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(№ГД-109-19/Ба5)Туп нуска
№ГД-02-20/Ба5

А Н Ы К Т А М А

      2020-жылдын 23-январы Сулукту шаары
      
      Баткен облусунун Сулукту шаардык соту, курамында
      торайымдык кылуучу - Э.Г.М.
      сот отурумунун катчысы- А.И.
      доогер М.М.Т., жоопкер У.И.М. жана анын ишенимдуу окулу И.Х.М. катышуусунда 
ачык соттук отурумда доогер М.М.Т. жоопкер М.У.И. карата келтирген баласы уч 
жашка толгонго чейин каражат ондуруу ж н нд г  доо арызы боюнча жарандык ө ү ө ү
ишти карап, томондогулорду
      
       Т А П Т Ы :
      
      Доогер   .М.М.Т. сотко доо арызы менен кайрылып, анда И.К.М. экоо турмуш 
курушуп, никелери дата1-жылдын дата 1 Сулукту шаардык ЖААК болуму тарабынан 
катталганын, чогуу жашап журушуп, дата 2-жылдын дата2 М.Х.У. аттуу кыздуу 
болушканын, жоопкер У.И.М. менен оз ара мамилери келишпей дата 3-жылдын дата 3 
айында ажырашып кетишкенин, кызы Х. анын карамагында экендигин, жоопкер 
кызына карата аталык милдеттерин аткарбастан материалдык жардам бербей 
жатканын, баланы тарбиялап кароо учун акча каражаты талап кылынаарын, озу кызын 
карап эч жерде иштебегендигин корсотуп, кызы М.Х.У. уч жашка толгонго чейин 
жоопкер М.У.И. анын пайдасына 1 (бир) сомдон каражат ондуруп берууну суранган.
      Соттук отурумда доогер М.М. арыз менен кайрылып, анда жоопкер менен бир 
келишимге келишкенин билдирип доо арызын кароосуз калтырып берууну суранды.
      Соттук отурумда жоопкер М.У. доогер М.М. экоо келишип алышканын, кызына 
колунан келишинче материалдык жардам берип тураарын корсотуп, доо арызды 
кароосуз калтырып берууну суранды.
      Соттук отурумда жоопкер У.М. ишенимдуу окулу И.М. доогердин доо арызды 
кароосуз калтырып беруу жонундогу арызына каршы эместигин билдирди.
       Сот доогердин доо арызды кайтарып беруу жонундогу арызын карап, ал боюнча 
тараптардын пикирлериин угуп, томондогудой жыйынтыкка келет.
      Кыргыз Республикасынын Ж. 222-статьясынын 7-болугундо «эгерде: доогер 
арызын кайтарып беруу жонундо отунуч менен кайрылса, ал эми доогер ишти манызы 
боюнча териштирууну талап кылбаса, сот доо арызды кароосуз калтырат»- деп 
корсотулгон.
Мындай жагдайда, доогер М.Т.М. баласы уч жашка толгонго чейин каражат ондуруу 
доо арызы кароосуз калтырылууга жатат деп сот эсептейт.

Жогорудагылардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын Ж. 224-225-
беренелерин жетекчиликке алып, сот
       А Н Ы К Т А Й Т :
      
Доогер М.М.Т. жоопкер М.У.И. карата келтирген баласы уч жашка толгонго чейин 
каражат ондуруу ж н нд г  доо арызы кароосуз калтырылсын.ө ү ө ү
Аныктамага нааразы тарап Сулукту шаардык соту аркылуу Баткен облустук сотуна 
жекече тартипте даттанууга укуктуу.
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       Торайымдык кылган : Э.Г.М.
      


