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      Иш №ДП-04-20-06 Туп нускасы
      
      О К У М
      КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АТЫНАН
      
      2020-жылдын 15-январы Ош шаары
      Ош шаардык соту:
      
      Курамында, торагалык кылуучу судья - К.Т. У.,
      соттук отурумунун катчысы – И.З.,
      мамлекеттик айыптоочу – Т.у.Б.,
      жактоочу – Ч.А.,
      катышуулары менен ачык соттук отурумда К.Р.Ж. жонундо Кодексинин 77-
беренеси менен айыпталган С.М.Б. жорук иши каралды, ал иш боюнча:
      С.М.Б., 21.03.1973-жылы Ош шаарында туулган, улуту кыргыз, Кыргыз 
Республикасынын жараны, убактылуу иштебейт, билими жогорку, уй-булоолу 5-
баланын атасы, мурда соттолбогон, Ош шаарынын Озгур айылынын Арал кочосунун 
№5-уйунун тургуну, жазык сот ондурушунун камсыз кылуу чарасынын келип туруу 
жонундо милдеттенмеси алынган, айыптоо актысынын кочурмосун алган, К.Р.Ж. 
жонундо Кодексинин 77-беренеси менен айыпталат.
       Иштин ичиндеги материалдарды карап чыгып, айыпталуучунун корсотмосун, 
тараптардын жарыш создорун, айыпталуучунун акыркы созун угуп, сот
      
      Т А П Т Ы:
      
       Сотко чейинки ондурушундо, С.М.Б. коомго пайдалуу нерселер менен 
алектенбестен, жогоруда корсотулгон дарек боюнча туруктуу жашап туруп, жашы жете 
электердин кызыкчылыктарына жана уй-булоолук мамилелердин тартибине каршы 
жосунду жасаган.
       Тактап айтканда, Ош шаардык соту тарабынан 15.01.2013-жылы берилген №АЕ-18 
сандуу аткаруу барагынын негизинде, К.С.Н. экоонун ортосундагы жашы жете элек 
эки балдарын багуу учун алар 18 жашка толгонго чейин ай сайын иштеп тапкан эмгек 
акысынын бардык турунон 3/1 болук олчомундо алимент каражатын толоп турууга 
корсотулуп, аткаруу учун Ош шаардык СА. жиберилгенден кийин, аткаруунун 
журушундо, аткаруу барагын оз ыктыяры менен аткаруу жонундо сунуш 
берилгендигине, аткаруу барагын аткарбай, алименттен болгон карызын толоодон баш 
тартса мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартыла тургандыгы эскертилгендигине 
карабастан 2018-жылдын июнь айынан тартып ушул кунго чейин (2019-жылдын 
октябрь айы кошулуп эсептелгенде) алименттен болгон 67 642 сом акча каражатын, 
толоп коюга мумкунчулугу бар болгонго карабастан, ар кандай шылтоолорду айтып, 
толобой баш тартып келгендиги аныкталган.
       Натыйжада айыпталуучу М.С. жабырлануучу С.Н.К. 67 642 (алтымыш жети мин 
алты жуз кырк эки) сом акча толоого кириптер болгон.
       Озунун кыймыл аракети менен М.Cасыкбаев К.Р.Ж. жонундо Кодексинин 77-
беренесинде корсотулгон жосунун жасаган.
       Айыпталуучу С.М.Б., соттук отурумда куноосун толугу менен мойнуна алып, 
мурдагы жубайы К.С. менен 1999-жылы баш кошконбуз, аны менен баш кошкондон 
кийин 2006-жылга чейин чогуу жашаганбыз, жогуу жашап журуп ортодо никеден 2-
балалуу болгонбуз, мурунку жубайым К.С. менен оз-ара келишпестиктин айынан 2006-
жылы ажыраштык, ошол учурда ортодогу 2-балабызды апасы К.С. озу менен чогуу 
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алып кеткен. Андан кийин 2013-жылы мурунку жубайым К.С.О. шаардык сотуна 
ортодогу 2-балабызга менден алимент ондуруп беруу жонундо арыз менен кайрылган. 
Андан кийин эле мени сот аткаруучу чакырып алимент толоо жонундо сунушту 
тапшырып, ошол учурдан баштап 2-балама алимент толоп келгенмин. 2018-жылдын 
июнь айынан тартып алимент боюнча карыз болуп толой албай келе жатам, себеби 
бугунку кундо экинчи турмуш куруп, экинчи никеден 3-балалуу болгонмун, 
материалдык жактан кыйынчылык болгондуктан, Ош шаардык сотунун аткаруу барагы 
боюнча корсотулгон алиментти оз убагында толой албай калдым деп корсотуп, 
алименттен болгон карызын толоо боюнча убадасын берип, убакыт берууну суранып, 
соттон кечирим сурап, женилдик берууну суранды.
       Соттук отурумда мамлекеттик айыптоочу Т.у.Б., жабырлануучу С.К. анын 
катышуусусуз аталган жорук ишин кароо жонундо арызын эске алып, тергоо 
мезгилинде берген корсотмосун тараптарга жарыялады.
       Сот, иштин ичиндеги материалдардын изилдеп, тараптардын корсотмолорун угуп, 
айыпталуучу С.М.Б. аракети К.Р.Ж.Книн 77-беренеси менен квалификацияланууга 
жатат деп эсептейт.
      Себеби, анын квалификациялык белгилери болуп мыйзамдуу кучуно кирген соттун 
токтомун, сот чечимин же башка сот актысын белгиленген моонотто аткарбоо 
эсептелинет.
      Сот, иштин ичиндеги материалдарды изилдеп, айыпталуучунун атайылап сот 
чечимин аткарбай, мыйзамсыз аракеттерди жасагандыгы соттук териштируудогу 
айыпталуучунун, тергоо мезгилинде алынган жабырлануучунун корсотмолору жана 
иштин ичиндеги башка материалдар менен толук далилденет.
       Сот, айыпталуучу С.М.Б.ке карата жаза белгилоодо анын куноосун мойнуна алып 
окунгондугун женилдетуучу жагдай катары таанып, ал эми, К.Р.Ж.Книн 53-беренесине 
ылайык айыпталуучунун кыймыл аракетинде оордотуучу жагдайлар болбогондуктан, 
ага карата айып толоо жазасына кириптер кылууну туура деп табат.
       Жогорудагылардын негизинде, К.Р.Ж.-Процесстик Кодексинин 334-339, 341-344, 
347-348-беренелерин колдонуп, сот
      
      О К У М К Ы Л А Т:
      
       С.М.Б. К.Р.Ж. жонундо Кодексинин 77-беренеси менен куноолуу деп табылсын, ал 
берененин кучу менен эсептик корсоткучтун 200 (эки жуз) олчомдогу, т. а. 20 000 
(жыйырма мин) сом айып пул жазасына кириптер кылынсын.
       С.М.Б.тен алынган келип туруу жонундогу милдеттенмеси окум мыйзамдуу 
кучуно киргенден кийин алынып салынсын.
      Окумго нааразы тарап 30 кундук моонотто Ош шаардык соту аркылуу Ош облустук 
сотуна даттанууга укуктуу.
      
      Торагалык кылуучу, судья: К.Т. У.
      
      
      


