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№ (ГД-108-19/Ба5) ГД-01-20/Ба5
Ч Е Ч И М
Кыргыз Республикасынын атынан.

2020-жылдын 15-январы Сулукту шаары.
      
Баткен облусунун Сулукту шаардык соту, курамында:
торайымдык кылуучу – Э.Г.М.
сот отурумунун катчысы – А.И.
тилмеч- С.А.
доогер-Г.Ф. катышуулары менен ачык соттук отурумда доогер Г.Ф.М. жоопкер А.Э.Д. 
карата келтирген карыз акчаны ондуруу жонундогу доо арызы боюнча жарандык ишин 
карап, ал иш боюнча томондогулорду

Т А П Т Ы:

      Доогер  Г.Ф. М. сотко доо арызы менен кайрылып, анда дата 1-жылдын дата 
1 А.Э.Д. 100000 (жуз мин) Россия рублин карызга бергендигин, жоопкерден тил кат 
жаздырып алгандыгын, карыз акчаны дата2-жылдын дата2 чейин кайтарып бермекчи 
болгондугун, ошол эле жылдын дата 3 жоопкер Э.А. 30000 (отуз мин) Россия рублин 
карызга сурагандыктан, ага банк аркылуу ошол эле куну акча которгондугун, жалпысы 
130000 (бир жуз отуз мин) Россия рублин алгандыгын, кийин жоопкер 23000 
(жыйырма уч мин) Россия рублин кайтарып бергендигин, ал эми калган сумманы 
кайтаруу жонундо талаптарын аткарбай, карызды беруудон баш тартып жатканын, 
аргасыздан сотко кайрылууга мажбур болгондугун, Улуттук банктын тактамасына 
ылайык 107000 Россия рублин кыргыз сомуна карата курсу 116758 сомду тузгондугун 
корсотуп, жоопкерден 116758 сомду жана сотто ишти кароого байланыштуу 7671 сом 
чыгымдарды озунун пайдасына ондуруп берууну суранган.
      Соттук отурумда доогер Г.Ф.М. доо арызын толугу менен колдоп, жоопкер А.Э.Д. 
синдисинин классташы экендигин, жоопкер дайыма андан акча алып кайра оз 
убагында кайтарып берип жургондугун, дата 1-жылдын дата1 куну жоопкер 100000 
Россия рублин карызга алып, ошол эле жылдын дата 2 карызды кайтарып бермекчи 
болгондугун, тил кат да жазып бергендигин, кайрадан дата3-жылдын дата 3 куну дагы 
30000 Россия рублин карызга сураганда ага банк аркылуу которгондугун, кийин 23000 
Россия рублин кайтарып бергендигин, ошондо жоопкер ага 107000 Россия рубль карыз 
экендигин, ушул кунго чейин ар кандай шылтоолорду айтып карыз акчаны кайтарып 
беруудон баш тартып жаткандыгын, акыры сотко кайрылууга аргасыз болгондугун 
корсотуп, жоопкерден жалпы карызы 116758 сомду, доо арызды беруудо толонгон 5171 
сом мамлекеттик алымды жана жактоочуга тологон сый акы 2500 сомду жоопкерден 
озунун пайдасына ондуруп берууну суранат.
       Жоопкер А.Э.Д. иштин карала турган мезгили жана орду жонундо, анын жашаган 
дареги боюнча билдируу жиберилген, бирок ал сотко белгисиз себептер менен келген 
жок.
      Бул боюнча доогердин пикирин угуп, жоопкер сотко жуйоосуз себептер менен 
келбегендиктен, ишти анын катышуусуз карай беруу мумкун деп эсептейт.
      Сот иштин материалдарын изилдеп чыгып, доогердин тушундурмосун жана 
доогердин жарыш созун угуп, сот томондогудой жыйынтыкка келет.
      К.Р.Г. кодексинин 725-беренесинин 3-болугундо «Заем алуучунун ага заем беруучу 
белгилуу бир суммадагы акча же белгилуу сандагы буюмдарды бергендигин 
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куболондургон тил каты же башка документи болгон учурда заем келишими жазуу 
жузундо тузулду деп таанылат»-деп корсотулгон.
      Доо арызга тиркелген материалдарга караганда жоопкер А.Э.Д. Г.Ф.М.дан 100000 
(жуз мин) Россия рублин алгандыгы тууралуу дата 1  дата1-жылы тил кат жазып 
бергендиги корунот. Ошондой эле, доогер Ф.Г. банк аркылуу А.Э.Д. дата 2 дата2-жылы 
№ХХХ сандуу квитанциянын негизинде 30000 (отуз мин) рубль которгондугу корунот.
      Демек, жоопкер А.Э.Д. тарабынан жазылган тил катка жана анын атына акча 
которуу документтерине ылайык, Э.А. доогерден карыз болгондугун жана экоонун 
ортосунда жазуу формасында заем келишими болгон деп сот эсептейт.
      Кыргыз Республикасынын ГКнин 299-статьясына ылайык «милдеттеме тиешелуу 
турдо жана келишимдин шартына жана мыйзамдын талаптарына ылайык белгиленген 
моонотто, ал эми андай шарт менен талап болбогон учурда ишкердик карым-
катнаштын каада-салттарына же демейде коюлуучу талаптарга ылайык аткарылууга 
тийиш»-деп корсотулгон.
      дата1  дата1-жылы А.Э.Д. тарабынан берилген тил катта Г.Ф.М.дан карыз акча 
алып, аны дата2-жылдын дата2 кайтарып берууго милдеттендирилгендиги корунот.
      К.Р.У. Банкынын 28-октябрь 2019-жылдагы №ХХХ сандуу чыгыш менен берилген 
справкасына караганда К.Р.У. Банкынын катталган курсу боюнча 28-октябрь 2019-
жылга карата 1 Россия рубли 1,0912 кыргыз сомун тузгондугу корунот.
      Кыргыз Республикасынын Ж. 115-беренесинин 1-болугундо “ Эгерде пайдасына 
чечим чыгарылган тараптан тиешелуу арыз берилсе, сот окулдун жардамына акы толоо 
боюнча ушул тарап тарткан чыгымдарды конкреттуу жагдайды эске алуу менен башка 
тараптан алып берет”- деп корсотулгон.
      Д.Ф.Г. адвокаттын кызмат акысы учун дата5-жылы юридикалык жардам корсотуу 
учун макулдашуу жонундо келишимдин негизинде 2500сом тологондугу корунот.
      Доо арызга тиркелген дата6-жылдагы накталай толомго берилген №ХХХХ 
квитанцияга караганда доогер Г.Ф.М. доо арызды беруудо мамлекеттин пайдасына 
5171 (беш мин бир жуз жетимиш бир) сом тологондугу корунот.
      Ал эми бул иш боюнча жоопкер А.Э.Д. доогер Г.Ф.М.дан жалпысы 130000 (бир жуз 
отуз мин ) Россия рублин алып, 23000 Россия рублин кайтарып, 107000 Россия рублин 
кайтарып бербей жургондугу доогердин корсотмосу, тил кат, доогердин банк аркылуу 
акча которгондугу тууралуу квитанциясы жана башка иштин ичиндеги материалдар 
менен сотто аныкталып далилденди.
Андыктан доогердин доо арыз канааттандырылууга жатат деп сот эсептейт.
       Кыргыз Республикасынын Ж. 102, 118-статьяларына ылайык жоопкерден доо 
арызды беруудо доогер Ф.Г. тарабынан дата6-жылы №ХХХ сандуу квитанциянын 
негизинде толонгон 5171 (беш мин бир жуз жетимиш бир) сом мамлекеттик алымды 
доогердин пайдасына жана 118 (бир жуз он сегиз) сом соттук чыгымды мамлекеттин 
пайдасына ондурууну туура болот деп сот эсептейт.
      Жогорудагылардын негизинде, Кыргыз Республикасынын ЖПК-нын 198-202- 
статьяларын жетекчиликке алып, сот
      
Ч Е Ч И М К Ы Л А Т :

Доогер Г.Ф.М. доо арызы канааттандырылсын.
Сулукту шаарынын Адрес1 уйдун тургуну дата7 дата7-жылы туулган А.Э.Д.дан доогер 
Г.Ф.М. пайдасына 116758 (бир жуз он алты мин жети жуз элуу сегиз) сом ондурулсун.
Доо арызды беруудо доогер Ф.Г. тарабынан дата6-жылы №ХХХ сандуу квитанциянын 
негизинде толонгон 5171 (беш мин бир жуз жетимиш бир) сом мамлекеттик алым жана 
адвокаттын кызмат акысы учун дата5-жылдагы юридикалык жардам корсотуу учун 
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макулдашуу жонундо келишимдин негизинде толонгон 2500 (эки мин беш жуз) сом 
Г.Ф.М. пайдасына жоопкер А.Э.Д.дан ондурулсун.
А.Э.Д.дан 118 (бир жуз он сегиз) сом соттук чыгым мамлекеттин пайдасына 
ондурулсун.
Чечимге нааразы тарап 30 (отуз) кундун ичинде Баткен областтык сотуна Сулукту 
шаардык соту аркылуу апелляциялык тартипте даттанууга укуктуу.
      
      
       Торайымдык кылуучу: колу Э.Г.М.
кочурмосу туура:
Сулукту шаардык сотунун торайымы: Э.Г.М.


