
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

№ЭД-87/19-МН 
А н ы к т а м а

Доо арызды кабыл алуу ж=нънд=      

2019-жылдын 01-июлу                                                                                      Нарын шаары

Нарын облусунун райондор аралык соту
 Нарын облусунун райондор аралык сотунун судьясы М.Б.Чагалдакова 
Кыргыз  Республикасынын  финансы  министрлигине  караштуу  бюджеттик 

насыяларды  башкаруу  боюнча   мамлекеттик  агенттигинин  жеке  ишкер 
Акиев Арстанбектен 2007-жылдын 16-январындагы №4-210/38 сандуу товардык насыя 
келишими боюнча 14 952,33 сом финансылык санкция ъчън насыя карызын =ндъръп 
беръънъ сураган  доо арызы жана ага тиркелген документтери менен таанышып чыгып, 
судья

т а п т ы:
Кыргыз  Республикасынын  финансы  министрлигине  караштуу  бюджеттик 

насыяларды башкаруу боюнча  мамлекеттик агенттиги сотко доо арыз менен кайрылып, 
анда жеке ишкер Акиев Арстанбектен 2007-жылдын 16-январындагы №4-210/38 сандуу 
товардык  насыя  келишими  боюнча  14  952,33  сом  финансылык  санкция  ъчън  насыя 
карызын =ндъръп беръънъ сураган. 

Доо  арыз,  сотко  караштуулукту  жана  Кыргыз  Республикасынын  Жарандык 
процесстик кодексинин 134,135,255-258-статьяларын сактоо менен берилген.

 Жогорудагылардын негизинде, Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик 
кодексинин 136-статьясын жетекчиликке алып, судья

                                        А н ы к т а д ы:
Кыргыз  Республикасынын  финансы  министрлигине  караштуу  бюджеттик 

насыяларды  башкаруу  боюнча   мамлекеттик  агенттигинин   жеке  ишкер 
Акиев Арстанбектен 2007-жылдын 16-январындагы №4-210/38 сандуу товардык насыя 
келишими боюнча 14 952,33 сом финансылык санкция ъчън насыя карызын =ндъръп 
беръънъ сураган доо арызы =ндъръшк= кабыл алынсын.

Судья М.Б.Чагалдакова



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Иш №ЭД-87/19-МН 
А н ы к т а м а

Ишти соттук териштиръъг= даярдоо ж=нънд=   

2019-жылдын 01-июлу                                                                                                  Нарын шаары

Нарын облусунун райондор аралык соту
 Нарын облусунун райондор аралык сотунун судьясы М.Б.Чагалдакова 
Кыргыз  Республикасынын  финансы  министрлигине  караштуу  бюджеттик  насыяларды 

башкаруу боюнча  мамлекеттик агенттигинин жеке ишкер Акиев Арстанбектен 2007-жылдын 16-
январындагы №4-210/38 сандуу товардык насыя келишими боюнча 14 952,33 сом финансылык 
санкция  ъчън  насыя  карызын  =ндъръп  беръънъ  сураган  доо арызы жана ага тиркелген 
документтери менен таанышып чыгып, судья

т а п т ы:
Кыргыз  Республикасынын  финансы  министрлигине  караштуу  бюджеттик  насыяларды 

башкаруу боюнча  мамлекеттик агенттиги сотко доо арыз менен кайрылып, анда  жеке ишкер 
Акиев  Арстанбектен  2007-жылдын  16-январындагы  №4-210/38  сандуу  товардык  насыя 
келишими боюнча 14 952,33 сом финансылык санкция ъчън насыя карызын =ндъръп беръънъ 
сураган. 

Соттук  териштиръъг=  чейин,  ишти  =з  убагында  жана  туура  чечъънъ  камсыз  кылуу 
максатында ишти соттук териштиръъг= даярдоону жъргъзъъ зарыл деп судья белгилейт.

Себеби, ишти соттук териштиръъг= даярдоо жарандык процесстин милдеттъъ стадиясы 
болуп саналат.

Кыргыз  Республикасынын  Жарандык  процесстик  кодексинин  45-беренесине  ылайык 
ъчънчъ жак катары Жумалиев Азамат Маметовичти тартууну туура деп эсептейт.

Кыргыз  Республикасынын  Жарандык  процесстик  кодексинин  16,150-154-статьяларын 
колдонуп, судья

А н ы к т а д ы:
Т=м=нд=гъ аракеттерди аткаруу менен ишти соттук териштиръъг= даярдоо жъргъзълсън:

1. Ишке ъчънчъ жак катары Жумалиев Азамат Маметович тартылсын.
2. Доогер тарап ишке тиркелген материалдардын тъп нускаларын сотко камсыз кылсын.
3. Жоопкер   тарапка Кыргыз  Республикасынын  Жарандык  процесстик  кодексинин 152-
статьясынын  2,3,4-б=лъкт=рънд=  к=рс=тълг=н  талаптарды  сактоо  менен,  доого  карата  жазуу 
жъзънд=гъ каршы пикирин сотко беръъ жагы сунушталсын.
4. Жоопкер  юридикалык  жак  катары  каттоодон  =тк=н  къб=лъгънън,  о.э.  уюштуруу 
документтеринин тъп нускаларын сотко камсыз кылсын.
5. Тараптар,  =здъгън  аныктоочу  документтерин  (паспорттун  тъп  нускаларын,  эгерде 
паспорту жок болсо мамлекет тарабынан берилген сър=тъ тъшърълг=н кызматтык, айдоочулук 
ж.б. къб=лъкт=рън) сотко камсыз кылышсын.
6. Тараптардын =кълд=ръ, Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 57-
63-статьяларында  белгиленген,  ыйгарым  укуктарын  тастыктоочу  документтери  (Кыргыз 
Республикасынын Граждандык кодексинин 203-205-статьяларына ылайык берилген ишеним кат, 
ордер,  юридикалык жактардын жетекчилеринин кызматтык абалын жана  ыйгарым укуктарын 
къб=л=ндърг=н документтер ж.б.) сотко камсыз кылышсын.
7. Тараптарга,  алдын  ала  сот  жыйналышында  далилдерди  берүүгө,  жүйөлөрдү 
келтирүүгө, өтүнмө билдирүүгө укуктуу экендиги тъшъндъръл=т.
8. Алдын  ала  сот  жыйналышы  2019-жылдын  20-август  кънъ  саат  10:00до 
Нарын шаары, Ш.Мамбетов к=ч=съ №26 даректеги Нарын облусунун райондор аралык сотунун 
имаратында =тк=рълсън. Телефон: 03522 5-13-57, 03522 5-13-58. 

Судья                                                                            М.Б.Чагалдакова



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

1.Кыргыз Республикасынын финансы 
министрлигине 
караштуу бюджеттик насыяларды башкаруу боюнча 
мамлекеттик агенттиги
Бишкек шаары, Эркиндик бульвары,58-а

2.Акиев Арстанбек
Ак-Талаа району, Конорчок айылы, Сейдакмат к=ч.
№19 

3.Жумалиев Азамат Маметович
Ак-Талаа району, Чолок-Кайыщ айылы

Нарын облусунун  райондор аралык соту Сиздерге  №ЭД-87/19-МН иши боюнча  2019-
жылдын 20-августунда чыккан аныктамасын жиберет.

Тиркемеде:  аныктама   1 баракта

Т=райым М.Б.Чагалдакова

1.Кыргыз Республикасынын финансы 
министрлигине 
караштуу бюджеттик насыяларды башкаруу боюнча 
мамлекеттик агенттиги
Бишкек шаары, Эркиндик бульвары,58-а

2.Акиев Арстанбек
Ак-Талаа району, Конорчок айылы, Сейдакмат к=ч.
№19 

3.Жумалиев Азамат Маметович
Ак-Талаа району, Чолок-Кайыщ айылы

Нарын облусунун  райондор аралык соту Сиздерге  №ЭД-87/19-МН иши боюнча  2019-
жылдын 20-августунда чыккан аныктамасын жиберет.

Тиркемеде:  аныктама   1 баракта

Т=райым М.Б.Чагалдакова



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

иш №ЭД-87/19-МН
А н ы к т а м а

Арызды карабастан калтыруу ж=нънд=

2019-жылдын  20-августу                                                                                Нарын шаары
Нарын облусунун райондор аралык соту

Курамында, т=рагалык кылуучу М.Б.Чагалдакова
сот отурумунун катчысы Э.Замиров,
катышуусу  менен  Кыргыз  Республикасынын  финансы  министрлигине  караштуу 
бюджеттик  насыяларды  башкаруу  боюнча   мамлекеттик  агенттигинин  жеке  ишкер 
Акиев Арстанбектен 2007-жылдын 16-январындагы №4-210/38 сандуу товардык насыя 
келишими боюнча 14 952,33 сом финансылык санкция ъчън насыя карызын =ндъръп 
беръънъ сураган доо арызы боюнча экономикалык ишти  карап, 

т а п т ы:
Кыргыз  Республикасынын  финансы  министрлигине  караштуу  бюджеттик 

насыяларды башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиги сотко доо арыз менен кайрылып, 
анда жеке ишкер Акиев Арстанбектен 2007-жылдын 16-январындагы №4-210/38 сандуу 
товардык насыя  келишими боюнча  14  952,33  сом финансылык санкция  ъчън насыя 
карызын =ндъръп беръънъ сураган.
            Доогер Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу бюджеттик 
насыяларды  башкаруу  боюнча  мамлекеттик  агенттигинин  =кълъ  Б.Исраилов  2019-
жылдын  02-августунда  =тънъч  арыз  менен  кайрылып,  анда  арызга  тактоо  жана 
кошумча материалдарды топтоо ъчън доо арызды кароосуз калтырууну сураган.

Кыргыз  Республикасынын  Жарандык  процесстик  кодексинин 
222-беренесинин 7-б=лъгън= ылайык доогер арызын кайтарып берүү жөнүндө өтүнүч 
менен кайрылса, ал эми жоопкер ишти маңызы боюнча териштирүүнү талап кылбаса, 
доо арыз кароосуз калтырылат деп к=рс=тълг=н.

Мындай жагдайда, судья доо арызды карабастан калтырууну туура к=р=т.
Жогорудагылардын негизинде, Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик 

кодексинин  222-беренесинин 7-б=лъгън жана  223,224-225-беренелерин жетекчиликке 
алып, сот 

А н ы к т а д ы:
Кыргыз  Республикасынын  финансы  министрлигине  караштуу  бюджеттик 

насыяларды  башкаруу  боюнча   мамлекеттик  агенттигинин  жеке  ишкер  Акиев 
Арстанбектен  2007-жылдын  16-январындагы  №4-210/38  сандуу  товардык  насыя 
келишими боюнча 14 952,33 сом финансылык санкция ъчън насыя карызын =ндъръп 
беръънъ сураган доо арызы карабастан калтырылсын.

Аныктамага  нааразы  тарап  10  кън ичинде Нарын облустук сотуна Нарын 
облусунун райондор аралык соту аркылуу жеке даттануу беръъг= укуктуу. 

Т=рагалык кылуучу                                                            М.Б.Чагалдакова



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

иш №ЭД-87/19-МН

СОТ    ЗАСЕДАНИЕСИНИН
П Р О Т О К О Л У

2019-жылдын  20-августу                                                                              Нарын шаары
Башталды 2019-жылдын  20-август 10:00  мин 
Бъттъ 2019-жылдын  20-август 10:10  мин 
Кол коюлду 2019-жылдын  20-август

Нарын  облусунун  райондор  аралык  соту
Курамында, т=рагалык кылуучу М.Чагалдакова 
катчысы Э.Замиров.,
  катышуусу  менен  Кыргыз  Республикасынын финансы министрлигине  караштуу  бюджеттик  
насыяларды  башкаруу  боюнча   мамлекеттик  агенттигинин  жеке  ишкер  Акиев  Арстанбектен  
2007-жылдын 16-январындагы №4-210/38 сандуу товардык насыя келишими боюнча 14 952,33 сом  
финансылык санкция ъчън насыя карызын =ндъръп беръънъ  сураган доо арызы алдын ала сот 
жыйналышында каралды. 

            Төрагалык кылуучу сот заседаниесин ачык деп,  анда кайсы иш карала тургандыгын 
жарыялады.

Төрагалык кылуучу процесстин катышуучуларынын келген,  келбегендиктерин,  келбей 
калгандардын кабардар кылынгандыгын жана алардын келбей калышынын  себептерин  
текшерип, сот отурумунун катчысына с=з берди.
          -Иш боюнча чакырылгандардан доогер Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине  
караштуу бюджеттик насыяларды башкаруу боюнча  мамлекеттик агенттиги 2019-жылдын 02-
августунда ишти кароосуз калтырып беръънъ сурап =тънъч берген. 
           Ал эми жоопкер Акиев Арстанбек жана Жумалиев Азамат Маметович сот отурумунун  
орду жана боло турган кънъ боюнча тиешелъъ търд= кабардар болсо да белгисиз себептер  
менен сот отурумуна келген жок деп сот отурумунун катчысы билдирди.
           Т=рагалык кылуучу кеңешүү бөлмөсүнө бөлүнүп, аныктаманы чыгарып, андан чыгып,  
аны жарыя кылып сот жыйналышын жабык деп жарыялады.

Төрагалык кылган                                                              М.Чагалдакова

Сот отурумунун  катчысы                                                        Э.Замиров


