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Иш №ГД-2022/19-Д8 туп нускасы
А Н Ы К Т А М А
2020-жылдын 13-январы Сузак айылы
      Жалал-Абад областынын Сузак райондук соту, курамында
т рагалык кылуучу: Ботоев И.К.,ө
катчысы: К.Н.Нурбековдун катышуусу менен соттун ачык заседаниесинде доогер 
Х.Х.дун (2019-жылдын 17-сентябрындагы №ххх-н/77-2019-16-20 саны менен 
реестрине катталган 77 АГ 2431038 сандуу бланкасындагы ишеним катынын негизинд) 
окулу К.Н.Сейдахматовдун жоопкерлер А.К.К.ге, К.Т.Х.ге, Сузак райондук САКБно, 
“Россинбанк” ААКнун Жалал-Абадтагы филиалына жана учунчу тараптар Сузак 
райондук Мамкаттоо башкармалыгы менен Сузак райондук мамлекеттик нотариалдык 
конторасына карата сатуу, сатып алуу келишимдерин жокко чыгаруу ж н нд г  доо ө ү ө ү
арызын карап,

Т А П Т Ы:
Доогердин окулу К.Н.Сейдахматов жоопкерлер А.К.К.ге, К.Т.Х.ге, Сузак райондук 
САКБно, “Россинбанк” ААКнун Жалал-Абадтагы филиалына жана учунчу тараптар 
Сузак райондук Мамкаттоо башкармалыгы менен Сузак райондук мамлекеттик 
нотариалдык конторасына карата сатуу, сатып алуу келишимдерин жокко чыгаруу 
ж н нд г  доо арыз менен сотко кайрылган.ө ү ө ү
Жарандык ишти кароодо соттук териштир н н ж р ш нд  доогердин к л  соттунүү ү ү ү ү ө ө ү ү  
кенсе болуму аркылуу арызын келтирип, анда доодон баш тартаарын билдирип, ишти 
ондуруштон токтотууну сурады.
Ал эми иш боюнча жоопкерлер жана учунчу тараптар сот жыйналышына белгисиз 
себептер менен келген жок, келбей калуунун жуйолуу себептерин алдын ала 
билдиришкен жок.
Мындай жагдайда сот келтирилген арыздын манызы боюнча кароодо, жоопкердин 
жана учунчу тараптын сот жыйналышына катышпай калышкандыгы тоскоолдук 
жаратпастыгы жана ишти кароону уланта берууну туура деп эсептейт.
Сот, доогердин окулу тарабынан берилген арызды жана иш ичиндеги материалдарды 
изилдеп томондогудой жыйынтыкка келет.
Кыргыз Республикасынын ЖПКнин 220-беренесинин 4-пунктуна ылайык «Эгерде 
доогер доодон баш тартса, сот иш боюнча ондурушту токтотот» деп к рс т лг н.ө ө ү ө
Ошондой эле аталган кодекстин 221-беренесинин 2-пунктунун талабы боюнча “Иш 
боюнча нд р ш токтотулган учурда ошол эле тараптардын ортосундагы, ошол эле ө ү ү
предмет боюнча жана ошол эле негиздердеги талаштар боюнча экинчи жолу 
кайрылууга жол берилбейт” деп корсотулгон.
Жогорудагылардын негизинде, Кыргыз Республикасынын ЖПК-нин 220-221, 224-225 
бер.бер. жетекчиликке алып, сот
       А Н Ы К Т А Д Ы:
Доогердин окулу К.Н.Сейдахматовдун арызы канааттандырылсын.
Доогер Х.Х.дун ишенимдуу окулу К.Н.Сейдахматовдунжоопкерлер К.К.ге, К.Т.Х.ге, 
Сузак райондук САКБно, “Россинбанк” ААКнун Жалал-Абадтагы филиалына жана 
учунчу тараптар Сузак райондук Мамкаттоо башкармалыгы менен Сузак райондук 
мамлекеттик нотариалдык конторасына карата сатуу, сатып алуу келишимдерин жокко 
чыгаруу ж н нд г  доо арызы боюнча иш ондурушу токтотулсун.ө ү ө ү
Доогер дана анын окулуно, ушул эле тараптардын ортосундагы, ошол эле предмет 
боюнча жана ошол эле негиздердеги талаштар боюнча экинчи жолу кайрылууга жол 
берилбестиги тушундурулсун.
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Аныктамага нааразы болгон тарап 10 (он) к нд к м н т ичинде Жалал-Абад ү ү өө ө
областтык сотуна Сузак райондук соту аркылуу даттанууга укуктуу.
      
       Т рагалык кылган: Ботоев И.К.ө


