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      ДП-4-20-Ба-1(№03-031-2019-000129) туп нуска
      
       К  МӨ Ү
      Кыргыз Республикасынын атынан
      22-январь 2020-жыл Баткен шаары
      Баткен областынын Баткен райондук соту, курамында:
      торагалык кылуучу, А.Б.К.,
      соттук отурумдун катчысы: К.Б.,
      мамлекеттик айыптоочу: А.А.,
      айыпталуучу А.Ф.У., жабырлануучулар Т.Г.Б. жана Х.Ж.З. (ишеним кат №2663 
09.10.2019-ж.)ишенимдуу окулу Б.А.З. катышуусу менен ачык соттук отурумда К.Р.Ж. 
жонундогу Кодексинин 77-беренеси менен айыпталган А.Ф.У. жорук иши каралды, ал 
иш боюнча:
      А.Ф.У. 23-май 1986-жылы Баткен районунун Бужум айылында туулган, улуту 
кыргыз, билими орто, уй-булолуу, мурда соттолбогон, Кыргыз Республикасынын 
жараны, Баткен районунун Кара-Булак айыл окмотунун Бужум айылынын Эски-Монок 
кочосунун тургуну, айыптоо актысынын к ч рм с н з убагында алган, богот коюу ө ү ө ү ө
чарасы катары келип туруу жонундо милдеттенме тандалган, К.Р.Ж.Книн 77-беренеси 
менен айыпталат.
      Сот, айыпталуучунун, жабырлануучулардын, кубонун к рс тм лорун, ө ө ө
мамлекеттик айыптоочунун, тараптардын жарыш создорун жана айыпталуучунун 
акыркы созун угуп, иштин ичиндеги иш материалдарды изилдеп чыгып, 
т м нд г л р аныкталды деп,ө ө ө ү ө
      
      Т А П Т Ы :
      
      А.Ф.У.,томондогу жорук иштерин жасаган.А.Б. райондук сотунун 12.06.2015-
жылдагы №ГД-227-15-Ба-1 сандуу соттук буйругунун негизинде, ондуруп алуучу 
Баткен районунун Боз-Адыр айылынын тургуну 16.05.1989-жылы туулган Т.Г.Б. 
пайдасына кызы 10.08.2012-жылы туулган У.С.Ф. аттуу кызы 18 жашка толгонго чейин 
4/1 олчомундо алимент ондуруу жагы каралган ,бирок жогоруда аты аталган атуул 
бугунку кунго чейин алименттен болгон карызын толобостон тактап айтканда жашы 
жете элек баласын багуудан качып жургон.Алименттен карызы бугунку кунго 48644 
сомду тузот.
      А.Ф.У., озунун аракети менен чектелип калбастан, Баткен райондук сотунун 
06.10.2016-жылдагы соттук буйругунун негизинде ондуруп алуучу Баткен районунун 
Дара а/о Чек айылынын тургуну 21.05.1989-ж.т З.Х.Ж. пайдасына кызы 08.10.2013-
жылы туулган Узакова Буумариям аттуу бир баласына 18 жашка толгонго чейин 4/1 
олчомундо алимент ондуруу жагы каралган.Бирок башка турмушунан да жашы жете 
элек баласына алименттен болгон 49749 сом карызын толобой багуудан качып жургон.
      Озунун кыймыл арекети менен А.Ф.У. К.Р.Ж. жонундо кодексинин 77-бер. каралган 
жорукту жасагандыгы боюнча айыпталат.
      Соттук отурумда айыпталуучу А.Ф.У. куноосун толугу менен мойнуна алып 
жабырлануучулар Топчибаева Гулбахардан бир кызы учун 48644сом жана Закирова 
Халимахандан бир кызы учун 49749сом соттун чечиминин негизинде алименттин 
карызын уй булолук шартына байланыштуу толой албай калганын, мумкунчулугу 
болбой жатканын корсотуп, кечирим сурап, женилдик берууну суранды.
      Соттук отурумда жабырлануучу Г.Т. 2011-жылдын куз айларында А.Ф.У. менен 
турмуш куруп 5 ай чогуу жашап, оз ара пикир келишпестиктен 5 айлык боюнда болуп 
ажырашып кеткенин. Ата-энесинин уйундо жашап журуп, 2012- жылдын 30-август 
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куну кыз торогонун, алимент ондуруу максатында Баткен райондук сотуна арыз менен 
кайрылганын, сот кызы Сумая учун ай сайын 4/1 олчомундо алимент толоосун 
милдеттендиргенин,бирок алименттен калган карызы 48644 сомду толоп бере элек 
баласынын алименттин толоп берсин деп айыпталуучуга карата мыйзам чегинде жаза 
дайындоону сурайт.
      Соттук отурумда жабырлануучу Х.З. ишенимдуу окулу Б.З. Баткен райондук 
сотунун 06.22.2016-жылдагы №ГД-648-16-Ба-1 сандуу соттук буйрук жонундогу 
токтомдун негизинде, А.Ф.У. кызымдын пайдасына 2013-жылы 8-октябрында туулган 
Узакова Буумариям аттуу бир кызы 18 жашка толгонго чейин 1/4 олчомундо алимент 
толоого милдеттендирилгенин,бирок алименттен болгон карызы 49 794 сомду 
толобостон журот,алиментти толоп берсин деп айыпталуучуга карата мыйзам чегинде 
жаза дайындоону сурайт.
      Соттук отурумда кубо катары суралган Баткен райондук СА. улук сот аткаруучусу 
А.А.айыпталуучу А.Ф.У.ке Баткен райондук сотунун 12.06.2015-жылдагы № ГЛ-277-
15-Ба-1 сандуу аткаруу барагынын негизинде, А.Ф.У.тен ондуруп алуучу Т.Г.Б. 
пайдасына, кызы 30.08.2012-жылы туулган У.С.Ф. 18 жашка толгонго чейин ай сайын 
иштеп тапкан эмгек акынын 4/1 олчомундо алимент толоосу милдеттендирилип, 
аткаруу ишинин журушундо Ф.А. алименттен болгон карызын 48644 сомду толоо 
боюнча бир нече жолу сунуш эскертуу берилгендигин, толобосо жоопкерчилик 
эскертилгендигин бирок толобой келгенин, ал эми Баткен райондук сотунун 
06.10.2016-жылдагы №ГД-648-16-Ба-1 сандуу соттук буйрук жонундогу токтомунун 
негизинде А.Ф.У.тен, З.Х.Ж. пайдасына, 2013-жылы 8-октябрында туулган Узакова 
Буумайрам аттуу бир кызына 18 жашка толгонго чейин 1/4 олчомундо алимент 
ондуруу милдеттендирилип, ага соттун актысын талабын оз ыктыяры менен аткаруу 
жонундо сунуш берилип, бирок эскертуулорго карабастан алименттин акчасын оз 
убагында толобой, алименттен болгон карызы 49 794 сомду тузгондугун,бирок ал 
тараптан эч кандай жыйынтык жоктугун корсотту.
      Сот, соттук отурумда аныкталган жагдайларга жана иштин изилденген 
материалдарына баа берип, тергоо кызматы тарабынан айыпталуучу А.Ф.У.тин арекети 
К.Р.Ж. жонундо кодексинин 77-беренеси менен туура квалификацияланган деп 
эсептейт.
      Анкени, А.Ф.У. 12.06.2015-жылдагы №ГД-277-15-Ба-1сандуу аткаруу барагынын 
негизинде Т.Г.Б. пайдасына кызы 10.08.2012-ж.т. Узакова Сумая ал 18 жашка чыкканга 
чейин орточо эмгек акысынан ай сайын 4/1 олчомдо жана 06.10.2016-жылдагы №ГД-
648-16-Ба-1 сандуу соттук буйругунун негизинде З.Х.Ж. пайдасына 08.01.2013-ж.т. 
Узакова Буумариям аттуу кызы 18 жашка толгонго чейин 4/1 олчомундо алимент 
толоого милдеттуу болуп алимент карыздарын толобой тагыраак айтканда жашы жете 
элек балдарын багуудан качып жургон.
       Озу да сотто алимент толоого каражаты жоктугунан, толобой жургондугун 
танбайт.
       Жоруктун квалификациялоочу белгилери болуп: жашы жете элек балдарын же 
болбосо жашы жеткен, бирок эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж 
балдарын багуу учун каражаттарды соттун чечиминин негизинде толоодон ата-
энелердин качуу арекети болуп саналат.
      Айыпталуучу А.Ф.У.тин куноосу, озунун сот отурумундагы берген корсотмосунон 
сырткары жабырлануучулардын,кубонун корсотмосу, аткаруу барагы(и.б.6),соттук 
буйрук (и.б.51), Ф.А. тушунук каты (и.б.54),сунуш (и.б.48) алименттик карызы 
жонундо эсептери (и.б. 11-56), менен толук далилденет деп сот эсептейт.
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      К.Р.Ж. жонундо кодексинин 42-беренесинин 2-бол. Жорук учун жаза социалдык 
адилеттикти калыбына келтируу, соттолгонду тузотуу, кайра социалдаштыруу, 
ошондой эле жаны жоруктардын алдун алуу максаттарында колдонулары корсотулгон.
      Сот айыпталуучу А.Ф.У.ке карата жаза белгилоодо анын жасаган ишин мойнуна 
алып, алиментти толоп берууго аракет кылганын женилдетуучу жагдай катары эске 
алып, айыпталуучуга карата айып салуу жазасын белгилоону туура деп табат.
      Жогорудагылардын негизинде, К.Р.Ж.-процесстик кодексинин 334-336, 339,341-
344, 348, 393,394-беренелерин жетекчиликке алып, сот
      
      
      
       К  М К Ы Л А Т :Ө Ү
      
       А.Ф.У. К.Р.Ж. жонундо кодексинин 77-беренеси менен кунолуу деп табылып,анын 
негизинде эсептик корсоткучтун 250(эки жуз элуу) олчомундо б.а. 25000(жыйырма 
беш мин) сом айып пул салынсын.
      Айып пул мамлекеттин пайдасына ондурулсун.
      Окум мыйзамдуу кучуно киргенге чейин А.Ф.У.тин богот коюу чарасы 
озгортулбостон келип туруу жонундо милдеттенме бойдон калтырылып, окум 
мыйзамдуу кучуно киргенден кийин богот коюу чарасы алынып салынсын.
      Ок мг  нааразы тараптар 30(отуз) сутканын ичинде Баткен райондук соту аркылууү ө  
Баткен облустук сотуна даттанууга жана сунуш келтир го укуктуу.үү
      
       Торагалык кылган, судья: А.Б.К.
      
      


