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ГД-235/19Н4
А Н Ы К Т А М А
2019-жылдын 19-июлу Кочкор айылы
Кочкор райондук соту
Торагалык кылуучу Султаналиев М.К., катчы Раев К, прокурор Т.Мааткеримов, 
кызыккан тарап Кочкор райондук социалдык онугуу башкармалыгынын окулу (19-
июль 2019-жылдагы № 01-23/2094 сандуу ишеним каттын негизинде) уй-булоону жана 
балдарды коргоо болумунун башчысы Узакова Айзат Садыковнанын, доогер К.Б..Ш. 
катышусу менен соттук отурумда К.Б..Ш. алимент толодон бошотунуу сураган доо 
арызын карап чыгып, сот
Т А П Т Ы:
К.Б..Ш. сотко арыз менен кайрылып, доо арызында 2017-жылы 24-ноябрынын ГД-
476/17Н4 Кочкор районунун сотунун соттук буйругун жана 2017-жылдагы 13-
декабрынын ГД-473/17Н4 Кочкор районунун сотунунун чечиминин негизинде 17-июль 
1990-жылы туулган А.к.Г.. пайдасына жашка толо элек балага 21-июнь 2016-жылы 
туулган К.Э.Б. каралган алименттерден, 2018-жылдын 26-октябрынан баштап, алимент 
толодон бошотунуу сураган.
Сот отурумунда К.Б..Ш. арызын колдоп, 24-ноябрь 2017-жылдан баштап, жашка толо 
элек 21-июнь 2016-жылы туулган К.Э.Б. пайдасына 1/4 олчомундо алимент ондуруу 
боюнча Кочкор райондук сотунун соттук буйругу чыккан, бирок 2018-жылдын 26-
октябрынан баштап, А.к.Г.. баламды оз ыктыяры менен мага таштап кеткен, бугунку 
кундо бала менин багуумда, балам ооруйт баламды даарылатып турам, ошондуктан, 
алимент толоодон бошотуп берууну сурайм, деп корсоткон.
Кызыккан тарап Кочкор райондук социалдык онугуу башкармалыгынын окулу уй-
булоону жана балдарды коргоо болумунун башчысы А.Узакова – арызды колдойм, 
доогер К.Б..Ш. арызынын негизинде биз тараптан доогердин ъй шарты текшерилген, 
21-июнь 2016-жылы туулган К.Э.Б. ооруйт, ал баланы энеси А.к.Г.. даарылатып карап 
бакканга шарты жок болгондуктан, 21-июнь 2016-жылы туулган К.Э.Б.ти А.к.Г..дан 
актынын жана макулдук катынын негизинде К.Б..Ш. карамагына багуу жана дарылатуу 
учун 26-октябрь 2018-жылы откорулуп берилген бугунку кундо бала атасы менен 
жашап жатат, ошол себептен арызды канаттандырып беруунузду сурайм деп корсоткон.
Прокурор Т.Мааткеримов – доогер К.Б..Ш. арызы негиздуу, ошол себептен доо арызды 
канаттандырып берууну сурайм деп корсоткон.
Иштеги топтолгон материалдарды изилдеп, доогердин, кызыккан тараптын 
корсотмолорун жана прокурордун пикирин угуп, башка ишке тиркелген документтерге 
юридикалык баа берип, сот томонкучо жыйынтыкка келет.
21-июнь 2016-жылы туулган К.Э.Б. бугунку кундо доогер К.Б..Ш. багуусуна А.к.Г.. оз 
ыктяры менен баланы откоруп бергендиги кызыккан тараптын окулунун корсотмосу 
жана иштин ичиндеги материалдар менен толук далилденет.
Кыргыз Республикасынын Уй-Булоо жонундогу Кодексинин 124-статьясынын 1-
болумунун талабына ылайык, Эгерде алимент толоо жонундо макулдашууга келалбай, 
сот тартибинде алименттин олчому белгиленгенден кийин тараптардын бироосунун 
материалдык же уй-булоолук абалы озгорулсо, сот тараптардын кайсынысынын талабы 
боюнча болбосун, алименттин белгиленген олчомун озгортууго же алимент толоого 
милдеттуу болгон адамдын талабы боюнча аны толоодон бошотууга 
укуктуу.Алименттин олчомун озгорткондо же аны толоодон бошоткондо сот ошондой 
эле тараптардын конул буруусуна арзыган башка кызыкчылыктарды да эске алууга 
укуктуу деп корсотулгон.
Андыктан, 21-июнь 2016-жылы туулган К.Э.Б. атасы К.Б..Ш. багуусунда 26-октябрь 
2018-жылдан бери болгондугун эске алып, алименттен бошотунуу сот туура деп табат.
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Жогорудагылардын негизинде, Кыргыз Республикасынын Уй-Булоо кодексинин 124-
статьясын, Кыргыз Республикасынын ЖПКнын 225-226 статьяларын колдонуп, сот
А Н Ы К Т А Д Ы:
К.Б..Ш. арызы канааттандырылсын.
Бишкек шаарынын Чыгыш-5 к/р, 5/3 уйунун тургуну К.Б..Ш.тен А.к.Г.. пайдасына 
жашка толо элек баласы 21-июнь 2016-жылы туулган К.Э.Б. учун алимент толоодон 
К.Б..Ш. 26-октябрь 2018-жылдан баштап бошотулсун.
Аныктамага даттанууга болот.
Торагалык кылуучу Султаналиев М.К.


