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ГД-№589-19-Ба-1 туп нуска
ЧЕЧИМ
К.Р.А.
2019-жылдын 10-октябры Баткен шаары
Баткен областынын Баткен райондук соту
Курамында: търагалык кылуучу судья: - О.Р.Б.
Катчысы:- У.Т.
Д.З.К. Маматкасымовнанын жана жоопкер З.О.Т. катышуулары менен ачык соттук 
отурумда доогер З.К.М. жана жоопкер З.О.Т. карата эки баланы кароо учун алимент 
ондуруу жонундогу доо арызын карап, тараптардын пикирлерин угуп сот
ТАБАТ:
Д.З.К. Маматкасымовна жоопкер З.О.Т. карата эки баланы кароо учун алимент ондуруу 
жонундо сотко доо арыз менен кайрылып, анда ал 2011-жылдын август айында 
жоопкер З.О.Т. турмушка чыгып, аны менен жарандык никеде чогуу жашап журуп, 
ортодо 04.10.2012-жылы туулган Т.М.О. жана 06.03.2015-жылы туулган Т.А.О. аттуу 
эки кыздуу болушкандыгын, бирок 2019-жылдын июль айында жоопкер З.О.Т. менен 
оз ара мамилелери келишпестиктен улам уй-було катары чогуу жашабай, ажырашып 
кетишкендиктерин билдирип. Жоопкер З.О.Т. ушул кунго чейин оз калоосу менен 
кыздарын кароо учун материалдык же башка жактан жардам бербей келе 
жаткандыктан, карамагындагы 04.10.2012-жылы туулган Т.М.О. жана 06.03.2015-жылы 
туулган Т.А.О. аттуу эки кызы менен ата-энесинин уйундо жашап жаткандыктан, 
кыздарын карап чонойтуу учун материалдык жактан кыйналып калгандыгын корсотуп.
Баткен районунун Кара-Булак айыл окмотуно караштуу Кара-Булак айылынын тургуну 
30.05.1986-жылы туулган З.О.Т.тен, озунун пайдасына 04.10.2012-жылы туулган 
Т.М.О. жана 06.03.2015-жылы туулган Т.А.О. аттуу эки кызын кароо учун, алар 18 
жашка толгонго чейин ар ай сайын иштеп тапкан эмгек акысынан 1/3 олчомдо алимент 
ондуруу жонундо чечим кабыл алып берууну суранган.
Соттук отурумда доогер З.К.М., доо арызындагы жуйоолорду толугу менен колдоп, ал 
эми иш боюнча томонкучо корсотмо берди; 2011-жылдын август айында жоопкер 
З.О.Т. турмушка чыгып, аны менен жарандык никеде чогуу жашап журуп, ортодо 
04.10.2012-жылы туулган Т.М.О. жана 06.03.2015-жылы туулган Т.А.О. аттуу эки 
кыздуу болушкандыгын, бирок 2019-жылдын июль айында жоопкер З.О.Т. менен оз 
ара мамилелери келишпестиктен улам уй-було катары чогуу жашабай, ажырашып 
кетишкендиктерин билдирип. Жоопкер З.О.Т. ушул кунго чейин оз калоосу менен 
кыздарын кароо учун материалдык же башка жактан жардам бербей келе 
жаткандыктан, карамагындагы 04.10.2012-жылы туулган Т.М.О. жана 06.03.2015-жылы 
туулган Т.А.О. аттуу эки кызы менен ата-энесинин уйундо жашап жаткандыктан, 
кыздарын карап чонойтуу учун материалдык жактан кыйналып калгандыгын корсотуп. 
Баткен районунун Кара-Булак айыл окмотуно караштуу Кара-Булак айылынын тургуну 
30.05.1986-жылы туулган З.О.Т.тен, озунун пайдасына 04.10.2012-жылы туулган 
Т.М.О. жана 06.03.2015-жылы туулган Т.А.О. аттуу эки кызын кароо учун, алар 18 
жашка толгонго чейин ар ай сайын иштеп тапкан эмгек акысынан 1/3 олчомдо алимент 
ондуруу жонундо чечим кабыл алып берууну суранды.
Соттук отурумда жоопкер З.О.Т., доогер З.К.М. доо арызын толугу менен колдоп, 
анткени чындыгында эле 2011-жылдын август айында доогер К.З. уйлонуп, аны менен 
жарандык никеде жашап журуп, ортодо 04.10.2012-жылы туулган Т.М.О. жана 
06.03.2015-жылы туулган Т.А.О. аттуу эки кыздуу болушкандыгын, бирок 2019-
жылдын июль айында доогер З.К.М. менен оз ара мамилелери келишпестиктен улам 
уй-було катары чогуу жашабай, ажырашып кетишкендиктерин билдирип. Бугунку 
кундо Баткен районунун Кара-Булак айылынын З.А. атындагы орто мектебинин 
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директору болуп иштеп, ар ай сайын иштеп тапкан эмгек акысы 12-13 мин сомду 
тузорун, андыктан кыздары учун алимент толоого мумкунчулугу бар экендигин 
корсотуп. Баткен районунун Кара-Булак айылынын тургуну 21.07.1988-жылы туулган 
З.К.М. пайдасына 04.10.2012-жылы туулган Т.М.О. жана 06.03.2015-жылы туулган 
Т.А.О. аттуу эки кызын кароо учун, алар 18 жашка толгонго чейин ар ай сайын иштеп 
тапкан эмгек акысынан 1/3 олчомдо алимент толоп берууго каршы эместигин 
билдирди.
      Сот, иштин ичиндеги материалдарды изилдеп тараптардын корсотмолорун угуп, 
доо арыз томонку негиздер менен канаттандырылууга жатат деп эсептейт.
      Анткени, иштин ичиндеги материалдарга караганда доогер З.К.М. менен жоопкер 
З.О.Т.тер уйлонушуп, жарандык никеде чогуу жашап журушуп, ортодогу никеден 
04.10.2012-жылы туулган Т.М.О. жана 06.03.2015-жылы туулган Т.А.О. аттуу эки 
кыздуу болушкан. Бул жагдай иштин ичине тиркелген эки кыздарынын туулгандыгы 
тууралуу куболукторундо атасы деген графада жоопкер - З.О.Т. жазылганы корунот.
      Кыргыз Республикасынын й-б лъ кодексинин 85-статьясынын 2-бъл м н\н Ү ү ү ү
талабына ылайык, эгерде ата-энеси зд р н н жашы жетпеген балдарын багууга ө ө ү ү
каражат бербесе, аларды баккан каражат (алимент) жашы жетпеген балдарына алимент 

нд р п алуу тууралуу алардын ата-энесинен (эк н н биринен) доо коюу укугу ө ү ү өө ү
берилген балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык 
б л мн н сотко берген доосунун негизинде ата-энеден сот тартибинде нд р п ө ү ү ө ү ү
алынат деп кърсът\лгън. Ошол эле Кодекстин, 86 – статьясынын 1 – болумуно ылайык, 
материалдык жардамга муктаж эки баланы багуу ч н алимент, айлык акынын же ү ү
накталай кирешенин 1/3 ълчъм ндъ ънд р лът деп кърсът\лгън.ү ү ү
      Ал эми, соттук отурумда доогердин берген корсотмосуно жана иштин ичиндеги 
материалдарга карганда доогер З.К.М. карамагындагы 04.10.2012-жылы туулган 
Т.М.О. жана 06.03.2015-жылы туулган Т.А.О. аттуу эки кызын кароо учун материалдык 
жактан жармадга муктаж экендиги корунот.
      Кыргыз Республикасынын Ж. 175-ст. 4-б. талабына ылайык жоопкер доону моюнга 
алган жана сот аны кабыл алган учурда талаптардын канааттандырылгандыгы 
жонундо чечим чыгарылат-деп корсотулгон.
      Демек мындай жагдайда, тараптардын уй-булоолук абалдарын жана соттук 
отурумда жоопкер З.О.Т. доогер З.К.М. доо арызын канаатандырууга каршы эместигин 
билдиргендигин эске алуу менен, Баткен районунун Кара-Булак айыл окмотуно 
караштуу Кара-Булак айылынын тургуну 30.05.1986-жылы туулган З.О.Т.тен, Баткен 
районунун Кара-Булак айылынын тургуну 21.07.1988-жылы туулган З.К.М. пайдасына 
04.10.2012-жылы туулган Т.М.О. жана 06.03.2015-жылы туулган Т.А.О. аттуу эки 
кызын кароо учун, алар 18 жашка толгонго чейин ар ай сайын иштеп тапкан эмгек 
акысынан 11.09.2019-жылдан баштап 1/3 олчомдо алимент ондурулууго жатат деп, сот 
эсептейт.
К.Р.У.-булъ кодексинин 112-статьясына ылайык, алимент талапкер сотко кайрылган 
учурдан тартып бирелиет.
      К.Р.Ж. процессуалдык кодексинин 104-ст. 1-б. 3-п. талабына ылайык доонун баасы 
алиментти толот п алуу жонундогу доолордо - бир жыл учун толомдун жыйынтыгы ү
боюнча эсептелет.
      Мындай жагдайда, мамлекеттик алымды орточо айлык акынын олчомунун 
негизинде эсептоону сот туура корду.
      Баткен облустук мамлекеттик статистика башкармалыгынын 2019-жылдын июль 
айы учун чыгарылган орточо айлык акынын олчому 8615,8 сом олчомдо белгиленген.
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      Ошондуктан 8615,8 сом : 1/3 = 2871,93 сом, 2871,93 х 12 ай = 34 463,2 сом, 34 463,2 
х 5% = 1724 сом, ушул сумма жоопкер З.О.Т.тен мамлекеттик алым катары 
ондурулууго жатат деп, сот эсептейт.
      Жогоркулардын негизинде, Кыргыз Республикасынын /й-б\лъ кодексинин 94-96-
ст.ст., Кыргыз Республикасынын Ж. 197-201, 204-ст.ст. жетекчиликке алып, сот
      ЧЕЧИМ КЫЛАТ:
      
      Д.З.К. Маматкасымовнанын жана жоопкер З.О.Т. карата эки баланы кароо учун 
алимент ондуруу жонундо келтирген доо арызы канаттандырылсын.
      Баткен районунун Кара-Булак айыл окмотуно караштуу Кара-Булак айылынын 
тургуну 30.05.1986-жылы туулган З.О.Т.тен, Баткен районунун Кара-Булак айылынын 
тургуну 21.07.1988-жылы туулган З.К.М. пайдасына 04.10.2012-жылы туулган Т.М.О. 
жана 06.03.2015-жылы туулган Т.А.О. аттуу эки кызын кароо учун, алар 18 жашка 
толгонго чейин иштеп тапканынан жана (же) дагы башка кирешесинен 1/3 болугу 
олчомундо алимент, 2019-жылдын 11-сентябрынан баштап ондурулсун.
      Мамлекеттин пайдасына жоопкер З.О.Т.тен 1724 (бир мин жети жуз жыйырма торт) 
сом олчомундо мамлекеттик алым жана 100 (жуз) сом соттук чыгымы ондурулсун.
      Чечимге нараазы тарап 30 кун ичинде Баткен областтык сотуна Баткен райондук 
соту аркылуу даттанышы мумкун.
      Торагалык кылуучу судья: - О.Р.Б
      
      
 


