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      Иш № ГД-255/19-О2 Кочурмосу Ч Е Ч И М
Кыргыз Республикасынын атынан
сырттан чыгарылган
10-июнь 2019-жыл Араван айылы.
Ош областынын Араван райондук соту
Курамында торайымдык кылуучу: Асаналиева А.А.,
сот отурумунун катчысы: Алтымышов Т.
жана тараптардан доогер М.Б.Ф. МКК Ж. окулу М.С. (1-январь 2019-жылдагы № 638-
01-19 сандуу ишеним каттын негизинде) катышуусунда ачык соттук отурумда М. 
Б,Ф.М. жоопкерлер С.С., А.у.Д. 6359 сом карызды жана мамлекеттик алым учун 
толонгон 638 сом 50 т. ондурууну сураган доо арызы боюнча жарандык ишин карап,
Т А П Т Ы :
Д.М.Б.Ф. МКК сотко доо арыз менен кайрылып, анда 2-ноябрь 2017-жылы доогер, 
жоопкердин ортосунда № ххххххххххх сандуу мурабаха келишими тузулуп, 
келишимдин шарты боюнча доогер жоопкерге товар турундо SAMSUNG A 320 
улгусундогу уюлдук телефонду 16900 сомго 10 айлык моонотко кошмо баа (наценка) 
4222 сом, сатуудан алынган салык учун 82 сом менен алып бергендигин, бирок 
жоопкер тарабынан 14851 сом гана толонуп, калган толомдорду оз убагында 
жургузбой, толоо графигинин жана келишимдин шартын бузуп толобой келе 
жаткандыгын, кредит алуучу менен кепилдик беруучу келишимдин талаптарын бузуу 
менен милдеттенмелерин аткарбагандыктан ыктыярдуу турдо толоо жонундо 
билдируу жиберилгенин корсотуп, С. С. менен А.у.Д. 6359 сом карызды жана 
мамлекеттик алым учун толонгон 638 сом 50 т. ондуруп берууну сураган.
Соттук отурумда доогердин окулу С.М. доону толугу менен колдоп, жоопкер С.С. 2-
ноябрь 2017-жылдагы мурабаха келишиминин негизинде 4222 сомдук кошмо баа 
менен SAMSUNG A 320 улгусундогу уюлдук телефон 16900 сомго алынып 
берилгендигин, келишимдин негизиндеги толоо графигине ылайык, жоопкер 21204 
сомду 2-сентябрь 2018-жылга чейин толоп кутулууга милдеттенгендигине карабастан 
14851 сом гана толоп, калган 6359 сомду берилген эскертуулорго карабастан толобой 
жаткандыгын корсотуп, жоопкерлер С.С. менен А.у.Д. 6359 сомду жана мамлекеттик 
алым учун толонгон 638 сом 50 т. ондуруп берууну сурайт.
      Сот иштеги топтолгон материалдарды изилдеп, доогердин окулунун 
тушундурмосун жана жарыш созун угуп, томондогудой жыйынтыкка келет.
      Кыргыз Республикасынын Ж. 234-беренесинин 1-п. ылайык, сот жыйналышынын 
убактысы жана орду жонундо тиешелуу турдо кабарландырылган, келбегендигинин 
жуйоолуу себептери жонундо билдирбеген жана ишти озу жокто кароо жонундо 
суранбаган жоопкер сот жыйналышына келбеген учурда иш сырттан жургузулгон 
ондуруш тартибинде каралышы мумкун.
Доогердин окулу С.М. ишти сырттан кароо тартибинде жургузуу жонундо арыз менен 
кайрылгандыктан, Кыргыз Республикасынын Ж. 234-беренесинин 1-п. ылайык иш 
сырттан жургузулгон ондуруш тартибинде каралууга жатат деп сот табат.
      Ишке тиркелген материалдарга караганда, М.Б.Ф. МКК Ж. менен С.С. ортосунда 2-
ноябрь 2017-жылы № ххххххххххх сандуу мурабаха келишими тузулгондугу корунот.
      Жогорудагы келишимге ылайык, М.Б.Ф. МКК жоопкер С.С. баасы 16900 сом 
болгон SAMSUNG A 320 улгусундогу уюлдук телефонду 10 айлык моонотко 4222 сом 
кошмо баа (наценка) жана сатуудан алынган салык учун 82 сом, жалпы 21204 сомду 2-
сентябрь 2018-жылга чейин кайтаруу мооноту менен берилип, аталган келишимдин 1.2 
жана 3.1.1-пункттарынын талаптарына ылайык, С.С. товардын баасын, кошмо бааны, 
сатуудан алынган салыкты толоо графиги боюнча оз убагында толоого милдеттуу 
болгон.
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      Доогер тарабынан берилген 12-март 2019-жылга карата эсептелинген кредит 
балансы боюнча жоопкер С.С. тарабынан 2018-жылдын сентябрь айнан баштап 
аталган мурабаха келишимдин шарттары бузулуп, тактап айтканда толонуучу ар айлык 
толомдор оз убагында толонбой калгандыгы корунот.
К.Р.Ж. кодексинин 299-беренесине ылайык, милдеттенме тиешелуу турдо келишимдин 
шартына жана мыйзамдын талаптарына ылайык белгиленген моонотто аткарылууга 
тийиш.
Ушул эле кодекстин 734-беренесинин 1-б. негизинде кредит келишими боюнча банк же 
башка кредит уюму (кредитор) акча каражатын (кредитти) келишимде каралган шартта 
заем алуучуга берууго, ал эми заем алуучу алынган акча суммасын кайра кайтарууга 
жана ал учун процент толоп берууго милдеттенет.
К.М.Б.Ф. МКК тарабынан жоопкер С.С. 16900 сомдун товары болгон SAMSUNG A 320 
улгусундогу уюлдук телефонду алып бергендиги 2-ноябрь 2017-жылдагы товарды 
откоруп беруу актысы менен ырасталат.
Мындан сырткары, А.у.Д. 2-ноябрь 2017-жылы доогер, жоопкер тараптардын 
ортолорунда тузулгон кредиттик келишимдин шарттарында “МКК М.Б.Ф.” Ж. С. С. 
16900 сом олчомундо каржылоосуна макул болуп кол коюп бергендиги жана алуучуда 
финансылык кыйынчылыктар болсо, жардам берууго милдеттенгендиги корунот.
Тараптардын ортосунда тузулгон мурабаха келишиминин 3.5.4-пунктунун талабына 
ылайык, толоо графигине ылайык, оз моонотундо толом жургузулбогон шартта 
кардардан жана кепил болуучудан толомду талап кылууга укуктуу.
К.Р.Ж. кодексинин 344-беренесинин 2-б. талабына ылайык, кепил кредитордун 
алдында карызды толотуп алуу боюнча сот чыгымдарынын жана кредитордун 
карызкор тарабынан милдеттенмелерди аткарбаганынан же тиешелуу турдо 
аткарбаганынан келип чыгуучу башка чыгымдарынын ордун толтуруу боюнча 
проценттерди толоону кошкондо карызкордой эле коломдо жооп берери корсотулгон.
      Ошондой эле, доогер тарабынан талашты сотко чейин чечуунун тартибин сактоо 
максатында жоопкер С.С. 12-март 2019-жылы кредиттик карызды ыктыярдуу толоо 
талабын коюп, эгерде талап аткарылбаган учурда сот органына кайрылууну баштай 
тургандыгы жонундогу билдируулор берилген.
      Мындай жагдайда, сот доогер “МКК М.Б.Ф.” Ж. доосу канааттандырылып, “МКК 
М.Б.Ф.” Ж. пайдасына жоопкерлер С.С., А.у.Д. ортоктош 6359 сом жана мамлекеттик 
алым учун толонгон 638 сом 50 т. жалпы 6997 сом 50 т. ондурулууго жатат деп табат.
       Жогорудагылардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын ЖКнин 299,734-
беренелерин, Жарандык-процесстик кодекснин 198-202,234-беренелерин жетекчиликке 
алып, сот
      
      
      
      
      
      ЧЕЧИМ КЫЛАТ:
      
      Доогер “МКК М.Б.Ф.” Ж. доо арызы канааттандырылсын.
      “МКК М.Б.Ф.” Ж. пайдасына С.С. менен А.у.Д. ортоктош 6359 сом жана 
мамлекеттик алым учун толонгон 638 сом 50 т., жалпы 6997 (алты мин тогуз жуз 
токсон жети) сом 50 т. ондурулсун.
Чечимге нааразы тарап ушул сотко чечимди жокко чыгаруу жонундо сырттан 
чыгарылган чечимдин кочурмосу тапшырылган учурдан тартып 5 кун ичинде арыз 
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берууго, 30 кун ичинде апелляциялык тартипте Ош областтык сотуна даттанууга 
укуктуу.
      
      Торайымдык кылган: Асаналиева А.А.
      
Кочурмосу туура:
 


