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(ГД-112-19/Ба5) ГД -04-20/Ба5
Ч Е Ч И М
Кыргыз Республикасынын атынан.
       2020-жылдын 24-январы Сулукту шаары.
      
      Баткен облусунун Сулукту шаардык соту, курамында:
      торайымдык кылуучу: Э.Г.М.
      сот отурумунун катчысы: А.И.
доогер Э.К., жоопкер Б.Д. катышуусу менен ачык соттук отурумда доогер К.Э.К. 
жоопкер Д.Б.Б. карата келтирген никени бузуу жонундогу доо арызы боюнча жарандык 
ишти карап чыгып, сот томондогулорду

       Т А П Т Ы:
      
Доогер     К.Э. К. доо арызы менен сотко кайрылып, анда дата 1-жылы Д.Б.Б. уйлонуп, 
мыйзамдуу никеден катталып чогуу жашап журуп, ортодо эки балалуу 
болушкандыгын, жоопкер экоо мамилелери келишпей дата 2-жылы ажырашып 
кетишкенин, мындан ары жарашып жашоого мумкунчулук жоктугун, анткени азыр 
башка аялга уйлонуп жашап жаткандыгын, ортодо мулк боюнча талаш- тартыш 
жоктугун корсотуп, жоопкер экоонун ортолорундагы дата 1-жылы дата 2 Лейлек 
райондук ЖААК болуму тарабынан берилген никени жарашууга моонот бербестен 
ажыратып берууну суранган.
Сотто доогер К.Э.К. доо арызын колдоп, жоопкер Д.Б.Б. экоо турмуш куруп, чогуу 
жашап ортодо эки балалуу болушкандыгын, мамилелери келишпей ажырашып 
кетишип дата2-жылдан бери чогуу жашашпагандыгын, ортодо мулк боюнча талаш 
жоктугун, азыр башка уй-булоосу бар экендигин корсотуп, жарашууга моонот 
бербестен никелерин бузуп берууну суранат.
      Сотто жоопкер Д.Б.Б. доогердин доо арызына макул болуп, экоонун ажырашканына 
25 жылдан ашкандыгын, ортодо талаш-тартыш жоктугун, никени бузууга каршы 
эместигин билдирди.
      Сот иштин материалдарын изилдеп чыгып, доогердин, жоопкердин корсотмолорун 
жана жарыш создорун угуп, томондогудой жыйынтыкка келет.
      Иштин материалдарына караганда тараптар дата 1-жылы дата 1 №ХХ сандуу 
каттоо менен юридикалык никеден катталып, бирге жашап журуп, ортодо эки балалуу 
болушкан. Оз ара мамилелери келишпей дата2-жылы ажырашып кетип, азыркы кундо 
тараптар бирге жашабагандыгы корунот. Андан сырткары тараптардын ортосунда эч 
кандай мулктук талаш жок экендиги корунот.
      К.Р.У.-було Кодексинин 23-статьясынын 1-пунктунун талабына ылайык “эгерде 
жубайлардын мындан ары чогуу жашоо жана уй булону сактап калуу мумкун эместиги 
сот тарабынан аныкталса, никени бузуу сот тартибинде жургузулот”-деп корсотулгон.
      Тараптар сотто мындан ары чогуу жашай албастыгын билдиришип, жарашууга 
моонот бербестен никени ажыратууну суранган корсотмолорун беришти.
      Мындай жагдайда, доо арыз канааттандырылууга жатат деп сот эсептейт.
       Кыргыз Республикасынын Ж. 118-статьясына ылайык 118 (бир жуз он сегиз) сом 
соттук чыгымды жоопкерден мамлекеттин пайдасына ондурууну туура болот деп сот 
эсептейт.
Жогорудагылардын негизинде Кыргыз Республикасынын Ж. 198-202-статьяларын 
жетекчиликке алып, сот
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      Доогер К.Э.К. доо арызы канааттандырылсын.
      К.Э.К. менен Д.Б.Б.лардын ортолорундагы дата 1 дата 1-жылы Лейлек райондук 
ЖААК болуму тарабынан № ХХ саны менен катталган никеси бузулсун.
       Д.Б.Б.дан 118 (бир жуз он сегиз) сом соттук чыгым мамлекеттин пайдасына 
ондурулсун.
Чечимге нааразы тарап 30 (отуз) кундун ичинде Сулукту шаардык соту аркылуу Баткен 
областтык сотуна апелляциялык тартипте даттанууга укуктуу.
      
      
       Торайымдык кылган: колу Э.Г.М.
      кочурмосу туура:
       Сулукту шаардык сотунун торагасы: Э.Г.М.
      


