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ГД-63у1908
                                     СЫРТТАН ЧЫГАРЫЛГАН Ч Е Ч И М
                                       Кыргыз Республикасынын атынан
2019-жылдын 1-августу                                                 Дароот-Коргон айылы.
      Ош областынын Чон-Алай райондук соту курамында
торагалык кылуучу Абдрахманов Р.А.
катчысы Тажибаев Р.И.
катышуусу менен ачык соттун отурумунда доогер Ш.кызы.Ф. жоопкер Ж.уулу.К. 
карата берген никени ажыратуу жонундогу доо арызы боюнча жарандык ишти карап, 
сот
                                                         Т А П Т Ы :
Ш.кызы.Ф. доо арыз менен кайрылып, анда жоопкер Ж.уулу.К. менен никелерин Чон-
Алай райондук ЖААК болуму тарабынан 14.12.2016-жылы №***-жазуу менен 
каттатып, 2016-жылдын октябрь айынан 2019-жылдын февраль айына чейин бирге 
жашап, ортодо 13.08.2017-ж.т. Ж. аттуу бир балалуу болушкандыгын, ортодо оз-ара 
мамилелери келишпей ажырашып кетишкендиктерин, жарашуу учун моонот беруунун 
кереги жоктугун, анткени доогер ажырашууга толук чечим чыгаргандыгын, ортодо 
мулк талаш жоктугун корсотуп, аталган никени бузуп берууну суранган.
Жоопкер Ж.уулу.К. 01.08.2019-жылы боло турган сот отурумдун убактысы жана орду 
жонундо тиешелуу турдо кабарландырылганына карабастан келбегенине, келбей 
калуунун жуйолуу себептери жонундо билдирбегенине жана ишти озу катышпастан 
карап чыгуу жонундо суранбаганына байланыштуу, жоопкердин катышуусуз ишти 
сырттан кароого байланыштуу Чон-Алай райондук сотунун 01.08.2019-жылдагы сот 
жыйналышынын протоколуна киргизилген аныктамасы менен бул ишти сырттан кароо 
маселеси чечилди.
Соттук отурумда доогер Ш.кызы.Ф. Бишкек шаарында иштеп жаткандыгына 
байланыштуу соттук отурумга катыша албастыгы, доо арызды анын катышуусуз карап, 
канааттандырып беруу жонундо отунуч арыз менен алдын ала сот отурумунда 
кайрылгандыгы белгилуу болду.
Иштеги материалдарды жана доогердин отунучун изилдеп, доо арыз 
канааттандырылууга тийиш деп сот эсептейт.
Доогердин доо арызына караганда уйбулодогу мамиле начарлаганы, тараптар 2019-
жылдын февраль айынан бери чогуу жашабагандыгы, мулк жана балдар боюнча 
талаштын жоктугу корунот.
Сот мындай жагдайда, доогердин никени бузууну сураганын негиздуу деп эсептейт 
жана тараптардын мындан ары бирге жашоосу, уйбулолук мамилени сактап калууга 
мумкун эместиги белгилуу болгондугуна байланыштуу доо арызды канааттандырууну 
туура деп табат.
Жогорудагылардын негизинде Кыргыз Республикасынын /йбуло кодексинин 22-26-
беренелерин жана Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 198-
202, 211, 234-238-беренелерин жетекчиликке алып, сот
                                                 Ч Е Ч И М К Ы Л А Т :
       Доогер Ш.кызы.Ф.нын никени ажыратуу жонундогу доо арызы 
канааттандырылсын.
      Ж.уулу.К. менен Ш.кызы.Ф.нын ортосундагы Чон-Алай райондук ЖААК болуму 
тарабынан №***-жазуу менен 2016-жылдын 14-декабрында катталган никеси 
бузулсун.
      Чечимдин кочурмосу тапшырылган учурдан тартып беш кундун ичинде бул 
чечимди жокко чыгаруу жонундо, сырттан чечим чыгарган Чон-Алай райондук сотуна, 
соттун отурумуна катышпаган тарап арыз берууго укуктуу.
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      Сырттан чыгарылган чечимди жокко чыгаруу жонундо Чон-Алай райондук сотуна 
арыз беруу мооноту аяктагандан кийин, бул чечимге Ош областык сотуна 
апелляциялык тартипте даттанылышы мумкун.
Чечим мыйзамдуу кучуно киргенден кийин 3 кун ичинде чечимдин кочурмосу Чон-
Алай райондук ЖААК болумуно жиберилсин.
Торагалык кылуучу:                                                           Р.А.Абдрахманов
 


