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ГД-29у1908
                                            Ч Е Ч И М
                       Кыргыз Республикасынын атынан
2019-жылдын 25-июлу                                  Дароот-Коргон айылы.
      Ош областынын Чон-Алай райондук соту курамында
торагалык кылуучу Абдрахманов Р.А.
катчысы Имамидинова Ш.
доогер Ж.кызы.Б. жана жоопкер М.М. уулунун катышуусу менен ачык соттун 
отурумунда доогер Ж.кызы.Б.уугулсундун жоопкер М.уулу.М. карата берген никени 
ажыратуу жонундогу доо арызы боюнча жарандык ишти карап, сот
                                              Т А П Т Ы :
Ж.кызы.Б. сотко доо арыз менен кайрылып, жоопкер М.уулу.М. менен баш кошуп, 
никеси 22.02.2018-жылы Чон-Алай районунун ЖААК болуму тарабынан №**-жазуу 
менен катталганын, ортодо 28.09.2018-ж.т. Б. атту бир балалуу болушкандыгын, 
жоопкер менен ортолорунда мамилелери келишпей 2019-жылы февраль айында оз ара 
ажырашып кетишкенин жазып, жоопкер менен катталган никени ажыратууну 
суранган.
Сот отурумунда доогер Ж.кызы.Б. доо арызды толугу менен колдоп, жоопкер 
М.уулу.М. менен никеси 22.02.2018-жылы Чон-Алай районунун ЖААК болуму 
тарабынан №**-жазуу менен катталганы, жоопкер менен чогуу жашап ортодо 
28.09.2018-ж.т. Б. аттуу бир балалуу болушкандыгы, жоопкер менен ортодо 
мамилелери келишпей 2018-жылдын февраль айында ажырашып кеткендиги, сот 
тарабынан берилген моонотто жарашууга аракеттер корулуп, бирок жыйынтык 
чыкпагандыгы, жоопкер менен уйбулону сактап калууга мумукун болбой калгандыгы, 
уулун озу тарбиялап жаткандыгы, мулк жонундо талаш жоктугу жонундо корсотуп, 
доо арызды канааттандырып берууну суранды.
Сот отурумунда жоопкер М.уулу.М. доо арызга негизинен каршы экендигин билдирип, 
доогер менен жарашууга аракет жасагандыгы, бирок жыйынтык чыкпай жаткандыгы, 
анткени доогер озу жарашууга каршы болуп жаткандыгы, негизинен ортодогу уулу 
учун ажырашууга ниеттенбегендигин, бирок доогер Ж.кызы.Б. жарашууга каршы 
болуп жаткандыгына байланыштуу аргасыздан никени ажыратууга туура келери 
жонундо корсотуп, доо арызды канааттандырууну сурады.
Иштеги материалдарды изилдеп, тараптардын сотто берген корсотмолорун угуп, доо 
арыз канааттандырылууга тийиш деп сот эсептейт.
Тараптардын корсотмолоруно караганда уйбулодогу мамиле начарлаганы, тараптар 
2019-жылдын февраль айынан бери чогуу жашабагандыгы, мулк жана балдар боюнча 
талаштын жоктугу корунот.
Сот, доогердин никени бузууну сураган доосун негиздуу деп эсептейт, анткени 
тараптардын мындан ары бирге жашоосу, уйбулолук мамилени сактап калууга мумкун 
эместиги сот отурумунда белгилуу болду жана мындай жагдайда доо арыз 
канааттандырылууга жатат.
Жогорудагылардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын /йбуло кодексинин 22-
26-беренелерин, Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 198-202, 
211-беренелерин жетекчиликке алып, сот
                                              Ч Е Ч И М К Ы Л А Т :
      Доогер Ж.кызы.Б.дун доо арызы канааттандырылсын.
      М.уулу.М. менен Ж.кызы.Б.дун ортосундагы Чон-Алай райондук ЖААК болуму 
тарабынан №**-жазуу жургузуу менен 2018-жылдын 22-февралында катталган никеси 
бузулсун.



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      Чечимге нааразы тарап 30 кун ичинде Ош областык сотуна Чон-Алай райондук 
соту аркылуу даттанууга укуктуу.
Чечим мыйзамдуу кучуно киргенден кийин 3 кун ичинде чечимдин кочурмосу Чон-
Алай райондук ЖААК болумуно жиберилсин.
Торагалык кылуучу :                                                  Р.А.Абдрахманов
 


