных судеб-
ных материалов: 

1) об отмене обеспечения иска – 123 
или 24,5% (в 2018 г. – 133 или 35,3%); 

- заявления об обеспечении иска – 
101 или 20,1% от общего количества 
рассмотренных заявлений (в 2018 г. – 66 
или 17,5%);

- исправление описок и явных ариф-
метических ошибок в решении – 30 или 
6% (в 2018 г. – 49 или 13%). 

Из 4108 рассмотренных дел в суды 
2-й инстанции обжаловано 1497 судеб-
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ных актов или 36,4%, из которых остав-
лено в силе 1016 судебных актов или 
67,9%. 

Стабильность судебных актов по 
административным делам составила 
91,4%.

Поступление судебных дел  
в суды 2-й инстанции

Поступление и рассмотрение 
уголовных, гражданских, 

экономических, административных 
дел, дел о проступках и об 

административных правонарушениях 
в апелляционном порядке

В областные суды и в Бишкекский го-
родской суд в апелляционном порядке за 
12 месяцев 2019 года поступило 10 256 
дел, что составило 12,4% от общего чис-
ла дел, рассмотренных судами первой 
инстанции (в 2018 г. – 11 176 дел или 
8,9%). Из них: 

- уголовные – 2053 (в 2018 г. – 2258); 
- дела об административных право-

нарушениях – 82 (в 2018 г. – 802); 
- дела о проступках – 200; 
- гражданские – 5 195 (в 2018 г. – 5506); 
- экономические – 867 (в 2018 г. – 872);
- административные дела – 1859 

(в 2018 г. – 1738).

Судебных материалов в 2019 году 
поступило – 6199, что составило 11,8% 
от общего числа материалов, рассмо-
тренных судами первой инстанции 
(в 2018 г. – 1299 или 3,2%), из них: 

- в порядке уголовного судопроизвод-
ства – 292 (в 2018 г. – 28);

- по новым и вновь открывшимся об-
стоятельствам – 2709; 

- в порядке досудебного контроля – 
1676; 

- в порядке гражданского судопроиз-
водства – 1133 (в 2018 г. – 1059); 

- по экономическим делам – 240 
(в 2018 г. – 129);

- по административным делам – 149 
(в 2018 г. – 83).

Судами апелляционной инстанции 
всего рассмотрено 8168 дел (в 2018 г. – 
8850), из них: 

- уголовные – 1866 (в 2018 г. – 1932);
- дела об административных право-

нарушениях – 71 (в 2018 г. – 717);
- дела о проступках – 151; 
- гражданские – 3899 (в 2018 г. – 4050);
- экономические – 684 (в 2018 г. – 692);
- административные дела – 1497 

(в 2018 г. – 1459).

Судебных материалов в 2019 году 
рассмотрено – 5576 (в 2018 г. – 1005), 
из них: 

- в порядке уголовного судопроизвод-
ства – 245 (в 2018 г. – 17);

- по новым и вновь открывшимся об-
стоятельствам, подлежащих рассмо-
трению в порядке уголовного судопроиз-
водства – 2706; 

- в порядке досудебного контроля – 
1416; 

- в порядке гражданского судопроиз-
водства – 927 (в 2018 г. – 841);

- по экономическим делам – 169 
(в 2018 г. – 88); 

- по административным делам – 113 
(в 2018 г. – 59). 

Рассмотрение дел в апелляционном 
порядке судами 2-й инстанции по 

регионам
За 2019 год судами апелляционной 

инстанции рассмотрено 8168 дел и 5576 
судебных материалов, в том числе:

1. Бишкекским городским судом – 
5472 дела и судебных материалов или 
39,81%.

Дел – 2974 или 36,41%, из них: 
- 572 – уголовных; 
- 24 – об административных правона-

рушениях;
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- 37 – дел о проступках;
- 1506 – гражданских; 
- 356 – экономических; 
- 479 – административных дел. 

Судебных материалов – 2498 или 
44,8%, из них: 

- 124 материала, подлежащих рас-
смотрению в порядке уголовного судо-
производства; 

- 1054 – по новым и вновь открыв-
шимся обстоятельствам, подлежащих 
рассмотрению в порядке уголовного су-
допроизводства; 

- 767 – в порядке досудебного кон-
троля;

- 428 – в порядке гражданского судо-
производства; 

- 69 – по экономическим; 
- 56 – в порядке административного 

судопроизводства.

2. Чуйским областным судом – 2482 
дела и судебных материалов или 18,06%.

Дел – 1398 или 17,12%, из них: 
- 356 – уголовных; 
- 14 – об административных правона-

рушениях;
- 34 – дел о проступках; 
- 676 – гражданских;
- 71 – экономических;
- 247 – административных дел. 

Судебных материалов – 1084 или 
19,44%, из них: 

- 54 материала, подлежащих рас-
смотрению в порядке уголовного судо-
производства;

- 553 – по новым и вновь открывшим-
ся обстоятельствам, подлежащих рас-
смотрению в порядке уголовного судо-
производства;

- 190 – в порядке досудебного кон-
троля;

- 230 – в порядке гражданского судо-
производства;

- 36 – по экономическим;

- 21 – в порядке административного 
судопроизводства.

3. Ошским областным судом – 2356 
дел и судебных материалов или 17,14%.

Дел – 1553 или 19,01%, из них: 
- 386 – уголовных;
- 6 – об административных правона-

рушениях;
- 23 – дел о проступках;
- 611 – гражданских;
- 111 – экономических; 
- 416 – административных дел. 

Судебных материалов – 803 или 
14,4%, из них: 

- 489 – по новым и вновь открывшим-
ся обстоятельствам, подлежащих рас-
смотрению в порядке уголовного судо-
производства;

- 189 – в порядке досудебного кон-
троля;

- 86 – в порядке гражданского судо-
производства;

- 25 – по экономическим;
- 14 – в порядке административного 

судопроизводства.

4. Джалал-Абадским областным су-
дом – 1572 дел и судебных материалов 
или 11,44%.

Дел – 986 или 12,07, из них: 
- 225 – уголовных;
- 7 – об административных правона-

рушениях;
- 31 – дел о проступках;
- 460 – гражданских;
- 62 – экономических; 
- 201 – административное дело. 

Судебных материалов – 586 или 
10,51%, из них: 

- 297 – по новым и вновь открывшим-
ся обстоятельствам, подлежащих рас-
смотрению в порядке уголовного судо-
производства; 
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- 173 – в порядке досудебного кон-
троля;

- 91 – в порядке гражданского судо-
производства;

- 15 – по экономическим;
- 10 – в порядке административного 

судопроизводства.

5. Иссык-Кульским областным су-
дом – 917 дел и судебных материалов 
или 6,67%.

Дел – 583 или 7,14%, из них: 
- 136 – уголовных;
- 11 – об административных правона-

рушениях;
- 6 – дел о проступках;
- 323 – гражданских;
- 42 – экономических; 
- 265 – административных дел. 

Судебных материалов – 334 или 
5,99%, из них: 

- 10 материалов, подлежащих рас-
смотрению в порядке уголовного судо-
производства;

- 193 – по новым и вновь открывшим-
ся обстоятельствам, подлежащих рас-
смотрению в порядке уголовного судо-
производства; 

- 64 – в порядке досудебного контро-
ля;

- 45 – в порядке гражданского судо-
производства;

- 13 – по экономическим;
- 9 – в порядке административного 

судопроизводства.

6. Баткенским областным судом – 
397 дел и судебных материалов или 
2,89%.

Дел – 330 или 4,04%, из них: 
- 112 – уголовных;
- 7 – об административных правона-

рушениях;
- 8 – дел о проступках;
- 134 – гражданских;
- 21 – экономических; 
- 48 – административных дел. 

Судебных материалов – 67 или 1,2%, 
из них: 

- 44 материала, подлежащих рас-
смотрению в порядке уголовного судо-
производства;

- 19 – в порядке гражданского судо-
производства;

- 4 – по экономическим делам.

7. Нарынским областным судом – 
279 дел и судебных материалов или 
2,03%.

Дел – 174 или 2,13%, из них: 
- 47 – уголовных;
- 7 – дел о проступках;
- 94 – гражданских;
- 10 – экономических; 
- 16 – административных дел. 

Судебных материалов – 105 или 
1,88%, из них: 

- 11 материалов, подлежащих рас-
смотрению в порядке уголовного судо-
производства;

- 53 – по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам, подлежащих рассмо-
трению в порядке уголовного судопроиз-
водства; 

- 20 – в порядке досудебного контро-
ля;

- 17 – в порядке гражданского судо-
производства;

- 3 – по экономическим;
- 1 – в порядке административного 

судопроизводства.

8. Таласским областным судом – 
269 дел и судебных материалов или 
1,96%.

Дел – 170 или 2,08%, из них: 
- 32 – уголовных;
- 2 – об административных правона-

рушениях;
- 5 – дел о проступках;
- 95 – гражданских;
- 11 – экономических; 
- 25 – административных дел. 
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Судебных материалов – 99 или 
1,78%, из них: 

- 2 материала, подлежащих рассмо-
трению в порядке уголовного судопроиз-
водства;

- 67 – по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам, подлежащих рассмо-
трению в порядке уголовного судопроиз-
водства; 

- 13 – в порядке досудебного контро-
ля;

- 11 – в порядке гражданского судо-
производства;

- 4 – по экономическим;
- 2 – в порядке административного 

судопроизводства.

Уголовные дела в апелляционном 
порядке

За 2019 год в апелляционном поряд-
ке рассмотрено – 1866 уголовных дел 
в отношении 2646 лиц. За аналогичный 
период 2018 года рассмотрено 1932 уго-
ловных дела в отношении 2666 лиц. 

Количество дел, рассмотренных свы-
ше установленных УПК Кыргызской 
Республики сроков, составило – 145 дел 
или 7,8% от общего числа рассмотрен-
ных дел (2018 г. – 150 дел или 7,76%). 

Возвращено – 198 уголовных дел, в 
том числе – 22 дела по причине отсут-
ствия явки обвиняемого или 11,1%. Для 
сравнения, за аналогичный период 2018 
года возвращено – 295 дел, в том числе – 
39 по причине отсутствия явки обвиняе-
мого. 

Качество рассмотрения дел судами 
1-й инстанции по результатам их апел-
ляционного обжалования (в лицах).

• судебный акт оставлен без изме-
нения в отношении – 1169 лиц, что со-
ставило 44,2%, от числа лиц, обжаловав-
ших судебные акты (в 2018 г. – 1194 лиц 
или 44,8 %); 

• судебный акт отменен в отно-
шении – 558 лиц, что составило 21,1% 
(в 2018 г. – 729 лиц или 27,3%), из них – 
33 оправдательных приговора; 

• судебный акт изменен в отно-
шении – 919 лиц, что составило 34,7% 
(в 2018 г. – 743 или 27,9 %), из них:

- с определением новой меры наказа-
ния – 118; 

- с изменением квалификации пре-
ступления – 117; 

- без изменения квалификации со 
снижением меры наказания – 69.

Основные категории уголовных 
дел, рассмотренных в апелляционном 
порядке.

- преступления против собственно-
сти – 619 дел или 33,2% (в 2018 г. – 669 
или 34,62%);

- преступления против жизни и здо-
ровья – 246 дел или 13,2% (в 2018 г. – 
255 или 13,19%);

- коррупционные и иные преступле-
ния против интересов государственной 
и муниципальной службы – 244 дела 
или 13,8% (в 2018 г. – 223 или 11,54%);

- преступления против здоровья на-
селения и общественной нравственно-
сти – 125 дел или 6,7% (в 2018 г. – 216 
или 11,18%);

- преступления против обществен-
ной безопасности – 114 дел или 6,11% 
(в 2018 г. – 158 или 8,18%). 

Судами апелляционной инстанции 
рассмотрено 245 судебных материалов 
в порядке уголовного судопроизводства, 
в том числе с оставлением судебного 
акта суда первой инстанции без измене-
ния – 186 или 75,9%.

В 2018 году 17 судебных материалов, 
из которых с оставлением без изменения 
судебного акта первой инстанции 12 или 
70,58%.

По пересмотру уголовных дел по 
новым и вновь открывшимся обстоя-
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тельствам рассмотрено – 2706 судеб-
ных материалов, из них 

- с удовлетворением рассмотрено – 
1773 или 65,5%, 

- с отказом в удовлетворении – 902 
или 33,3%, 

- с прекращением производства – 31 
или 1,14%, в том числе:

• в связи с отзывом ходатайства – 
9 или 29%;

• по другим основаниям – 22 или 
71%.

За 2019 год рассмотрено в порядке 
досудебного производства – 1416 мате-
риалов, из них: 

- оставлено в силе – 1077 (76,1%);
- отменено – 167 (11,8%);
- изменено – 172 (12,1%).

Основные категории дел, рассмо-
тренных в порядке досудебного произ-
водства:

1) заключение под стражу – 728 или 
51,4%;

2) жалобы на действия, решения 
должностных лиц досудебного произ-
водства – 181 или 12,8%;

3) домашний арест – 144 или 10,2%;
4) продление срока содержания под 

стражей – 105 или 7,4%.

Рассмотрение уголовных дел 
Бишкекским городским судом и 

областными судами 
За 2019 год Бишкекским городским 

судом и областными судами рассмотре-
но 1866 уголовных дел в отношении 2646 
лиц и 4367 судебных материалов, из них:

1. Бишкекским городским судом – 
572 уголовных дела в отношении 984 
лиц, из них: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния в отношении – 533 лиц, что состави-
ло 54,17%; 

- судебный акт отменен в отноше-
нии – 177 лиц, что составило 17,99%; 

- судебный акт изменен в отноше-
нии – 274 лиц, что составило 27,85%.

Судебных материалов в порядке уго-
ловного судопроизводства рассмотре-
но – 124, в том числе с оставлением су-
дебного акта суда первой инстанции без 
изменения – 97 или 78,24%.

По пересмотру уголовных дел по 
новым и вновь открывшимся обсто-
ятельствам рассмотрено – 1054 су-
дебных материала, из них с удовлетво-
рением рассмотрено – 701 или 66,51%, 
с отказом в удовлетворении – 320 или 
30,36%, с прекращением производства – 
30 или 2,85%, в том числе:

• в связи с отзывом ходатайства – 
8 или 26,6%;

• по другим основаниям – 22 или 
73,33%.

В порядке досудебного производ-
ства – 767 или 54,16%, из них: 

- оставлено в силе – 641 (83,57%);
- отменено – 67 (8,73%);
- изменено – 59 (7,69%).

2. Ошским областным судом – 386 
уголовных дел в отношении 477 лиц, из 
них: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния в отношении – 209 лиц, что состави-
ло 43,82%; 

- судебный акт отменен в отноше-
нии – 69 лиц, что составило 14,47%; 

- судебный акт изменен в отноше-
нии – 199 лиц, что составило 41,72%.

По пересмотру уголовных дел по 
новым и вновь открывшимся обстоя-
тельствам рассмотрено – 489 судебных 
материалов, из них с удовлетворением 
рассмотрено – 270 или 55,21%, с отка-
зом в удовлетворении – 219 или 44,79%.
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В порядке досудебного производ-
ства – 189 или 13,35%, из них: 

- оставлено в силе – 141 (74,6%);
- отменено – 6 (3,17%);
- изменено – 42 (22,22%).

3. Чуйским областным судом – 356 
уголовных дел в отношении 460 лиц, в 
том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния в отношении – 195 лиц, что состави-
ло 42,39%; 

- судебный акт отменен в отноше-
нии – 101 лица, что составило 21,96%; 

- судебный акт изменен в отноше-
нии – 164 лиц, что составило 35,65%.

Судебных материалов в порядке 
уголовного судопроизводства рассмо-
трено – 54, в том числе с оставлением 
судебного акта суда первой инстанции 
без изменения – 44 или 81,48%.

По пересмотру уголовных дел по 
новым и вновь открывшимся обстоя-
тельствам рассмотрено – 553 судебных 
материала, из них с удовлетворением 
рассмотрено – 383 или 69,26%, с отка-
зом в удовлетворении – 170 или 30,74%.

В порядке досудебного производ-
ства – 190 или 13,42%, из них: 

- оставлено в силе – 149 (78,42%);
- отменено – 5 (2,63%);
- изменено – 36 (18,95%).

4. Джалал-Абадским областным су-
дом – 225 уголовных дел в отношении 
284 лиц, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния в отношении – 89 лиц, что составило 
31,34%; 

- судебный акт отменен в отноше-
нии – 75 лиц, что составило 26,41%; 

- судебный акт изменен в отноше-
нии – 120 лиц, что составило 42,25%.

По пересмотру уголовных дел по 
новым и вновь открывшимся обстоя-
тельствам рассмотрено – 297 судебных 
материалов, из них с удовлетворением 
рассмотрено – 205 или 69,02%, с отка-
зом в удовлетворении – 91 или 30,64%, 
с прекращением производства в связи с 
отзывом ходатайства – 1.

В порядке досудебного производ-
ства – 173 или 12,22%, из них: 

- оставлено в силе – 68 (39,31%);
- отменено – 78 (45,09%);
- изменено – 27 (15,61%).

5. Иссык-Кульским областным су-
дом – 136 уголовных дел в отношении 
191 лица, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния в отношении – 65 лиц, что составило 
34,03%; 

- судебный акт отменен в отноше-
нии – 51 лица, что составило 26,7%; 

- судебный акт изменен в отноше-
нии – 75 лиц, что составило 39,27%.

Судебных материалов в порядке 
уголовного судопроизводства рассмо-
трено – 10, в том числе с оставлением 
судебного акта суда первой инстанции 
без изменения – 5 или 50%.

По пересмотру уголовных дел по 
новым и вновь открывшимся обстоя-
тельствам рассмотрено – 193 судебных 
материала, из них с удовлетворением 
рассмотрено – 127 или 65,8%, с отказом 
в удовлетворении – 66 или 34,2%.

В порядке досудебного производ-
ства – 64 или 4,52%, из них: 

- оставлено в силе – 50 (78,13%);
- отменено – 7 (10,94%);
- изменено – 7 (10,94%).
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6. Баткенским областным судом – 
112 уголовных дел в отношении 150 лиц, 
в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния в отношении – 53 лиц, что составило 
35,33%; 

- судебный акт отменен в отноше-
нии – 56 лиц, что составило 37,33%; 

- судебный акт изменен в отноше-
нии - 41 лица, что составило 27,33%.

Судебных материалов в порядке 
уголовного судопроизводства рассмо-
трено – 44, в том числе с оставлением 
судебного акта суда первой инстанции 
без изменения – 31 или 70,45%.

7. Нарынским областным судом – 
47 уголовных дел в отношении 60 лиц, в 
том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния в отношении – 16 лиц, что составило 
26,67%; 

- судебный акт отменен в отноше-
нии – 35 лиц, что составило 35%; 

- судебный акт изменен в отноше-
нии – 23 лиц, что составило 38,33%.

Судебных материалов в порядке 
уголовного судопроизводства рассмо-
трено – 11, в том числе с оставлением 
судебного акта суда первой инстанции 
без изменения – 9 или 81,82%.

По пересмотру уголовных дел по 
новым и вновь открывшимся обстоя-
тельствам рассмотрено – 53 судебных 
материала, из них с удовлетворением 
рассмотрено – 33 или 62,26%, с отказом 
в удовлетворении – 20 или 37,74%.

В порядке досудебного производ-
ства – 20 или 1,41%, из них: 

- оставлено в силе – 19 (95%);
- изменено – 1 (5%).

8. Таласским областным судом – 32 
уголовных дел в отношении 40 лиц, в 
том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния в отношении – 9 лиц, что составило 
22,5%; 

- судебный акт отменен в отноше-
нии – 8 лиц, что составило 20%; 

- судебный акт изменен в отноше-
нии – 23 лиц, что составило 57,5%.

Судебных материалов в порядке уго-
ловного судопроизводства рассмотре-
но – 2.

По пересмотру уголовных дел по 
новым и вновь открывшимся обстоя-
тельствам рассмотрено – 67 судебных 
материалов, из них с удовлетворением 
рассмотрено – 55 или 82,09%, с отказом 
в удовлетворении – 12 или 17,91%.

В порядке досудебного производ-
ства – 13 или 0,92%, из них: 

- оставлено в силе – 9 (69,23%);
- отменено – 4 (30,77%).

Рассмотрение дел об 
административных правонарушениях 

в апелляционном порядке
Судебными коллегиями по уголов-

ным делам и делам об административных 
правонарушениях судов апелляционной 
инстанции за 2019 год рассмотрено дел 
об административных правонарушени-
ях – 71.

Качественные показатели рассмо-
тренных дел в лицах:

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 27 или 38,1% (в 2018 г. – 448 или 
62,5%); 

- судебный акт отменен с приня-
тием нового решения – 29 или 40,8% 
(в 2018 г. – 94 или 13,11%); 

- судебный акт изменен – 15 или 
21,1% (в 2018 г. – 175 или 24,41%).
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Основные виды правонарушений:
- управление транспортными сред-

ствами в состоянии опьянения – 19 
или 26,8% (в 2018 г. – 352 или 49,09%); 

- мелкое хулиганство – 3 или 4,2% 
(в 2018 г. – 73 или 10,18%).

Бишкекским городским судом – 24 
дела или 33,8%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 12, что составило 50%; 

- судебный акт отменен в отноше-
нии – 9, что составило 37,5%; 

- судебный акт изменен в отноше-
нии – 3, что составило 12,5%.

Чуйским областным судом – 14 дел 
или 19,72%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 7, что составило 50%; 

- судебный акт отменен в отноше-
нии – 3, что составило 21,43%; 

- судебный акт изменен в отноше-
нии – 4, что составило 28,57%.

Иссык-Кульским областным су-
дом – 11 дел или 15,49%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 1, что составило 9,09%; 

- судебный акт отменен в отноше-
нии – 4, что составило 36,36%; 

- судебный акт изменен в отноше-
нии – 6, что составило 54,55%.

Баткенским областным судом – 7 
дел или 9,86%, в том числе: 

- судебный акт отменен в отноше-
нии – 7, что составило 100%. 

Ошским областным судом – 6 дел 
или 8,45%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 5, что составило 83,33%. 

- судебный акт изменен в отноше-
нии – 1, что составило 16,67%.

Таласским областным судом – 2 дела 
или 2,82%, в том числе: 

- судебный акт отменен в отноше-
нии – 1, что составило 50%; 

- судебный акт изменен в отноше-
нии – 1, что составило 50%.

Рассмотрение дел о проступках в 
апелляционном порядке

За 12 месяцев 2019 года в апелляци-
онном порядке рассмотрено 151 дело о 
проступках в отношении – 158 лиц, из 
них женщин – 30. 

Наблюдается следующая динамика 
основных показателей по рассмотрен-
ным делам (в лицах): 

• оставлено без изменения – 81 лицо 
или 51,3% от числа лиц, обжаловавших 
судебные акты;

• отменено – 46 лиц или 29,1%; 
• изменено – 31 лицо, или 19,5%, в 

том числе:
- с определением новой меры наказа-

ния – 5;
- с изменением квалификации про-

ступка – 5;
- без изменения квалификации со 

снижением меры наказания – 7.

Основные категории дел о проступ-
ках, рассмотренных в апелляционном 
порядке:

• проступки против здоровья – 37 
дел или 24,5%;

• проступки против интересов не-
совершеннолетних и уклада семейных 
отношений – 36 дел или 23,8%;

• проступки против общественно-
го порядка – 33 дела или 21,9%. 

Бишкекским городским судом – 37 
дел в отношении 38 лиц или 24,05%, в 
том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 24, что составило 63,16%; 

- судебный акт отменен в отноше-
нии – 9, что составило 23,68%; 
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- судебный акт изменен в отноше-
нии – 5, что составило 13,16%.

Чуйским областным судом – 34 дела 
в отношении 34 лиц или 21,52%, в том 
числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 15, что составило 44,12%; 

- судебный акт отменен в отноше-
нии – 15, что составило 44,12%; 

- судебный акт изменен в отноше-
нии – 4, что составило 11,76%.

Джалал-Абадским областным су-
дом – 31 дело в отношении 34 лиц или 
21,52%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 17, что составило 50%; 

- судебный акт отменен в отноше-
нии – 11, что составило 32,35%; 

- судебный акт изменен в отноше-
нии – 6, что составило 17,65%.

Ошским областным судом – 23 дела 
в отношении 25 лиц или 15,82%, в том 
числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 15, что составило 60%; 

- судебный акт отменен в отноше-
нии – 5, что составило 20%; 

- судебный акт изменен в отноше-
нии – 5, что составило 20%.

Баткенским областным судом – 8 
дел в отношении 8 лиц или 5,06%, в том 
числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 3, что составило 37,5%; 

- судебный акт изменен в отноше-
нии – 5, что составило 62,5%.

Нарынским областным судом – 7 
дел в отношении 8 лиц или 5,06%, в том 
числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 4, что составило 50%; 

- судебный акт отменен в отноше-
нии – 3, что составило 37,5%; 

- судебный акт изменен в отноше-
нии – 1, что составило 12,5%.

Иссык-Кульским областным су-
дом – 6 дел в отношении 6 лиц или 3,8%, 
в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 2, что составило 33,33%; 

- судебный акт отменен в отноше-
нии – 3, что составило 50%; 

- судебный акт изменен в отноше-
нии – 1, что составило 16,67%.

Таласским областным судом – 5 дел в 
отношении 5 лиц или 3,16%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 1 лицо, что составило 20%; 

- судебный акт изменен в отноше-
нии – 4 лиц, что составило 80%.

Рассмотрение гражданских дел  
в апелляционном порядке

В суды 2-й инстанции в 2019 году 
поступило 5195 дел (в 2018 г. – 5506).

Рассмотрено гражданских дел – 
3899 (в 2018 г. – 4050), то есть меньше 
на 3,73%. 

Уменьшилось количество дел, рас-
смотренных свыше сроков, установлен-
ных ГПК КР – 180 или 4,62% (в 2018 г. – 
327 или 8,07%).

Возвращено без рассмотрения – 1404 
дела или 27% (в 2018 г. – 74 или 1,83%). 

Качество рассмотренных граждан-
ских дел судами 1-й инстанции по ре-
зультатам апелляционного обжалова-
ния решений:

• оставлено без изменения реше-
ний – 1573 или 40,34% от числа рассмо-
тренных в апелляционном порядке дел 
(в 2018 г. – 1571 или 38,7%); 

• отменено решений полностью – 
773 или 19,83% (в 2018 г. – 963 или 
23,7%);
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- отменено в части – 89 дел или 2,28% 
(в 2018 г. – 65);

- с прекращением производства по 
делу – 47 или 1,21;

- с оставлением без рассмотрения – 
73 или 1,87%;

- с передачей дела на новое рассмо-
трение в суд 1-й инстанции – 342 или 
8,77%;

- с вынесением нового решения – 350 
или 8,98%.

• изменено решений полностью – 
21 или 0,54%;

- изменено в части – 174 или 4,46%;
• отказано в восстановлении пропу-

щенного срока – 147 или 3,77%.

Качество рассмотренных граждан-
ских дел судами 1-й инстанции по ре-
зультатам апелляционного обжалова-
ния определений:

Всего обжаловано – 1122 (в 2018 г. – 
1150);

• оставлено без изменения – 626 
или 55,79% от количества обжалован-
ных определений в апелляционном по-
рядке (в 2018 г. – 640 или 55,6%);

• отменено полностью – 426 или 
37,97% (в 2018 г. – 452 или 39,3%);

- отменено в части – 16 или 1,42%;
- с передачей дела на новое рассмо-

трение в суд 1-й инстанции – 339 или 
30,2%;

- с разрешением вопроса по существу 
и передачей в суд 1-й инстанции для рас-
смотрения – 41 или 3,65%;

- с вынесением нового определения – 
47 или 4,19%;

• изменено полностью – 1;
- изменено в части – 11;
• отказано в восстановлении пропу-

щенного срока – 42 или 3,7%. 
Сумма государственной пошлины, 

взысканной в доход республиканского 
бюджета судами апелляционной инстан-
ции – 142 588 сомов.

Основные категории рассмотрен-
ных дел: 

• о признании сделки действи-
тельной/недействительной – 650 или 
16,7% (в 2018 г. – 746 или 18,4%); 

• семейные споры – 618 или 
15,85% (в 2018 г. – 574 или 14,2%);

• жилищные споры – 474 или 
12,16% от рассмотренных дел (в 2018 г. – 
453 или 11,2%), в т.ч.

- о выселении составляет – 398 дел 
(в 2018 г. – 385);

• о взыскании долга – 456 или 
11,7% от рассмотренных апелляцион-
ной инстанцией дел (в 2018 г. – 547 или 
13,5%); 

• трудовые споры – 292 или 7,49% 
(в 2018 г. – 300 или 7,4%), в т.ч. 

- о восстановлении на работе – 207 
дел (в 2018 г. – 223). 

В порядке гражданского судопроиз-
водства судами апелляционной инстан-
ции в 2019 году рассмотрено 927 судеб-
ных материалов (в 2018 г. – 841). 

 
По жалобам:
• оставлены без изменения – 626 

или 67,53% от числа рассмотренных су-
дебных материалов (в 2018 г. – 565 или 
67,18%);

• отменены полностью – 214 или 
23,09% (в 2018 г. – 215 или 25,56%);

- отменены в части – 10 или 1,08%;
- с прекращением производства по 

делу – 2;
- с вынесением нового решения – 89 

или 9,6%;
- с передачей дела на новое рассмо-

трение – 99 или 10,68%;
- с разрешением вопроса по суще-

ству – 1;
- с оставлением без рассмотрения – 

9;
изменены – 12 или 1,29% (в 2018 г. – 

42 или 4,9%). 
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По заявлениям:
- рассмотрены – 65 или 7,01% от ко-

личества рассмотренных судебных ма-
териалов, в том числе:

• с удовлетворением заявления – 33 
или 50,77% от числа рассмотренных за-
явлений;

• с отказом в удовлетворении – 32 
или 49,23%.

Качество рассмотрения гражданских 
дел по регионам

За 2019 год Бишкекским городским 
судом и областными судами рассмотрено 
3899 дел и 927 судебных материалов, из 
них:

Бишкекским городским судом – 
1506 дел или 38,63%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 1044, что составило 69,32%; 

- судебный акт отменен – 361, что со-
ставило 23,97%; 

- судебный акт изменен – 40, что со-
ставило 2,66%;

- отказано в восстановлении пропу-
щенного срока – 61 или 4,05%.

Судебных материалов в порядке 
гражданского судопроизводства рас-
смотрено 428, в том числе:

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 311, что составило 72,66%; 

- судебный акт отменен – 67, что со-
ставило 15,65%;

- судебный акт изменен – 3, что со-
ставило 0,7%.

- по заявлениям – 47, что составило 
10,98%, из них с удовлетворением – 26, 
с отказом в удовлетворении заявления – 
21.

Чуйским областным судом – 676 дел 
или 17,34%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 335, что составило 49,56%; 

- судебный акт отменен в отношении 
– 282, что составило 41,72%; 

- судебный акт изменен – 25, что со-
ставило 3,69%;

- отказано в восстановлении пропу-
щенного срока – 34 или 5,03%.

Судебных материалов в порядке 
гражданского судопроизводства рас-
смотрено 230, в том числе:

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 151, что составило 65,65%; 

- судебный акт отменен – 61, что со-
ставило 26,52%;

- по заявлениям – 18, что составило 
7,83%, из них с удовлетворением – 7, с 
отказом в удовлетворении заявления – 
11.

Ошским областным судом – 611 дел 
или 15,67%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 316, что составило 51,72%; 

- судебный акт отменен – 231, что со-
ставило 37,81%; 

- судебный акт изменен – 21, что со-
ставило 3,44%;

- отказано в восстановлении пропу-
щенного срока – 43 или 7,04%.

Судебных материалов в порядке 
гражданского судопроизводства рас-
смотрено 86, в том числе:

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 57, что составило 66,28%; 

- судебный акт отменен – 27, что со-
ставило 31,4%;

- судебный акт изменен – 2, что со-
ставило 2,33%.

Джалал-Абадским областным су-
дом – 460 дел или 11,8%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 207, что составило 45%; 

- судебный акт отменен – 169, что со-
ставило 36,74%; 
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- судебный акт изменен – 70, что со-
ставило 15,22%;

- отказано в восстановлении пропу-
щенного срока – 14 или 3,04%.

Судебных материалов в порядке 
гражданского судопроизводства рас-
смотрено 91, в том числе:

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 51, что составило 56,04%; 

- судебный акт отменен – 35, что со-
ставило 38,46%;

- судебный акт изменен – 5, что со-
ставило 5,49%. 

Иссык-Кульским областным су-
дом – 323 дела или 8,28%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 159, что составило 49,23%; 

- судебный акт отменен – 124, что со-
ставило 38,39%; 

- судебный акт изменен – 17, что со-
ставило 5,26%;

- отказано в восстановлении пропу-
щенного срока – 23 или 7,12%.

Судебных материалов в порядке 
гражданского судопроизводства рас-
смотрено 45, в том числе:

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 29, что составило 64,44%; 

- судебный акт отменен – 14, что со-
ставило 31,11%;

- судебный акт изменен – 2, что со-
ставило 4,44%. 

Баткенским областным судом – 134 
дела или 3,44%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 58, что составило 43,28%; 

- судебный акт отменен – 65, что со-
ставило 48,51%; 

- судебный акт изменен – 11, что со-
ставило 8,21%.

Судебных материалов в порядке 
гражданского судопроизводства рас-
смотрено 19, в том числе:

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 10, что составило 52,63%; 

- судебный акт отменен – 9, что со-
ставило 47,37%.

Нарынским областным судом – 94 
дела или 2,41%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 46, что составило 48,94%; 

- судебный акт отменен – 37, что со-
ставило 39,36%; 

- судебный акт изменен – 5, что со-
ставило 5,32%;

- отказано в восстановлении пропу-
щенного срока – 6 или 6,38%.

Судебных материалов в порядке 
гражданского судопроизводства рас-
смотрено 17, в том числе:

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 10, что составило 58,82%; 

- судебный акт отменен – 7, что со-
ставило 41,18%.

Таласским областным судом – 95 
дел или 2,44%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 34, что составило 35,79%; 

- судебный акт отменен – 36, что со-
ставило 37,89%;

- судебный акт изменен – 17, что со-
ставило 17,89%;

- отказано в восстановлении пропу-
щенного срока – 8 или 8,42%.

Судебных материалов в порядке 
гражданского судопроизводства рас-
смотрено 11, в том числе:

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 7, что составило 63,64%; 

- судебный акт отменен – 4, что со-
ставило 36,36%.
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Рассмотрение экономических дел в 
апелляционном порядке

Количество рассмотренных апел-
ляционной инстанцией экономических 
дел в 2019 году составило 684 дела 
(в 2018 г. – 692). Количество дел, рассмо-
тренных свыше сроков, установленных 
ГПК КР – 42 дела или 6,1% (в 2018 г. – 
70 или 10,1%). 

В 2019 году всего поступило 867 дел 
в порядке апелляции. Возвращено – 153 
дела или 17,6% от поступивших на обжа-
лование дел (в 2018 г. – 217 или 24,8%). 

Качество рассмотрения экономи-
ческих дел по результатам их апелля-
ционного рассмотрения:

• оставлено без изменения 453 су-
дебных акта (в т. ч. определений – 180 
и решений – 273), что составило 66,2% 
от количества рассмотренных апелля-
ционной инстанцией обжалованных дел 
(в 2018 г. – 457 или 66%); 

• отменено 171 судебный акт (69 – 
определений и 102 – решения) или 25% 
от количества рассмотренных (в 2018 г. – 
179 или 25,9%); 

• изменено 30 судебных актов (4 – 
определения и 26 – решений) или 4,4% 
от количества рассмотренных (в 2018 г. – 
17 или 2,5%); 

• отказано в восстановлении пропу-
щенного срока обжалования – по 30 де-
лам, что составило 4,4%.

Категории рассмотренных эконо-
мических дел: 

- о неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении обязательств – 213 или 
31,1% (в 2018 г. – 230 или 33,2%); 

- о признании договоров недействи-
тельными – 86 или 12,6% от рассмотрен-
ных дел (в 2018 г. – 82 или 11,8%); 

- о взыскании обязательных плате-
жей, сборов, штрафов – 52 или 7,6% от 
рассмотренных дел (в 2018 г. – 40 или 
5,8%); 

Рассмотрение экономических дел 
Бишкекским городским судом и 

областными судами 
За 2019 год Бишкекским городским 

судом и областными судами рассмотрено 
684 дела и 169 судебных материалов, из 
них:

Бишкекским городским судом – 356 
дел или 52,05%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 311, что составило 87,36%; 

- судебный акт отменен – 81, что со-
ставило 22,75%; 

- судебный акт изменен – 14, что со-
ставило 3,93%;

- отказано в восстановлении пропу-
щенного срока – 10 или 2,81%.

Судебных материалов рассмотрено 
69, в том числе:

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 48, что составило 69,57%; 

- судебный акт отменен – 11, что со-
ставило 15,94%;

- судебный акт изменен – 1, что со-
ставило 1,45%;

- по заявлениям – 9, что составило 
13,04%, из них с удовлетворением – 4, с 
отказом в удовлетворении заявления – 5.

Чуйским областным судом – 71 дело 
или 10,38%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 48, что составило 67,61%; 

- судебный акт отменен – 21, что со-
ставило 29,58%; 

- отказано в восстановлении пропу-
щенного срока – 2 или 2,82%.

Судебных материалов рассмотрено 
36, в том числе:

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 26, что составило 72,22%; 

- судебный акт отменен – 3, что со-
ставило 8,33%;
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- по заявлениям – 7, что составило 
19,44%, с отказом в удовлетворении за-
явления – 7.

Ошским областным судом – 111 дел 
или 16,23%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 60, что составило 54,05%; 

- судебный акт отменен – 38, что со-
ставило 34,23%; 

- судебный акт изменен – 8, что со-
ставило 7,21%;

- отказано в восстановлении пропу-
щенного срока – 5 или 4,5%.

Судебных материалов рассмотрено 
25, в том числе:

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 18, что составило 72%; 

- судебный акт отменен – 6, что со-
ставило 24%;

- судебный акт изменен – 1, что со-
ставило 4%.

Джалал-Абадским областным су-
дом – 62 дела или 9,06%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 30, что составило 48,39%; 

- судебный акт отменен – 17, что со-
ставило 27,42%; 

- судебный акт изменен – 6, что со-
ставило 9,68%;

- отказано в восстановлении пропу-
щенного срока – 9 или 14,52%.

Судебных материалов рассмотрено 
15, в том числе:

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 9, что составило 60%; 

- судебный акт отменен – 6, что со-
ставило 40%.

Иссык-Кульским областным су-
дом – 42 дела или 6,14%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 35, что составило 83,33%; 

- судебный акт отменен – 5, что со-
ставило 11,9%; 

- отказано в восстановлении пропу-
щенного срока – 2 или 4,76%.

Судебных материалов рассмотрено 
13, в том числе:

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 11, что составило 84,62%; 

- судебный акт отменен – 2, что со-
ставило 15,38%.

Баткенским областным судом – 21 
дело или 3,07%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 14, что составило 66,67%; 

- судебный акт отменен – 6, что со-
ставило 28,57%; 

- судебный акт изменен – 1, что со-
ставило 4,76%.

Судебных материалов рассмотрено 
4, в том числе:

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 1, что составило 25%; 

- судебный акт отменен – 3, что со-
ставило 75%.

Нарынским областным судом – 10 
дел или 1,46%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 7, что составило 70%; 

- судебный акт отменен – 1, что со-
ставило 10%; 

- отказано в восстановлении пропу-
щенного срока – 2 или 20%.

Судебных материалов рассмотрено 
3, с оставлением без изменения – 3. 

Таласским областным судом – 11 
дел или 1,64%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 8, что составило 72,73%; 

- судебный акт отменен – 2, что со-
ставило 18,18%;

- судебный акт изменен – 1, что со-
ставило 9,09%.
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Судебных материалов рассмотрено 
4, с оставлением без изменения – 4.

Рассмотрение административных дел 
в апелляционном порядке

За отчетный период рассмотрено в 
апелляционном порядке 1497 админи-
стративных дел.

С нарушением сроков, установлен-
ных АПК КР – 124 или 8,3%. Для срав-
нения, в 2018 году рассмотрено 1459 дел, 
с нарушением сроков, установленных 
АПК – 262 или 18%. 

В 2019 году всего поступило 1859 за-
явлений (в 2018 г. – 1738) в порядке апел-
ляции. Возвращено без рассмотрения 
230 дел (отказ от жалобы – 47, отказ от 
представления – 2) или 12,4% от числа 
поступивших (в 2018 г. – 255 заявлений 
или 14,7%). 

Качественные показатели рассмо-
трения административных дел по ре-
зультатам их апелляционного рассмо-
трения: 

• оставлены без изменения 1016 
судебных актов судов первой инстанции 
(из которых 559 – определений и 457 ре-
шений) или 67,9% (в 2018 г. – 1034 или 
70,9%);

• отменены 386 судебных актов 
(195 – определений и 191 – решение) или 
25,8% (в 2018 г. – 357 или 24,5%);

• изменены 10 судебных актов (1 – 
определение, 9 – решений) или 0,7% 
(в 2018 г. – 16 или 1,1%); 

• отказано в восстановлении про-
пущенного срока обжалования – по 84 
делам или 5,6%.

Категории рассмотренных адми-
нистративных дел: 

• об оспаривании ненормативных 
актов, решений и действий государ-
ственных органов, органов местного 

самоуправления и их должностных 
лиц – 795 или 53,1% (в 2018 г. – 863 или 
59,2%) в том числе:

- айыл окмоту – 550;
- мэрия городов – 117;
- Правительство – 88;
- местные кенеши – 41. 
• об оспаривании нормативных 

актов государственных органов, их 
должностных лиц, органов местного 
самоуправления и их должностных 
лиц – 278 дел или 18,6% (в 2018 г. – 195 
или 13,4%);

• заявления на совершение нота-
риальных действий или отказ в их со-
вершении – 15 дел или 1% (в 2018 г. – 
10 дел или 0,7%).

Таким образом, согласно статисти-
ческим данным, в 2019 году в межрайон-
ные суды республики поступило всего на 
118 исковых заявлений больше и на 400 
меньше судебных материалов по срав-
нению с 2018 годом.

За отчетный период производством 
окончено на 72 дела и судебных матери-
алов больше, при этом количество окон-
ченных экономических и администра-
тивных дел уменьшилось на 336 дел, чем 
в 2018 году, а количество рассмотренных 
судебных материалов увеличилось на 
408.

Количество возвращенных исковых 
заявлений в 2019 году возросло на 53 
иска, по сравнению с 2018 годом. 

Остаток неоконченных дел на следую-
щий отчетный период составил – 2240, 
что на 410 дел больше, чем в 2018 году.

Рассмотрение административных 
дел Бишкекским городским судом и 

областными судами 
За 2019 год Бишкекским городским 

судом и областными судами рассмотрено 
1497 дел и 113 судебных материалов, из 
них:
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Бишкекским городским судом – 479 
дел или 32%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 364, что составило 87,36%; 

- судебный акт отменен – 99, что со-
ставило 75,99%; 

- отказано в восстановлении пропу-
щенного срока – 16 или 3,34%.

Судебных материалов рассмотрено 
56, в том числе:

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 39, что составило 69,64%; 

- судебный акт отменен – 7, что со-
ставило 12,5%;

- судебный акт изменен – 1, что со-
ставило 1,78%;

- по заявлениям – 9, что составило 
16,07%, из них с удовлетворением – 2, с 
отказом в удовлетворении заявления – 7.

Чуйским областным судом – 247 дел 
или 16,49%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 148, что составило 59,91%; 

- судебный акт отменен – 88, что со-
ставило 35,62%; 

- судебный акт изменен – 2, что со-
ставило 0,80%;

- отказано в восстановлении пропу-
щенного срока – 9 или 3,64%.

Судебных материалов рассмотрено 
21, в том числе:

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 13, что составило 61,90%; 

- судебный акт отменен – 6, что со-
ставило 28,57%;

- по заявлениям – 2, что составило 
9,52%, из них с удовлетворением – 1, с 
отказом в удовлетворении заявления – 1.

Ошским областным судом – 416 дел 
или 27,78%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 276, что составило 66,34%; 

- судебный акт отменен – 101, что со-
ставило 24,27%; 

- судебный акт изменен – 5, что со-
ставило 1,2%;

- отказано в восстановлении пропу-
щенного срока – 34 или 8,17%.

Судебных материалов рассмотрено 
14, в том числе:

- судебный акт оставлен без измене-
ния –12, что составило 85,71%; 

- судебный акт отменен – 2, что со-
ставило 14,28%.

Джалал-Абадским областным су-
дом – 201 дело или 13,42%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 123, что составило 61,19%; 

- судебный акт отменен – 58, что со-
ставило 3,87%; 

- судебный акт изменен – 2, что со-
ставило 0,99%;

- отказано в восстановлении пропу-
щенного срока – 18 или 8,95%.

Судебных материалов рассмотрено 
10, в том числе:

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 7, что составило 70%; 

- судебный акт отменен – 3, что со-
ставило 30%.

Иссык-Кульским областным су-
дом – 65 дел или 4,34%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 45, что составило 69,23%; 

- судебный акт отменен – 15, что со-
ставило 23,07%; 

- отказано в восстановлении пропу-
щенного срока – 5 или 7,69%.

Судебных материалов рассмотрено 
9, с оставлением судебного акта без из-
менения – 9.
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Баткенским областным судом – 48 
дел или 3,20%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 26, что составило 54,16%; 

- судебный акт отменен – 21, что со-
ставило 43,75%; 

- судебный акт изменен – 1, что со-
ставило 2,08%.

Нарынским областным судом – 16 
дел или 1,06%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 12, что составило 75%; 

- судебный акт отменен – 2, что со-
ставило 12,5%; 

- отказано в восстановлении пропу-
щенного срока – 2 или 12,5%.

Судебных материалов рассмотре-
но 1, с оставлением без изменения – 1. 

Таласским областным судом – 25 
дел или 1,67%, в том числе: 

- судебный акт оставлен без измене-
ния – 22, что составило 88%; 

- судебный акт отменен – 3, что со-
ставило 12%.

Судебных материалов рассмотре-
но 2, с оставлением судебного акта без 
изменения – 2.

Поступление уголовных дел в 
кассационном порядке

За 2019 год на кассационное рассмо-
трение поступило:

- 239 – уголовных дел;
- 14 – дел об административных пра-

вонарушениях;
- 48 – судебных материалов.

Рассмотрение уголовных дел  
в кассационном порядке

Число рассмотренных в кассацион-
ном порядке уголовных дел в 2019 году 

составило 220 дел в отношении 265 лиц 
(в 2018 г. – 550 дел в отношении 711 лиц), 
то есть меньше на 51,8%. 

Возвращено прокурору для вос-
полнения пробелов следствия – 1 дело 
(в 2018 г. – 138 дел).

Качества рассмотрения уголовных 
дел судами первой инстанции (в ли-
цах) по результатам кассационного 
рассмотрения:

• оставлены в силе в отношении 
110 лиц или 41,5% от числа рассмотрен-
ных лиц, в том числе приговоры в отно-
шении – 74 лиц (в 2018 г. – 332 лиц или 
46,69%, в том числе приговоры в отно-
шении – 254 лиц);

• отменены в отношении – 101 
лица или 38,1% (в 2018 г. – 290 лиц или 
40,79%) из которых: 

- оправдательные приговоры – 2;
- обвинительные приговоры – 66, в 

т. ч. 
- с направлением на новое рассмо-

трение – 44;
- с возвращением дела прокурору 

для восполнения пробелов следствия – 1; 
- с прекращением уголовного дела – 

23;
• изменены в отношении – 54 лиц 

или 20,4% (в 2018 г. – 89 лиц или 12,52%), 
в т. ч.

- с определением новой меры наказа-
ния – 6;

- с изменением квалификации пре-
ступления – 8;

- без изменения квалификации со 
снижением меры наказания – 7;

- другие изменения – 27.
 
Основные категории рассмотрен-

ных уголовных дел в кассационном 
порядке:

1) преступления против собствен-
ности – 79 дел или 35,9% от числа рас-
смотренных дел (в 2018 г. – 231 или 42%);
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2) преступления против здоровья 
населения и общественной нравствен-
ности – 27 дел или 12,3% от рассмотрен-
ных дел (в 2018 г. – 58 дел или 10,5%);

3) должностные преступления – 
26 дел или 11,8% от рассмотренных дел 
(в 2018 г. – 55 или 10%);

4) преступления против жизни и 
здоровья – 15 дел или 6,8% от рассмо-
тренных дел (в 2018 г. – 49 дел или 8,91%).

За 2019 год в кассационном поряд-
ке рассмотрен 51 судебный материал 
(в 2018 г. – 1231), из них судебные акты 
первой инстанции:

- оставлены в силе – 39 (76,4%) 
(в 2018 г. – 857 (69,62%);

- отменены – 6 (11,8%) (в 2018 г. – 140 
или 11,37%);

- изменены – 6 (11,8%) (в 2018 г. – 234 
или 19,01%).

Рассмотрение дел  
об административных 

правонарушениях  
в кассационном порядке

Судебными коллегиями по уголов-
ным делам и делам об административ-
ных правонарушениях судов кассаци-
онной инстанции за 2019 год в кассаци-
онном порядке рассмотрено 11 дел об 
административных правонарушениях 
(в 2018 г. – 124), из них по жалобам – 9.

За отчетный период об администра-
тивных правонарушениях, рассмотрен-
ных свыше срока, установленного зако-
нодательством, не было.

Из числа рассмотренных дел в касса-
ционном порядке:

- оставлено в силе – 4 или 36,36%;
- отменено – 4 или 36,36%;
- изменено – 3 или 27,27%.

Нагрузка  
местных судов по рассмотрению 

уголовных, гражданских и 
экономических дел

Нагрузка на одного судью судов 
1-й инстанции в 2019 году состави-
ла в среднем по республике 39,38 дел, 
межрайонных судов 22 дела за 1 месяц 
(в 2018 г. – 45,1):

Регион 2019 2018 МРС 2019
г. Бишкек 53,75 51,9 г. Бишкек 65,2
Ошская 
область 46,27 50,2 Ошской 

области 64,45

Баткенская 
область 39,38 33,9 Баткенской 

области 22

Чуйская 
область 38,57 47,4 Чуйской 

области 32,55

Иссык-
Кульская 
область

34,36 41,6
Иссык-
Кульской 
области

34,5

Джалал-
Абадская 
область

28,56 42,6
Джалал-
Абадской 
области

53,68

Нарынская 
область 24,35 31,4 Нарынской 

области 11,55

Таласская 
область 23,83 29,3 Таласской 

области 8,63

В 2019 году нагрузка на одного су-
дью судов апелляционной инстанции со-
ставила в среднем за 1 месяц 10,34 дела 
(в 2018 г. – 7,4):

Наименование суда 2019 2018
Бишкекский городской суд 18,03 11,7
Чуйский областной суд 14,3 8
Ошский областной суд 12,27 10
Иссык-Кульский областной суд 8,44 5,3
Джалал-Абадский областной 
суд 8,17 6,4

Таласский областной суд 4,25 2,1
Баткенский областной суд 3,75 3,2
Нарынский областной суд 3,71 2,7

Отдел по обобщению судебной 
практики и анализу  
судебной статистики
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Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 2019-жылдын
иштери боюнча маалыматы

(2018-жылга салыштырмалуу)

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Пленуму

«Кыргыз Республикасынын Жо-
горку соту жана жергиликтүү соттору 
жөнүндө» Мыйзамдын 14-, 15-статьяла-
рына ылайык, Жогорку сот соттук таж-
рыйбаны изилдейт, корутундулайт жана 
соттук статистиканы жүргүзөт, Жогорку 
соттун Пленуму сот тук ишмердүүлүктү 
уюштуруунун сурооло рун карайт.

2019-жылы Кыргыз Республикасынын 
Жогорку сотунун Пленуму 15 токтом ка-
был алган жана анда каралган маселелер:

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку 
сотунун Регламентин кабыл алуу жөнүндө.

2. Кыргыз Республикасын Жогорку со-
тунун алдындагы Илимий-консультатив-
дик кеңештин курамын шайлоо жөнүндө.

3. Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку сотунун Пленумунун катчысын шай-
лоо жөнүндө.

4. Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку сотунун жазык иштери жана адми-
нистративдик укук бузуулар жөнүндө 
иштер боюнча соттук коллегиясынын 
2018-жылдагы иши жөнүндө.

5. Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку сотунун жарандык иштер боюнча сот-
тук коллегиясынын иши жөнүндө.

6. Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку сотунун административдик жана эко-
номикалык иштер боюнча соттук колле-
гиясынын иши жөнүндө.

7. Кыргыз Республикасынын Жогорку 
сотунун соттук коллегияларынын кура-
мына Кыргыз Республикасынын Жогорку 
сотунун судьяларын шайлоо жөнүндө.

8. Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку сотунун «Кыргыз Республикасынын 
сот түзүмүнүн мыктысы» ардак наамын 
ыйгаруу жана Кыргыз Республикасынын 
Жогорку сотунун Ардак грамотасы ме-
нен сыйлоо жөнүндө.

9. 2019-жылдын 7-мартындагы 
Кыргыз Республикасынын Жогорку 

сотунун Пленумунун № 8 токтомуна 
өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө.

10. Күрөө жөнүндө мыйзамдарды 
колдонуу боюнча сот тажрыйбасынын 
айрым маселелери жөнүндө.

11. Бүтүмдөрдү жараксыз деп таануу, 
ошондой эле ак ниеттүү сатып алуу 
тууралуу талаштарды кароодо мыйзам-
дарды колдонуу боюнча соттук тажрый-
банын кээ бир маселелери жөнүндө.

12. Кыргыз Республикасынын Жо-
горку сотунун алдындагы Илимий-кон-
сультативдик кеңештин курамын шайлоо 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Жогорку сотунун Пленумунун № 2 ток-
томуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоо-
лорду киргизүү тууралуу.

13. Соттук өкүм жөнүндө.
14. Тергөө судьялары тарабынан  

сотко чейинки өндүрүштө соттук  
контроль жүргүзүү боюнча соттук прак-
тиканын кээ бир маселелери жөнүндө.

15. Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку сотунун соттук коллегиясынын кура-
мына Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку сотунун судьясын шайлоо жөнүндө.

16. Кармоонун мыйзамдуулугун 
жана негиздүүлүгүн текшерүү жана 
бөгөт коюу чаралары тууралуу жазык-
процесстик мыйзамдарды соттор тара-
бынан колдонуу тажрыйбасы жөнүндө.

17. Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку сотунун соттук коллегиясынын кура-
мына Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку сотунун судьясын шайлоо жөнүндө.

18. Кыргыз Республикасынын Жо-
горку сотунун Ардак грамотасы менен 
сыйлоо жөнүндө.

19. Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку сотунун «Сот тутумун 
өнүктүрүүдөгү салымы үчүн» медалы 
менен сыйлоо, «Кыргыз Республика-
сынын сот тутумунун мыктысы» ардак  
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наамын ыйгаруу, Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку сотунун Ардак грамотасы 
менен сыйлоо жөнүндө.

20. Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку сотунун соттук коллегиясынын кура-
мына Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку сотунун судьяларын шайлоо жөнүндө.

21. Мүлктү ажыратуу боюнча 
бүтүмдөрдүн жараксыздыгы жана алар-
дын жараксыздыгынын кесепеттери  
тууралуу талаштар боюнча мыйзамдар-
ды колдонуу боюнча соттук тажрыйба-
нын кээ бир маселелери жөнүндө.

2019-жылы Кыргыз Республика-
сынын Жогорку соту тарабынан сот-
тук тажрыйбаны изилдөө жана кору-
тундулоо боюнча жүргүзүлгөн иш тер: 

1. Тергөө судьяларынын ишин жал-
пылоо.

2. Жаңы же кайтадан ачылган жагдай-
лар боюнча ишти кайра кароо жөнүндө 
өтүнмө боюнча соттук тажрыйбаны жал-
пылоо.

3. Шайлоо боюнча талаш-тартыштар 
жөнүндө соттук тажрыйбаны жалпылоо.

4. Жер тилкелери аны менен бирге 
көп кабаттуу турак жайдын жанындагы 
жер тилкелери тууралуу талаш-тартыш 
жөнүндөгү соттук тажрыйбаны жалпылоо.

5. Жергиликтүү соттордун белгилен-
ген процесстик мыйзамдын мөөнөтүнөн 
жогору каралган иштердин себептерин 
жалпылоо.

6. 2018-жылдагы сатуу, сатып алуу 
келишимдерин жараксыз деп табуу 
жөнүндөгү соттук тажрыйбаны жалпылоо.

7. 2017-жылы каралган юридика-
лык мааниси бар фактыларды аныктоо 
жөнүндөгү соттук тажрыйбаны жалпылоо.

8. КР АПК колдонууга байланыштуу 
соттук тажрыйбада каралган иштер 
боюнча жалпылоо.

9. 2018-жылдын Кыргыз Респу-
бликасынын Жогорку со тунун ишине 
2017-жылдагы мөөнөтүнө салыштыр-
малуу ар бир соттук коллегиялары тара-
бынан сот тук иштерди кароодогу жана 
жергиликтүү соттор тарабынан сот ади-

леттигин ишке ашы руу сапаты туура-
луу, соттордун жүктөм ченемдеринин 
көрсөтүүсү менен жазык, жарандык, эко-
номикалык, административдик иштерин 
кароосу боюнча анализи жүргүзүлгөн. 
Маалымат мамлекеттик жана расмий 
тилдеринде дайындалган.

10. Кыргыз Республикасынын 
жергиликтүү сотторунун 2018-жыл-
дын 2017-жылга салыштырмалуу сот-
тук иштерди кароо боюнча ар бир сот-
тук коллегияларынын иштерине анализ 
жүргүзүлүп, биринчи, апелляциялык 
жана кассациялык инстанция дагы сот 
адилеттүүлүгүн жүзөгө ашыруу туура-
луу сапатына баа берүүсү менен маа-
лымат түзүлгөн жана жазык, жарандык, 
экономикалык, административдик иште-
рин кароодо судьялардын жүктөмү анык-
талган. Маалымат мамлекеттик жана 
расмий тилдеринде дайындалган. 

11. Соттордун жаңыдан ачылган жаг-
дайлар же жаңы жагдайлар боюнча кел-
тирген өтүнүчтөрдү кароо боюнча сот-
тук тажрыйбаны жалпылоо.

12. 2015-жылдан 2018-жылга чей-
инки мөөнөттө социалдык объекттерди 
менчиктештирүү жана ижарага берүү 
чөйрөсүндөгү иштер боюнча соттук таж-
рыйбаны жалпылоо.

13. Анча оор эмес кылмыштар боюн-
ча пробациялык баяндамаларды даярдоо 
боюнча пробация органдарына тапшыр-
ма берүү бөлүгүндө КР ЖПКнын ченем-
деринин соттор тарабынан аткарылышы 
боюнча маалымат даярдоо.

14. Адистештирилген сотторду түзүү 
мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маселени 
иштеп чыгуу – администрациялык, юве-
налдык, инвестициялык ж. б.

15. Соттор тарабынан кармоонун 
мыйзамдуулугун жана негиздүүлүгүн 
текшерүү жана бөгөт коюу чаралары 
жөнүндө жазык-процесстик мыйзам-
дарды колдонуу тажрыйбасы тууралуу 
токтом долбоорун Кыргыз Республика-
сынын Жогорку сотунун Пленумуна чы-
гаруу».
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Пленум Верховного суда Кыргызской Республики

9. О внесении изменения в постанов-
ление Пленума Верховного суда Кыр-
гызской Республики от 7 марта 2019 года 
№ 8.

10. О некоторых вопросах судебной 
практики по применению законодатель-
ства о залоге.

11. О некоторых вопросах судебной 
практики по спорам о недействительно-
сти сделок и о добросовестном приобре-
тении имущества.

12. О внесении изменений и допол-
нений в постановление Пленума Верхов-
ного суда Кыргызской Республики «Об 
избрании состава Научно-консультатив-
ного совета при Верховном суде Кыргыз-
ской Республики» от 11 января 2019 года 
№ 2.

13. О судебном приговоре.
14. О некоторых вопросах судебной 

практики по осуществлению следствен-
ными судьями судебного контроля в до-
судебном производстве.

15. Об избрании судьи Верховно-
го суда Кыргызской Республики в со-
став судебной коллегии Верховного суда 
Кыргызской Республики.

16. О практике применения судами 
уголовно-процессуального законода-
тельства о проверке законности и обо-
снованности задержания и мерах пресе-
чения.

17. Об избрании судей Верховного 
суда Кыргызской Республики в соста-
вы судебных коллегий Верховного суда 
Кыргызской Республики.

18. О награждении Почетной гра-
мотой Верховного суда Кыргызской Рес-
публики.

19. О награждении медалью Верхов-
ного суда Кыргызской Республики «За 
вклад в развитие судебной системы», 
о присвоении Почетного звания «От-
личник судебной системы Кыргызской 

В соответствии со статьями 14, 15 
Закона Кыргызской Республики «О Вер-
ховном суде Кыргызской Республики и 
местных судах» Верховный суд изучает 
и обобщает судебную практику, ведет су-
дебную статистику, Пленум Верховного 
суда Кыргызской Республики рассматри-
вает вопросы организации и деятельнос-
ти судов.

В 2019 году приняты 15 постановле-
ний Пленума Верховного суда Кыргыз-
ской Республики по нижеследующим во-
просам: 

1. О принятии Регламента Верховно-
го суда Кыргызской Республики.

2. Об избрании состава Научно-кон-
сультативного совета при Верховном 
суде Кыргызской Республики.

3. Об избрании секретаря Пленума 
Верховного суда Кыргызской Республи-
ки.

4. О работе судебной коллегии по 
уголовным делам и делам об админи-
стративных правонарушениях Верховно-
го суда Кыргызской Республики за 2018 
год.

5. О работе судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного суда 
Кыргызской Республики за 2018 год.

6. О работе судебной коллегии по 
административным и экономическим 
делам Верховного суда Кыргызской Рес-
публики за 2018 год.

7. Об избрании судей Верховного 
суда Кыргызской Республики в соста-
вы судебных коллегий Верховного суда 
Кыргызской Республики.

8. О присвоении почетного звания 
«Отличник судебной системы Кыргыз-
ской Республики» и награждении По-
четной грамотой Верховного суда Кыр-
гызской Республики от 7 марта 2019 года 
№ 8.



176

Республики», о награждении Почетной 
грамотой Верховного суда Кыргызской 
Республики.

20. Об избрании судей Верховного 
суда Кыргызской Республики в соста-
вы судебной коллегии Верховного суда 
Кыргызской Республики.

Верховным судом Кыргызской Рес-
публики за 2019 год проведена следую-
щая работа по обобщению и изучению 
судебной практики:

1. Обобщение по работе следствен-
ных судей.

2. Обобщение судебной практики по 
рассмотрению судами ходатайств о пере-
смотре дел по новым или вновь открыв-
шимся обстоятельствам.

3. Обобщение судебной практики по 
рассмотрению избирательных споров.

4. Обобщение судебной практики по 
рассмотрению земельных споров, в том 
числе связанных с придомовыми земель-
ными участками многоквартирных жи-
лых домов.

5. Обобщение причин рассмотрения 
местными судами дел свыше сроков, 
установленных процессуальным законо-
дательством.

6. Обобщение судебной практики по 
делам о признании недействительными 
договоров купли-продажи за 2018 год.

7. Обобщение судебной практики по 
рассмотрению дел об установлении фак-
тов, имеющих юридическое значение за 
2017 год.

8. Обобщение судебной практики по 
делам, рассмотренным судами, связан-
ными с применением АПК КР.

9. Информация о работе Верховного 
суда Кыргызской Республики за 2018 год 
в сравнении с аналогичным периодом 
2017 года, проведен анализ рассмотре-
ния судебных дел каждой из судебных 
коллегий с оценкой качества отправле-
ния правосудия нижестоящими судами, с 

указанием нагрузки судей по рассмотре-
нию уголовных, гражданских, экономи-
ческих и административных дел. Инфор-
мация подготовлена на государственном 
и официальном языках.

10. Информация о работе местных 
судов республики за 2018 год со срав-
нительным анализом всех показателей 
с аналогичным периодом 2017 года по 
первой, апелляционной и кассационной 
инстанциям, а также по всем категориям 
судебных дел (уголовные, гражданские, 
экономические, административные). 
Дана оценка качеству работы каждой 
судебной инстанции по категориям рас-
смотренных дел, определена нагрузка 
судей. Информация подготовлена на го-
сударственном и официальном языках.

11. Обобщение судебной практики по 
рассмотрению судами ходатайств о пере-
смотре дел по новым или вновь открыв-
шимся обстоятельствам. 

12. Обобщение судебной практики 
по делам в сфере приватизации и аренды 
социальных объектов за период с 2015 
по 2018 гг.

13. Подготовка информации по ис-
полнению судами норм УПК КР в части 
поручения органам пробации подготов-
ки пробационных докладов по менее 
тяжким преступлениям.

14. Проработка вопроса о возмож-
ности создания специализированных су-
дов – административные, ювенальные, 
инвестиционные и др.

15. Вынесение на Пленум Верховно-
го суда Кыргызской Республики проекта 
постановления «О практике применения 
судами уголовно-процессуального за-
конодательства о проверке законности 
и обоснованности задержания и мерах 
пресечения».



КУТМАН КУРАГЫҢЫЗДАР КУТ БОЛСУН!

Абдыбеков Алдаярбек

Абдыбеков Алдаярбек 1980-1982-жылдары Ташкент-
теги юридикалык техникумунда окуп, кийин Кыргыз 
Мамлекеттик улуттук университетин бүтүрүп жогорку 
юридикалык билимге ээ болгон.

Өз кесиби боюнча эмгек жолун 1982-1986-жылдары 
Нарын облусунун Ат-Башы жана Нарын райондорунда 
юрист-консультант кызматынан баштап, 1992-жылы На-
рын райондук мамлекеттик нотариалдык конторасынын 
нотариусу, 1994-2007-жылдары Ысык-Көл жана Нарын 
облустарында адвокат жана адвокаттар коллегиясынын 
төрагасы болуп иштеген. 

2007-жылдан баштап Нарын облустук сотунун судья-
сы, төраганын орун басары, төрагасы, ал эми 2018-жыл-
дан бери ошол эле облустун судьясы болуп эмгектенет. 

Көп жылдык үзүрлүү эмгеги, облустун жана сот системасынын өнүгүшүнө кош-
кон салымы бааланып, мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган-
дар, адвокаттар союзу тарабынан бир нече сыйлыктар менен сыйланган, анын ичинде: 
2013-жылы «Нарын облусунун Ардактуу атуулу» төш белгиси, 2019-жылы Кыргыз 
Республикасынын Президентинин энчилүү кол сааты.

Урматтуу Алдаярбек Абдыбекович, Сизди 60 жаш курагыңыз менен чын жүрөктөн 
куттуктап, Сизге бекем ден соолук, узун өмүр, үй-бүлөлүк бакыт жана мындан аркы 
ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз!



Курманова Гуляй Эсеновна

Курманова Гуляй Эсеновна эмгек жолун 1984-жылы 
Ф. Энгельс атындагы Ленинград Совет соода институтун 
аяктап, соода тармагында иштеп баштаган.

2001-2004-жылдары Баласагын атындагы Кыргыз 
улуттук мамлекеттик университетинде, 2003-2006-жыл-
дары Кыргыз мамлекеттик юридикалык Академиясында 
окуп билим алып «Экономист», «Юрист» адисттиктерине 
ээ болгон.

2003-2006-жылдары ОсОО «Инфо-так-эсеп» иш-
канасында бухгалтер-программист, 2006-2007-жылда-
ры ОсОО «Нурдинай»да жактоочунун жардамчысы, 
2007-2011-жылдары жактоочу, 2011-2016-жылдары Биш-

кек шаарынын Биринчи май райондук юридикалык консультациясында жактоочу бо-
луп иштеген.

2016-жылы Чүй облусунун Чүй райондук сотунда судья, 2020-жылдан тартып 
ошол эле райондун төрагасы болуп эмгектенет.

Курманова Г. Э. сот ишин жакшыртууга кошкон салымы үчүн, кызматтык милде-
тин аткаруудагы демилгелүүгү жана кесипкөйлүгү жана ички иштер органдары менен 
биргеликте кылмыштуулук менен күрөшүүдө, коомдук коопсуздукту сактоодо ты-
гыз иш алып баргандыгы үчүн 2019-2020-жылдары Чүй облусунун ыйгарым укуктуу 
өкүлү, Чүй райондук мамлекеттик администрациясынын, Кыргыз Республикасынын 
Чүй облусунун Ички иштер башкы башкармалыгынын, Чүй районунун ИИБ-нин Ар-
дак грамоталары менен сыйланган.

Урматтуу Гуляй Эсеновна, Сизди 60 жаш курагыңыз менен чын жүрөктөн куттук-
тап, Сизге бекем ден соолук, узун өмүр, өзүңүзгө жана жакындарыңызга бакубат жа-
шоо жана ишиңизге ийгилик каалайбыз!



Омурзакова Арапатхан Абдылдаевна

Омурзакова Арапатхан Абдылдаевна 1982-жылы 
Фрунзе политехникалык институтунун бүтүрүп, эконо-
мист адистигине ээ болгон. 

1986-жылдан 1997-жылга чейин инженер, экономист 
болуп эмгектенген.

1996-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин 
юриспруденция факультетин бүтүргөн.

1997-2001-жылдары Ош облусунун адвокаттар кол-
легиясында адвокат, 2001-жылдан 2016-жылга чейин 
«ЮРИНФОРМ» ЖЧКнын Адвокаттык конторасында ад-
вокат болуп иштеген.

2016-жылдан баштап Ош шаардык сотунун судьясы болуп эмгектенет.
Көп жылдык үзүрлүү эмгеги бааланып, 2017-жылы Кыргыз аялдар конгресси-

нин сертификаты жана «Мыкты судья» номинациясынын ээси болуп, ошондой эле 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар тарабынан сыйлыктар менен сыйланган. 

Урматтуу Арапатхан Абдылдаевна, Сизди 60 жаш курагыңыз менен чын жүрөктөн 
куттуктап, Сизге чын ден соолук, узун өмүр, ишиңизге ийгилик, бакубат турмуш, 
өзүңүзгө жана жана жакындарыңызга эсенчилик каалайбыз!
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