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АО 05-856/19-ГД тщп нуска
ЧЕЧИМ
Кыргыз Республикасынын атынан
5-декабрь 2019-жыл Ош шаары

      Ош областтык сотунун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясы, курамында 
тёрагалык кылуучу: М.Э.А.,
судьялар: А.М.А., А.А.А.,
сот отурумунун катчысы: С.к.Ч.,
тараптардан доогер Б.Т. жана анын 10.09.2019-жылдагы №78/127-н/78-2019-27-364 
сандуу ишеним каты боюнча ёкщлщ Б.К. жана жоопкер Б.П. жана анын 05.10.2019-
жылдагы №4943 сандуу ишеним каты боюнча ёкщлщ С.Т. катышуулары менен ачык 
соттук отурумунда Кара-Суу райондук сотунун 15-август 2019-жылдагы чечимине 
карата доогер Тобокелова Бактыгул тарабынан келтирилген даттануу мёёнётщн 
калыбына келтирщщ жёнщндёгщ арызын жана апелляциялык арызын карап,
      
      иш боюнча судья А.А.А. баяндамасын угуп, соттук коллегия

ТАПТЫ:

      Д.Т.Б. жоопкерлер П.А.Ш., П.Ы.Н., П.Б.Н., кызыктар тараптар Кара-Суу райондук 
прокуратурасына, Кара-Суу райондук социалдык ёнщгщщ башкармалыгынын 
балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын аймактык бёлщмщнё жана Кара-
Кулжа райондук социалдык ёнщгщщ башкармалыгынын балдарды коргоо боюнча 
ыйгарым укуктуу органдын аймактык бёлщмщнё карата Кара-Суу райондук сотуна доо 
арыз менен кайрылып, анда жоопкер П.Б.Н. менен Р.Ф.Ч. шаарында таанышып, 2009-
жылдын 9-августунда турмуш курушкандыгын, бирге жашаган убакта ортодо 2010-
жылдын 25-февралында туулган П.Н.Б. жана 2014-жылдын 14-мартында туулган 
Т.Н.Б. аттуу эки кыздуу болушкандыгын, биринчи турмуш курганда, 2011-жылга чейин 
Р.Ф.Ч. шаарында жашап, андан кийин 2011-жылы Питер шаарында жашашкандыгын, 
2012-жылдын май айында Кыргызстанга келип август айына чейин кайненесинин 
щйщндё жашап, кайрадан Питер шаарына кетишкендигин, 2013-жылы Челябинск 
шаарына кетишкендигин, 2014-жылга чейин экёё теъ щй-бщлёёлщк мамиледе 
жашашкандыгын, Б.П. кёп спирт ичимдиктерин ичкендиктен жана анын апасы 
доогерди уул тёрёбёйсщъ деген шылтоолордун негизинде чогуу жашабай 
калышкандыгын, кызы Наиманы ёзщнщн колунда тарбиялап жатканын, ал эми 
Нургиза аттуу кызы кайненеси А.П. колунда тарбияланып жатканын, эки кызынын эки 
башка жашап калышынын себеби, кызы Нургизаны тёрёгёндён кийин тогуз айлык 
маалында кайненеси Кыргызстанга алып кетип калганын, кызы Нургизаны кайненеси 
Челябинск шаарына бир жолу алып барып келгенин, ошол бойдон кызы Нургизаны 
кёрсёткён эместигин, 2015-жылы Кыргызстанга келгенде кызы Нургизаны кёргёнщ 
барганда кызын жолуктурбай, кёргёзбёй койгондугун, 2018-жылдын 14-майында кызы 
Нургиза окуган мектепке барып кёрщп жолуккандыгын, жолуканда кызынын ден-
соолугу начар экендиги байкалгандыгын, кызы Нургиза ээрчип ыйлагандыгын, кызы 
Нургиза азыркы учурда кайненесинин жана кайнагасы Ырысбектин колунда 
тарбияланып жщргён учурда анын психикасына терс таасир этщщчщ факторлор бар 
экендигин, кщйёёсщ Бактыбектин жана анын апасынын туруктуу жашоо орду болгон 
жеке менчик турак-жайы жоктугун, азыркы учурда Кара-Суу районунун Тажибай 
айылындагы Пазылов Ырысбектин щйщндё тарбияланып жаткандыгын, Нургиза 
кызын багууга кайненесинин толук мщмкщнчщлщк, шарттары киреше булагы болуп 
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пенсиясы гана эсептелинерин, кыздын атасы Бактыбек азыркы учурда Россияда 
жщргёндщгщн, кызы аталык же энелик мээрим жок ёсщп жаткандыгын кёрсёткён.
      Азыркы убакта кайненеси, кызы жашап жаткан Кара-Суу районунун Тажибай 
айылындагы турак-жайды жана щй-бщлёё шарттарын, турмуш тиричилиги менен 
толук таанышып акт тщзщп корутунду берщщ менен 25.02.2010-жылы туулган 
П.Н.Б.нын ден-соолугу медициналык кароодон тез арада ёткёзщп берщщнщ суранып 
арыз менен Кара-Суу райондук социалдык ёнщгщщ башкармалыгынын балдарды 
коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын аймактык бёлщмщнё 17.05.2018-жылы 
№410 сандуу корутундунун негизинде кызы Нургиза апасы менен да жашагысы келе 
тургандыгын кёрсёткёндщгщн, ёзщ жашап жаткан Кара-Кулжа районунун Кара-Кочкор 
айыл ёкмётщнщн Кара-Кочкор айылынын С.К. кёчёсщндё жайгашкан №13 турак-
жайдагы щй-бщлёёлщк шарттары менен жана турмуш-тиричилиги менен толук 
таанышып акт тщзщлщп корутунду жазылганын, балдарды коргоо боюнча ыйгарым 
укуктуу органдын аймактык бёлщмщнё 23.05.2018-жылы кайрылганда аталган 
башкармалык тарабынан тщзщлгён 24.05.2018-жылы №35 сандуу турмуш-тиричилик 
шарттарын текшерщщ актысынын негизинде кыздарын багууга жана тарбиялоого 
мщмкщнчщлщгщ бар деп кёрсёткёндщгщн, кыздарын эч нерседен кем кылбай багууга, 
алардын ден-соолугуна кам кёрщщгё жана кыздары менен чогуу жашоого толук 
материалдык мщмкщнчщлщк, шарттары бардыгын, ден-соолугу чыъ, эч кандай 
психикалык жана башка жугуштуу ёнёкёт оорулар менен оорубастыгын, 2018-жылдын 
28-майында Кара-Суу райондук сотуна жашы жете элек 25.02.2010-жылы туулган 
П.Н.Б. жашоо ордун аны менен бирге болсун деп доо арыз менен кайрылганын, бул 
маселени сот аркылуу чечпестен эле Бактыбектин ёзщ менен да жана анын бир-
туугандары менен да ёз ара келишип макулдашып алуу менен кызы Нургизага 
жолугууга жана аны менен кёрщшщп турууга тоскоолдуктарды болтурбастан эле 
жолугуп турам деп ойлоп, доо арызын кайтарып берщщ жёнщндё ётщнщчщнщн 
негизинде 2018-жылдын 28-июнунда судья тарабынан доо арызы кароосуз 
калтырылгандыгын, азыркы учурда бул аныктама мыйзамдуу кщчщндё тургандыгын, 
аппеляциялык даттануу менен Ош облустук сотуна даттанылбаганын, бирок 
25.02.2010-жылы туулган кызы П.Н.Б. менен Бактыбектин апасы Адалат жана анын 
бир тууган агасы Ырысбек катташтырып, жолуктуруп турууга 2018-жылдын 28-
июнунда болгон сот отурумунан чыккандан кийин ага сёз беришкендигин, бирок 
азыркы кщнгё чейин кызы менен жолуктурбай энелик укугуна жолтоо болушуп 
тоскоолдук кылып жатышкандыгын, кызы Нургизанын биологиялык апасы катарында 
аны кёрщщгё абдан муктаж болуп сагынып жаткандыгын, буга чейин Бактыбектин 
апасы Адалат жана анын бир тууган агасы Ырысбек ошондой эле Бактыбектин бир 
тууган эжелери Меригул менен Сайрагулдёр ага жасаган кёптёгён тоскоолдуктарынан 
чарчагандыгын, Бактыбектин апасы А.к.Н. алып барган кийимдерди да анын ёзщнё 
кийгизбей ёрттёп жибердим, сенин керегин жок келбегин, сенин акчандын да кереги 
жок кызына эч нерсе алып келбе кызынды сага кёрсётпёйм, деп айтып жаткандыгын, 
2018-жылдын 7-июлунда кызы Нургизаны кёрщп жолугуп келщщгё барып 
Бактыбектин агасы Ырысбектин щйщнщн эшигине барса эч ким ачбагандыгын, 
телефонуна чалса албай койгондугун, кызы Нургизага карата болгон энелик укугун 
Бактыбектин апасы Адалат жана анын бир тууган агасы Ырысбектер мыйзамсыз 
чектеп жатышаткандыгын кёрсётщп, П.Б.Н. апасы А.П. жана анын бир тууган агасы 
Ы.П. тарбиясынан алып жашы жетек элек 25.02.2010-жылы туулган кызы П.Н.Б.нын 
жашоо ордун Ош облусунун Кара-Кулжа районунун Кара-Кочкор айыл ёкмётщнщн 
Кара-Кочкор айылынын С.К. кёчёсщндёгщ №13 щйщндё апасы менен тактап айтканда, 
ёзщ менен бирге болсун деп жашоо ордун аныктап берщщнщ сураган.
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      Кара-Суу райондук сотунун 2019-жылдын 15-августундагы чечими менен доогер 
Тобокелова Бактыгулдун жоопкерлер П.А.Ш., П.Ы.Н., кызыккан тараптар Кара-Суу 
райондук прокуратурасына, Кара-Суу районунун социалдык ёнщгщщ 
башкармалыгына жана Кара-Кулжа райондук социалдык ёнщгщщ башкармалыгына 
карата кызы 25.02.2010-жылы туулган П.Н.Б.ны жашоо ордун Кара-Кулжа районунун 
Кара-Кочкор айыл ёкмётщнщн Кара-Кочкор айылынын С.К. кёчёсщндёгщ №13 щйщнё, 
анын карамагына алып берип, бирге жашоосун аныктап берщщ жёнщндёгщ доо арызы 
канааттандыруусуз калтырылган.
      2010-жылдын 25-февралында туулган П.Н.Б. жашоосу жоопкерлер П.А.Ш., П.Ы.Н., 
П.Б.Н.тин Ош областынын Кара-Суу районунун Отуз-Адыр айылынын Тажибай 
айылындагы щйщндё калтырылып жана алар менен бирге жашоосу аныкталган.
       (тёрагалык кылган судья: А.Ж.С.)

Жогорудагы чечим менен макул болбой доогер Б.Т. даттануу мёёнётщн калыбына 
келтирщщ жёнщндёгщ арыз жана апелляциялык арыз менен Ош областтык сотунун 
жарандык иштер боюнча соттук коллегиясына кайрылып, анда Кара-Кулжа райондук 
социалдык ёнщгщщ башкармалыгынын балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу 
органдын аймактын бёлщмщнщн 24.05.2019- жылдагы №35 сандуу турмуш тиричилик 
шарттарын текшерщщ актысынын негизинде кыздарын багууга жана тарбиялоого 
мщмкщнчщлщгщ бар деген корутунду берилгенин, аларды эч нерседен кем кылбай 
багууга, алардын ден соолугуна кам кёрщщгё жана кыздары менен чогуу жашоого 
толук материалдык жана моралдык жактан мщмкщнчщлщгщ бардыгын, эки кызын бир 
щйдё чогуу тарбиялап, билим берип, чогуу ёстщрёйщн деген оюу бардыгын, ошол 
себептен турмушка чыкбай, кыздарынын келечегин тщзщп алайын деп, Россия 
Федерациясында иштеп, бщгщнкщ кщнщ ёзщ багып чоъойтконго толук шарт тщзщп 
алгандыгын, жоопкерлер А.П., Б.П. азыркы мезгилде ёздёрщнё таандык турак-жайы 
жоктугун, Бактыбек башка аялга щйлёнщп, ал турмушунан да бала чакалуу болуп 
калганын кёрсётщп, Кара-Суу райондук сотунун 15.08.2019-жылдагы чечимине карата 
даттануу мёёнётщн калыбына келтирип, Кара-Суу райондук сотунун 15-август 2019-
жылдагы чечимин жокко чыгарып, 25.02.2010-жылы туулган кызы П.Н.Б. жашоо ордун 
Кара-Кулжа районунун Кара-Кочкор айылынын С.К. кёчёсщндёгщ №13 щйщндё 
ёзщнщн карамагына алып берип, бирге жашоосун аныктап берщщнщ сураган.
Соттук териштирщщгё тиешелщщ тщрдё кабардар болгонуна карабастан кызыктар 
тараптардын ёкщлдёрщ соттук отурумга белгисиз себептер менен келишбегендигине 
байланыштуу, соттук коллегия Кыргыз Республикасынын ЖПК нын 333-ст. 5-п. 
жетекчиликке алып, ишти кызыктар тараптардын ёкщлдёрщнщн катышуусуз кароону 
туура кёрдщ.
Соттук отурумда доогер Б.Т. даттануу мёёнётщн калыбына келтирщщ жёнщндёгщ 
арыздын жана апелляциялык арыздын жщйёёлёрщн толугу менен колдоп, андагы 
жщйёёлёрщн кёрсётщп, чечимге макул болбогондугун, эки кызы бири-биринен эки 
айрым ёсщп чоъоюшуна каршылыгын, Россия Федерациясында иштеп келгендигин, 
азыркы кщндё кыздарын багууга жана тарбиялоого толук мщмкщнчщлщгщ бардыгын, 
кызына барса жоопкерлер ага каршылык кёргёзгёндщгщнён, кызын коркутуп албайын 
деген максатта кайра кетип калгандыгын, жолдошу менен ажырашып кетишкендигин, 
жолдошу Б.П. азыркы учурда башка аялы жана ал аялынан бала чакалуу болгондугун 
кёрсётщп, Кара-Суу райондук сотунун 15-август 2019-жылдагы чечимине карата 
даттануу мёёнётщн калыбына келтирщщнщ жана Кара-Суу райондук сотунун 15-
август 2019-жылдагы чечимин жокко чыгарып, доо арызды канааттандырып берщщнщ 
сурады.
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      Соттук отурумда доогер Б.Т.нын ишенимдщщ ёкщлщ Б.К. даттануу мёёнётщн 
калыбына келтирщщ жёнщндёгщ арыздын жана апелляциялык арыздын жщйёёлёрщн 
толугу менен колдоп, даттануу мёёнётщн калыбына келтирщщ жёнщндёгщ арызды 
канааттандыруу менен Кара-Суу райондук сотунун 15-август 2019-жылдагы чечимин 
жокко чыгарып, доо арызды толугу менен канааттандырып берщщнщ сурады.
      Соттук отурумда жоопкер Б.П. даттануу мёёнётщн калбына келтирщщ жёнщндёгщ 
арызга жана апелляциялык арызга каршылыгын, анткени эгер балдардын чогуу ёсщп 
чоъоюшуна каршы болгон болсо анда Наима аттуу кызында берщщсщн, балдарды 
кёрщщгё эч кандай каршылык кёрсётщшкён эместигин, кызынын окуган мектебине 
Б.Т. бир-эки жолу баргандыктан кызы коркуп окуудан келгендигин, кызын 
кичинесинен баштап апасы чоъойтуп ёстщргёнщн, ошол себептен апасынын кызгануу 
сезими болушу мщмкщндщгщн кёрсётщп, даттануу мёёнётщн калыбына келтирщщ 
жёнщндёгщ арызды жана апелляциялык арызды канааттандыруусуз, ал эми Кара-Суу 
райондук сотунун 15-август 2019-жылдагы чечимин ёзгёртщщсщз калтырууну сурады.
      Соттук отурумда жоопкер Б.П. ишенимдщщ ёкщлщ С.Т. даттануу мёёнётщн 
калыбына келтирщщ жёнщндёгщ арызга жана апелляциялык арызга толугу менен 
каршы экендигин билдирип, ёз жщйёёлёрщн кёрсётщп, арыздарды канааттандыруусуз, 
Кара-Суу райондук сотунун 15-август 2019-жылдагы чечимин ёзгёртщщсщз 
калтырууну сурады.
      Иштин ичиндеги материалдарды изилдеп чыгып, аларга баа берип, даттануу 
мёёнётщн калыбына келтирщщ жёнщндёгщ арыздын жана апеллляциялык арыздын 
жщйёёлёрщн талкуулап, тараптардын кёрсётмёлёрщн жана жарыш сёздёрщн угуп, 
соттук коллегия тёмёнкщдёй тыянакка келет.
      Кыргыз Республикасынын ЖПК 324-ст. 3-п. талаптарына ылайык, апелляциялык 
даттануу (сунуштама) берщщгё процесстик мёёнёт апелляциялык инстанциядагы сот 
тарабынан ушул Кодекстин 127-беренесине ылайык калыбына келтирилиши мщмкщн.
      Аталган чечимге карата Б.Т. мыйзамда кёрсётщлгён мёёнёттён кечикпестен 
16.09.2019-жылы апелляциялык даттануу менен кайрылып, бирок апелляциялык 
даттануу тараптарга толук жёнётщлбёгёндщктён, Ош областтык сотунун жарандык 
иштер боюнча соттук коллегиясы тарабынан 07.10.2019-жылдагы аныктамасы менен 
кайра кайтарылгандыгы кёрщнёт.
      Андыктан, Б.Т.нын даттануунун процесстик мёёнётщн калыбына келтирщщ 
жёнщндёгщ арызы канааттандырылууга жатат деп соттук коллегия эсептейт.
      Д.Т.Б. жоопкерлер П.А.Ш., П.Ы.Н., П.Б.Н., кызыктар тараптар Кара-Суу райондук 
прокуратурасына, Кара-Суу райондук социалдык ёнщгщщ башкармалыгынын 
балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын аймактык бёлщмщнё жана Кара-
Кулжа райондук социалдык ёнщгщщ башкармалыгынын балдарды коргоо боюнча 
ыйгарым укуктуу органдын аймактык бёлщмщнё карата жоопкерлердин тарбиясынан 
алып, жашы жетек элек 25.02.2010-жылы туулган кызы П.Н.Б.нын жашоо ордун Ош 
облусунун Кара-Кулжа районунун Кара-Кочкор айыл ёкмётщнщн Кара-Кочкор 
айылынын С.К. кёчёсщндёгщ №13 щйщндё доогер менен бирге болсун деп жашоо 
ордун аныктап берщщ жёнщндё Кара-Суу райондук сотуна доо арыз менен кайрылган, 
биринчи инстанция соту доогер Тобокелова Бактыгщлдщн доо арызын 
канаттандыруусуз калтырып, 2010-жылдын 25-февралында туулган П.Н.Б.нын 
жашоосу жоопкерлер А.П., Ы.П. жана Б.П. Ош областынын Кара-Суу районунун Отуз-
Адыр айылынын Тажибай айылындагы щйщндё калтырылып жана алар менен бирге 
жашоосу аныкталган.
      Иш материалына тиркелген туулгандыгы тууралуу кщбёлщктёрдщн 
кёчщрмёлёрщнё караганда доогер Тобокелова Бактыгщл жана жолдошу П.Б.Н.тер 
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2010-жылдын 25-февралында туулган П.Н.Б. жана 2014-жылдын 14-мартында туулган 
Т.Н.Б. аттуу эки кыздуу болушкандыгы кёрщнёт. (и.б.10-12).
      К.Р.Щ.-бщлё Кодексинин 59-ст. 2-б. талабына, ылайык, ар бир бала, щй-бщлёдё 
жашоого, атасын да, энесин да билщщгё, алардан камкордук кёрщщгё, алар менен 
чогуу жашоого укуктуу, баланын кызыкчылыгы щчщн ата-энесинин биринен же 
экёёсщнён теъ ажыратылышы зарыл болгон учурларды кошпогондо, бала ёз ата-
энесинин колунда тарбияланууга, кызыкчылыктарынын камсыз болушуна, ар тараптуу 
ёсщп-жетилишине, анын адамдык аброюнун урматталышына укуктуу.
      Ошол эле Кодекстин 60-ст. талабына ылайык, баланын ата-энеси эки башка 
жашаган, алардын никеден ажырашкан же бала щй-бщлёдён тышкары жашаган 
учурларда баланын кызыкчылыгы щчщн ата-энесинин биринен же экёёсщнён теъ 
ажыратылышы зарыл болгон учурларды кошпогондо, бала ата-энеси менен катышуу 
укугуна ээ.
      Бщгщнкщ кщндё доогер Б.Т. менен Б.П.дор чогуу жашабай калышкандыгы, чоъ 
кызы Пазылова Нургиза атасы Б.П. тарапта, ал эми кичщщ кызы Тобокелова Наима 
апасы Б.Т.нын карамагында экендигин сот отурумунда кёрсёткён тараптардын 
кёрсётмёлёрщ жана Социалдык ёнщгщщ башкармалыктары тарабынан берилген 
корутундулар жана актылар менен далилденери кёрщнёт.
      Кара-Кулжа райондук социалдык ёнщгщщ башкармалыгы тарабынан 24.05.2018-
жылдагы №35 сандуу (и.б.23) жана Кара-Суу райондук социалдык ёнщгщщ 
башкармалыгы тарабынан 12.09.2018-жылдагы турмуш-тиричилик шарттарын 
текшерщщ жёнщндёгщ актыларга караганда тараптардын экёёсщнщн теъ жашоо 
шарты жакшы экендиги кёрсётщлгён. (и.б.21).
      К.Р.Щ.-бщлё Кодексинин 70-ст. 2-б. талабы боюнча ата-энеси эки башка турган 
учурда балдардын жашай турган жери ата-энелердин макулдашуусу менен белгиленет. 
Макулдашуу жок болгон учурда ата-энелердин ортосундагы талаш-тартыш балдардын 
кызыкчылыгын кёздёё жана балдардын ой-пикирин эсепке алуу менен сот аркылуу 
чечилет. Мында сот баланын ата-энесинин, эркек менен кыз бир туугандарынын ар 
бирине жакындыгы, баланын жашын, ата-энесинин ыймандуулук, дагы башка жекече 
сапаттарын, ата-эненин ар бири менен баланын ортосундагы башынан келаткан 
мамилелерди, баланы тарбиялап ёстщрщщ шарттарын тщзщщ мщмкщнчщлщгщн 
(иштин тщрщ, ата-эненин иш тартиби, ата-эненин материалдык жана щй бщлёлщк ал-
абалы ж.б.) эске алат.
      К.Р.Б. жёнщндё Кодексинин 7-ст. 3-б. талабына ылайык, эгерде бул баланын 
таламдарына, анын нормалдуу ёнщгщшщнё карама-каршы келбесе, ата-энелеринен же 
алардын биринен бёлёк жашаган бала алар менен жана башка туугандары менен 
тоскоолдуксуз мамиле кылууга, алар жёнщндё маалыматтарды алууга укуктуу.
      Эгерде балдар энеси менен жашоосу алардын психикасынын бузулушуна же дагы 
башка оор жагдайларга туш келиши менен орун алса ошондой эле энеси менен жашоо 
балдарга коркунучтуу болуп, балдардын жщрщм-турумун ёзгёртсё анда балдардын 
жашоосу энеси менен болуусу аныкталбайт, бирок иштин ичиндеги материалдарга 
караганда жана соттук отурумда тараптардын берген кёрсётмёлёрщ менен жогоруда 
кёрсётщлгён жагдайлар аныкталбады деп соттук коллегия эсептейт.
      Иш материалдарына ылайык, тараптар кыздары щчщн кам кёрщшёт, ёздёрщнщн 
ата-энелик милдеттерин тиешелщщ тщрдё аткарып келе жатышкандыгы кёрщнёт.
      Тараптар жакшы мщнёздёлщшёт, материалдык абалдары туруктуу, иштеп жакшы 
эмгек акы алышат, щй-бщлёё жана балдарды коргоо бёлщмщ тарабынан социалдык 
турмуш-тиричилик шарттарын текшерщщ актысына жана корутундуга ылайык, экёё 
теъ щй-тиричилик шарттары жакшы, кыздардын жашап ёсщшщнё ылайык 
экендиктери кёрсётщлгён.
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      Бирок, соттук коллегия жашы жете элек ёспщрщм кыздын энеси менен 
жашагандыгы туура болорун, кызынын жаш курагын эске алуу менен 2010-жылдын 
25-февралында туулган П.Н.Б.нын жашай турган жерин энеси Тобокелова Бактыгул 
менен аныктоого жатат деген жыйынтыкка келет.
      Анткени, кыз тогуз жашта, тёрёлгёндён баштап ата-энеси чогуу жашабай калганга 
чейин ата-энеси менен жашап келген, доогердин кёрсётмёсщнё ылайык, кызы ёзщнщн 
кичщщ сиъдиси менен бирге чогуу тарбияланып ёсщшщ аларга ыъгайлуу экендигин 
кёрсёткён, ушул жагдайлардын баары кызынын жашай турган жерин атасы менен 
аныктоо максатсыз деп соттук коллегия эсептейт.
      Андыктан, соттук коллегия жаш ёспщрщмдёрдщн интеллектуалдык, психикалык, 
руханий жана адептик ёнщгщшщн эске алып, тараптардын ортосундагы балдардын 
жаш курагын эске алуу менен энесинин колунда тарбияланууну, бир туугандар 
бёлщнбёй чогуу апасы менен жашоосун туура деп эсептейт.
      Кыргыз Республикасынын ЖПК нын 338-ст. 2-п. талабына ылайык, апелляциялык 
инстанциядагы сот, биринчи инстанциядагы соттун чечимин толук же айрым 
бёлщгщндё ёзгёртщщгё же аны толук же айрым бёлщгщндё жокко чыгарууга жана 
жаъы чечим чыгарууга укуктуу.
      Мындай жагдайларда, соттук коллегия доогер Тобокелова Бактыгулдун жоопкерлер 
П.А.Ш., П.Ы.Н., П.Б.Н., кызыккан тараптар Кара-Суу райондук прокуратурасына, 
Кара-Суу райондук социалдык ёнщгщщ башкармалыгына жана Кара-Кулжа райондук 
социалдык ёнщгщщ башкармалыгына карата кызы 25.02.2010-жылы туулган П.Н.Б.ны 
жашоо ордун Кара-Кулжа районунун Кара-Кочкор айыл ёкмётщнщн Кара-Кочкор 
айылынын С.К. кёчёсщндёгщ №13 щйщнё, анын карамагына алып берип, бирге 
жашоосун аныктап берщщ жёнщндёгщ доо арызын канааттандырып, биринчи 
инстанциядагы соттун 2019-жылдын 15-августундагы чечимин жокко чыгарып, доо 
арызды канааттандыруу жёнщндё жаъы чечим кабыл алынууга жатат деп табат.
      Жогорудагылардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын ЖПК нын 324, 338, 
343, 344-статьяларын жетекчиликке алып, соттук коллегия

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

Д.Т.Б.дун даттануу мёёнётщн калыбына келтирщщ жёнщндёгщ арызы - 
канааттандырылсын.
      Кара-Суу райондук сотунун 2019-жылдын 15-августундагы чечимине карата доогер 
Тобокелова Бактыгулгё даттануунун процесстик мёёнётщ калыбына келтирилсин.
      Кара-Суу райондук сотунун 2019-жылдын 15-августундагы чечими жокко 
чыгарылсын, иш боюнча жаъы чечим кабыл алынсын.
      Д.Т.Б.дун жоопкерлер П.А.Ш., П.Ы.Н. жана П.Б.Н. карата келтирген жашы жете 
элек баланын жашоо ордун аныктоо жёнщндёгщ доо арызы - канааттандырылсын.
      2010-жылдын 25-февралында туулган П.Н.Б. жоопкерлер П.А.Ш., П.Ы.Н. жана 
П.Б.Н.тен апасы Тобокелова Бактыгулгё алынып берилсин жана анын жашоо орду Ош 
областынын Кара-Кулжа районунун Кара-Кочкор айыл ёкмётщнщн Кара-Кочкор 
айылынын С.К. кёчёсщндёгщ №13 щйщндё апасы Тобокелова Бактыгщл менен 
аныкталсын.
      Д.Т.Б.дун апелляциялык арызы канааттандырылсын.
Чечим чыгарылган учурдан тартып мыйзамдуу кщчщнё кирет, кассациялык тартипте 
К.Р.Ж. сотуна даттанылышы мщмкщн.

Тёрагалык кылган:М.Э.А.
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Судьялар:А.М.А.

А.А.А.

АО 05-856/19-ГД тщп нуска
ЧЕЧИМ
Кыргыз Республикасынын атынан
(корутунду бёлщгщ)
5-декабрь 2019-жыл Ош шаары

      Ош областтык сотунун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясы, курамында 
тёрагалык кылуучу: М.Э.А.,
судьялар: А.М.А., А.А.А.,
сот отурумунун катчысы: С.к.Ч.,
тараптардан доогер Б.Т. жана анын 10.09.2019-жылдагы №78/127-н/78-2019-27-364 
сандуу ишеним каты боюнча ёкщлщ Б.К. жана жоопкер Б.П. жана анын 05.10.2019-
жылдагы №4943 сандуу ишеним каты боюнча ёкщлщ С.Т. катышуулары менен ачык 
соттук отурумунда Кара-Суу райондук сотунун 15-август 2019-жылдагы чечимине 
карата доогер Тобокелова Бактыгул тарабынан келтирилген даттануу мёёнётщн 
калыбына келтирщщ жёнщндёгщ арызын жана апелляциялык арызын карап,
      
      иш боюнча судья А.А.А. баяндамасын угуп, Кыргыз Республикасынын ЖПК нын 
324, 338, 343, 344-статьяларын жетекчиликке алып, соттук коллегия
ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

Д.Т.Б.дун даттануу мёёнётщн калыбына келтирщщ жёнщндёгщ арызы - 
канааттандырылсын.
      Кара-Суу райондук сотунун 2019-жылдын 15-августундагы чечимине карата доогер 
Тобокелова Бактыгулгё даттануунун процесстик мёёнётщ калыбына келтирилсин.
      Кара-Суу райондук сотунун 2019-жылдын 15-августундагы чечими жокко 
чыгарылсын, иш боюнча жаъы чечим кабыл алынсын.
      Д.Т.Б.дун жоопкерлер П.А.Ш., П.Ы.Н. жана П.Б.Н. карата келтирген жашы жете 
элек баланын жашоо ордун аныктоо жёнщндёгщ доо арызы - канааттандырылсын.
      2010-жылдын 25-февралында туулган П.Н.Б. жоопкерлер П.А.Ш., П.Ы.Н. жана 
П.Б.Н.тен апасы Тобокелова Бактыгулгё алынып берилсин жана анын жашоо орду Ош 
областынын Кара-Кулжа районунун Кара-Кочкор айыл ёкмётщнщн Кара-Кочкор 
айылынын С.К. кёчёсщндёгщ №13 щйщндё апасы Тобокелова Бактыгщл менен 
аныкталсын.
      Д.Т.Б.дун апелляциялык арызы канааттандырылсын.
Чечим чыгарылган учурдан тартып мыйзамдуу кщчщнё кирет, кассациялык тартипте 
К.Р.Ж. сотуна даттанылышы мщмкщн.

Тёрагалык кылган:М.Э.А.



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Судьялар:А.М.А.

А.А.А.


