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Никеде жана никеден тышкары алименттерди өндүрүп алуу, алимент-
тик милдеттенмелердин өлчөмү, алиментти өндүрүү жөнүндө аткаруу 
документтеринин талаптарын аткаруу тартиби, аткаруу аракеттеринин 
мөөнөтү, чет элде жүргөн ата-энелерден алимент өндүрүү процедура-
лары баяндалган.

БАЛАГА АЛИМЕНТ ӨНДҮРҮҮ ТУУРАЛУУ ДОКУМЕНТТЕРДИ КАЙДА 
ЖАНА КАНТИП ТАПШЫРУУ КЕРЕК?

Бул маалыматтын сизге зарылдыгы болбойт деп ишенебиз, бирок, 
тилекке каршы, биздин жашообуз алдын ала билбеген күтүүсүздүктөргө 
толтура.

Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси баланы багууда ата-эненин 
экөөсүнүн тең бирдей даражада катышуусун тастыктайт. Эгер башка күн 
түшүп, ата-эненин бирөөсү өз милдетин аткарбаса, анда сүйлөшүү жолу 
менен алимент төлөөнүн тартиби тууралуу келишип алуунун жолу бар. 
Зарылдыгы болсо, тараптардын бирөөсү ай сайын төлөй турган сумма көр-
сөтүлгөн кагаз түрүндөгү келишимди нотариаттан бекиттирип алууга 
болот.

Бирок, дайыма эле мындай боло бербейт. Бул маселеде компромисске 
келүү кыйын, анан да кайсы бир себептерге байланыштуу келишип алуу 
мүмкүн болбой да калат. Ата-эненин бирөөсү жоопкерчиликти көтөрүүнү 
жана өз баласын материалдык жактан камсыз кылууну зарыл деп эсепте-
бейт. Алимент өндүрүү маселеси мындай учурда сотто чечилет. Бул эки 
учурда да алиментти дайындоо жана өндүрүү Кыргыз Республикасынын 
Үй-бүлө кодекси жана “Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү 
жана сот аткаруучулардын статусу жөнүндө” мыйзамы менен аныкталат.

Сот системасы жетекчиликке алган негизги принциптер төмөнкүлөр 
болуп саналат:

• Жашы жете элек балдарды багууну ишке ашыруудагы ата-энелердин 
бирдей үлүштөгү милдеттүүлүгү;

• мамлекеттин бардык аймактарында сот чечимдерин аткаруу милдет-
түүлүгү;

• ата-энелердин балдарды талаптагыдай камсыз кылышка милдет-
түүлүгү баланын мыйзамдуу никеден же андан сырткары төрөлүшүнөн көз 
каранды эместиги;

• никеде болсун же ажырашкандан кийин болсун баланы багуунун 
зарылдыгы.

Көп учурларда сотко алимент өдүрүү боюнча кайрылуулар нике бузул

гандан кийин болот. Бул төлөтүп алуунун зарылдыгын негиздөөнү оңой-
лотот. Мындай учурда ата-энелер чогуу чарба күтүшпөйт, жалпы бюджет 
болбойт, балдарды багуунун түйшүгү ата-энелердин колунда балдар калган 
бирөөсүнө түшөт.

Атасы менен энеси али никелеше элек кезде балдардын укуктарын 
камсыз кылуу үчүн алиментти мажбурлап өндүрүү тууралуу кайрылуулар 
да болуп калат. Мындай кырдаалда аргументтерди жана далилдерди кыл-
даттык менен даярдоо зарылдыгы бар. Ата-энелердин бирөөнүн үстүнөн 
арыздануу үчүн балдарды багуудан баш тартып жатканын тастыктап 
берүүчү бир эмес, бир нече күбөлөр керек.

НИКЕСИЗ ТӨРӨЛГӨН БАЛАГА АЛИМЕНТТЕРДИ АЛУУ 

Жарандык никеде төрөлүп, ЗАГС органдарында катталбаган бала 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык никеде төрөлгөн бал-
дардай эле мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарынын корголушуна карата 
кепилдиктерге ээ.

Никесиз төрөлгөн балага алимент алуу баланын атасынын туткан пози-
циясынан көз каранды:

- эгер туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазылып турса; 
Туулгандыгы тууралуу күбөлүктө атасынын атынын жазылып турушу – 

атаны аныктаган документти түзүүгө жана энеси тарабынан (ыктыярдуу 
келишим түзүү менен же сот аркылуу) энесинин алимент алышына негиз.

- эгер туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазылып турбаса;
Туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазуунун жоктугу адегенде ата экен-

дигинин фактысын далилдөө зарылдыгын алып келет, аны тастыктаган соң 
аял алимент өндүрүү боюнча сотко кайрыла алат. 

- эгер баласын экенин моюнга алса; 
Атанын өз баласы экенин моюнга алышы аялда ыктярдуу келшим түзүү 

үчүн же алимент тууралуу доо арыз менен сотко кайрылуу үчүн зарыл до-
кументтери барлыгын билдирет.

- эгер баласы экенин моюнга албаса; 
Атанын өз баласы экенин моюнга албоосу сот аркылуу медициналык 

экспертиза жүргүзүү менен же башка талашсыз аргументтер менен атасы 
экендигинин фактысын далилдөө маселесин жаратат.

Ошентип, никесиз алименттер ЗАГСта катталган никелер сыяктуу эле 
дайындалат жана өндүрүлөт. Бир гана айырмасы атасы экенин моюнга алуу 
процедурасында турат.

АТАСЫ ЭКЕНИН ТААНУУ

Мыйзамдуу никеден тышкары туулган балдар үчүн бала туулганда эле 
атасынын ким экенин аныктоо шарты жок, ошондуктан алар үчүн атасы 
экенин аныктоо процедурасы маанилүү роль ойнойт. Муну бала төрөлгөн-
дө атасынын макулдугу менен анын маалыматтарын Туулгандугу жөнүндө 
күбөлүккө жазуу аркылуу жасоого болот. Эгер мындайча жасалбаган 
болсо, анда никесиз абала алимент дайындоо максатында сотто атасы 
экенин далилдөөгө туура келет.

Экинчи учурда жарандык күйөө ата экенин өзү моюнга алуу фактысы 
маанилүү нерсе болуп саалат. Себеби, күйөөсү муну ыктыярдуу жасабаса, 
анда аял анын баланын атасы экенин сотто өзү далилдеп бериши керек 
болот. Ушундай учурларда сот доогердин жүйөөлөрүнүн ишенимдүүлүгүн 
жана талашсыздыгын эске алуу менен никесиз балага алимент дайындоо 
чечимин кабыл алат, чынында эле бул үчүн талашсыз аргументтер, керек 
болсо генетикалык экспертизанын жыйынтыктары да талап кылынат. Дал 
мына ушул факты аныкталган соң гана никеден тышкары алимент үчүн 
сотко кайрылса болот.

ӨЛЧӨМҮН АНЫКТОО

Жалпы эреже боюнча, эгер ата-энелер алименттин өлчөмү тууралуу 
келишим түзбөгөн болушса, Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси-
нин 86-статьясына ылайык сот ата-энеден бала үчүн ата-эненин эмгек акы-
сынан жана (же) факт жүзүндөгү кирешесинен төмөнкүдөй пайыздык көр-
сөткүчтөрдө ай сайынкы алиментти өндүрүү жөнүндө чечим кабыл алат:

• бир бала үчүн – кирешенин (эмгек акынын) чейрек бөлүгү; 
• экинчи бала бар болсо – кирешенин (эмгек акынын) үчтөн бири; 
• үч же андан көп бала болсо – кирешенин (эмгек акынын) жарымын.
Тараптардын материалдык жана үй-бүлөлүк абалын жана башка көңүл 

буруучу кырдаалдарды эске алуу менен сот бул үлүштөрдүн өлчөмүн азай-
тышы же көбөйтүшү мүмкүн.

Фермердик чарба жүргүзүп, пайдаланууда накталай акча каражаттары 
жок болгон учурда алименттер натуралай продуктылар менен төлөнүп 
бериши мүмкүн.

Эмгек акынын жана (же) факт жүзүндөгү кирешенин жоктугу ата-эне-
ден баланы багуу милдетин алып салбайт, ал ошол аймактагы орточо эмгек 
акынын эсептик көрсөткүчтөрүнөн улам аныкталган өлчөмдөгү алиментти 
төлөш үчүн өз алдынча каражат издейт, же балага же балдарга тең үлүштө 
берүү менен кыймылдуу жана кыйсылсыз мүлк аркылуу компенсациялайт.

ЫКТЫЯРДУУ КЕЛИШИМ

Баланын энеси жана атасы алимент өндүрүү тууралуу сотко кайрылбай 
туруп эле алименттин өлчөмү жана төлөө тартиби тууралуу келишип алса 
болот. Бул үчүн аларга ата-энелердин кирешесинен пайыз же конкреттүү 
сумма түрүндө, бирок мыйзамда көрсөтүлгөндөн кем эмес ай сайынкы 
төлөмдөр көрсөтүлгөн алименттин өлчөмү тууралуу нотариалдык 
күбөлөндүрүлгөн келишим жардам бере алат.

Мыйзамда мындай келишимдерди милдеттүү түрдө нотариалдык 
күбөлөндүрүүкаралган эмес, бирок кийин аны жокко чыгарууну болтурбоо 
үчүн бул келишимди бекитип берүүгө нотариуска кайрылган оң, ал өзүнүн 
каттоосу менен ата-энелердин ыктыярдуу эркин тастыктап берет.

Алиментти төлөө тутуралуу нотариалдык  күбөлөндүрүлгөн келишим 
аткаруу барагынын күчүнө ээ.

АЛИМЕНТТИ ЖАСАЛГАЛОО

Алиментти жасатуу процедурасына көптөгөн факторлор таасир этет, 
ошондон улам бул процедура өтө жөнөкөй жана бат, анан да мээнетти жана 
убакытты көп талап кылган болушу мүмкүн. Эң жөнөкөй варианты болуп 
жарандык никедеги жубайлардын алимент төлөө тууралуу түзгөн келиши-
ми саналат. Тараптар ыктыярдуу түрдө өздөрүнө милдеттенмелерди 
алышат жана аны аткарышат. Эгер келишим болсо, бирок кайсы бир тарап 
анын шарттарын аткарбаса, же мындай келишим түзүлгөн эмес болсо, анда 
алименттик төлөмдү дайындоо үчүн соттук тескеме берүүгө же доо арыз 
менен сотко кайрылууга туура келет.

СОТТУК ТЕСЕМЕ АРКЫЛУУ

Ата экендиги тууралуу факты аныкталып, атанын жашаган жери бел-
гилүү болсо, бирок баланын ата-энелеринин ортосунда алименттик кели-
шим түзүлбөсө, анда жоопкердин жашаган жери боюнча соттун биринчи 
инстанциясына алимент өндүрүү тууралуу кайрылса болот. Аны үчүн 
сотко никесиз алименттик төлөмдөрдү дайындоо тууралуу соттук тескеме 
берүү үчүн арыз жөнөтүлөт.

Арызга алимент бериле турган баланын туулгандыгы жөнүндө күбөлү-
гүнүн көчүрмөсү жана жоопкердин жашаган жериндеги кварталдык коми-
теттин тактамасы тиркелиши зарыл.

Деген менен туулгандыгы тууралуу күбөлүктө баланын атасын көр-
сөтүлүшү керек, а эгерде ал жазуу жок болуп чыкса, анда арызга ата экен-
дигин аныктоо тууралуу соттун чечими тиркелиши шарт.

Бул документтерди карап чыгып, сот жыйынга жоопкерди чакырбай 
туруп эле балага мыйзамда көрсөтүлгөн өлчөмдөгү алиментти төлөп берүү 
тууралуу тескеме чыгарат. Ошол тескемеде кармалып калуучу каражат 
төлөөчү тараптын мыйзам тарабынан аныкталган бардык кирешелеринен 
түзүлөрү көрсөтүлүшү керек.

Соттук тескеменин аткарылышын толук кандуу камсыз кылуу үчүн 
доогер жоопкер тарабынан соттун тескемесинин көчүрмөсүн алгандыгын, 
ошондой эле соттук тескеменин аткарылышын камсыз кылуучу сот атка-
руучулар кызматы тарабынан да алынгандыгын жана катталгандыгын 
билиши абзел.

ДОО АРЫЗ АРКЫЛУУ

Доо арыз менен никесиз алимент алуунун процедурасы кыйла татаал 
нерсе болуп эсептелет. Бул процедура доогер баланын мүлктүк укугун 
камсыз кылуу үчүн алиментти нак акчалай сумма түрүндө дайындоону 
тадап кылганда, же алименттин төлөө тууралуу келишим аткарылбай 
атканда, ошондой эле экинчи ата-эненин жайгашкан жери жана анын кире-
шесинин структурасы тууралуу маалыматтар жок болгондо да колдонулат.

Ушул учурлардын бардыгында соттук биринчи инстанцияга алимент өн-
дүрүү тууралуу арыз менен кайрылуу зарыл. Соттук тескемедегидей эле 
доо арызга да туулгандыгы тууралуу күбөлүк; ошондой эле өз талаптарын 
негиздөө үчүн зарыл болгон далилдерди (паспорт, нике тууралуу күбөлүк-
түн көчүрмөсү; туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү; доо арыз-
дын көчүрмөсү (жоопкер үчүн); баланы багуу эненин мойнуна жүктөлгөн-
дүгү тууралуу жашаган жеринен тактама; киреше тууралуу тактама (жооп-
кердин иштеген жеринен алынат) тиркелет.

Никесиз алиментти өндүрүү боюнча жана мурдагы мезгилдер үчүн 
карыздарды толөтүү максатында сотко кайрылган кезде сот органына ошол 
сумманын эсептерин сөзсүз көрсөтүү керек. Мындай арыздар боюнча 
иштер маңызы боюнча эки тараптын да катышуусу менен, же доо арызды 
кароо тууралуу эки жолудан ашуун эскертилип, бирок сот жараянына 
келбей койгон учурда сыртынан карала берет.

Никесиз алименттерди өндүрүү тууралуу чечимди алган соң, соттон 
аткаруу барагын алуу керек жана аны аткаруу үчүн андан ары сот аткаруу-
чулар кызматына жөнөтүү зарыл.

АЛИМЕНТТИК ТӨЛӨМДӨРДҮ ӨНДҮРҮҮ ТАРТИБИ 

Балага алимент өндүрүү төмөнкү негиздерде жүргүзүлөт: 
• Аткаруу барагынын;

• соттук тескеменин;
• алимент төлөө тууралуу нотариалдык күбөлөндүрүлгөн келишимдин.
Бул документтердин аткарылышы сот аткаруучулар кызматында катта-

лары менен дароо ишке ашырылат жана башка кредиторлордун алдында 
биринчи кезекте канааттандырылат. Сот аткаруучу карызкорго алиментти 
ыктыярдуу түрдө он күндүн ичинде төлөп коюуну сунуш кылат. Эгер ал 
аткарылбаса, кийинки кадам менен мажбурлап төлөтүү болот.

Эгерде башка эмгек акысы же башка кирешеси болбогон учурда, өн-
дүрүү ошол аймактагы орточо эмгек акынын эсептик суммасынан улам 
жүргүзүлөт. Ал эми мындан баш тарткан учурда өндүрүү карызкордун сот 
аткаруучулар тапкан бардык бардык кирешелеринен алынат. Эгер расмий 
кирешелери табылбаган болсо, өндүрүү карызкордун мүлкүнүн эсебинен 
жүргүзүлөт. Ошол убактан баштап сот аткаруучу эгер карызкордун мүлкү 
болсо, аны камакка алууга укуктуу, себеби каражатты ндүрүү, иш ордун 
аныктоо – мунун баары сот аткаруучунун милдети.

Сот аткаруучулар суроо-талап аркылуу карызкордун жашаган жана иш 
ордун таппаган кезде алар укук коргоо органдарына аны издеп табуу жана 
кийин тескеменин, аткаруу барагынын, же нотариалдык күбөлөндүрүлгөн 
келишимдин аткарылышын талаптарын камсыз кылуу үчүн материалдарды 
жөнөтүшөт.

Аткаруу өндүрүшүнүн этабында доогер тарабынан баланын алименти 
боюнча карызкордун жүргөн жайы жана кирешелери тууралуу өзүндө 
болгон маалыматтардын берилиши өзгөчө маанилүү эсептелет. Ошентип, 
алименттик карызды төлөтүп алуу мүмкүндүгүн абдан жогорулатууга 
болот.

Кыргыз Республикасынын үй-бүлөө чөйрөсүндөгү мыйзамдарына 
ылайык, эки ата-эне тең өз балдарына материалдык жактан колдоо көр-
сөтүшү керек, анын ичинде алимент төлөө жолу менен. 

Бирок, алимент төөлөчү өз милдетин толугу менен аткарбаса, анда ал 
жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн.

Эми, Кыргыз Республикасынын “Сот аткаруучулардын статусу жөнүндө 
жана аткаруу өндүрүшү тууралуу” мыйзамына ылайык сот аткаруучу кары-
зкордун Кыргыз Республикасынан чыгуусуна убактылуу чектөө жөнүндө 
токтом чыгарат жана токтомдун көчүрмөлөрү карызкорго жана мамлекет-
тик чек аранын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча ыйгарым укуктуу мам-
лекеттик органга жиберилет.

Кийинчерээк, балага алимент төлөөдөн системалуу түрдө (үч жолуда

 ашык) атайылап баш тартканда сот аткаруучу материалдарды ички 
иштер органдарына жоруктар боюнча ишти каттап баштоо үчүн өткөрүп 
берет.

Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексинин 77-беренеси-
не ылайык жашы жетелек балдарын же болбосо жашы жеткен, бирок 
эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж балдарын багуу 
үчүн каражаттарды соттун чечиминин негизинде төлөөдөн ата-энелердин 
качуусу, -

I категориядагы (200 миң сомдон 300 миң сомго чейин) айып пул түрүн-
дөгү жазага алып келет.

Алимент өндүрүүчү тарап сот аткаруучунун алимент өндүрүү боюнча 
аракетсиздигине карата соттук департаментке арыз менен кайрылса болот. 
Алимент төлөбөй коюу – бул баланын укугун одоно бузуу. Кыргыз Респу-
бликасынын Үй-бүлөө кодексинин 74-беренесине ылайык ата-энелик мил-
деттерин аткаруудан, анын ичинде алимент төлөөдөн кыянаттык менен 
качса, ата-эне (алардын бири) ата-энелик укуктарынан ажыратылышы 
мүмкүн.

АЛИМЕНТТИ КЫРГЫЗСТАНДЫН ЧЕГИНЕН СЫРТТА ЖҮРГӨН МУР-
ДАГЫ ЖУБАЙДАН ӨНДҮРҮП АЛУУ  

Дароо айтып кетчү нерсе, айтыла турган нерселердин баары жашы жет-
пеген бала жана аны багып жаткан ата-эне Кыргызстандын аймагында 
туруктуу жашаганда гана мүмкүн.

Сет жакта жүргөн ата-энеден алиментти өндүрүп алуунун үч жолу бар:
1. Алиментти өндүрүп алуу үчүн өлкөнүн ичинде оң чечимди алуу жана 

бул чечимди чет элде, КМШнын аймагында болсун же чет жактарда 
болсун, аткарылышына өтүнүч келтирүү;

2. алиментти чет элде өндүрүүгө жана эгер алиментке милдеттүү жак 
Россияда жүрсө, КМШнын 2002-жылдын 7-октябрындагы  жарандык, 
үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам тууралуу Кон-
венциясынын алкагында анын аткарылышына жетишүү;

3. чет элде алиментти өндүрүү тууралуу арызды берүү жана 1956-жыл-
дын 20-июнундагы  Конвенциянын алкагында чечимди аткарууга же-
тишүү. 

Эскерте кетчү нерсе, Кыргызстандын аймагындагы сотко арыз берген 
кезде да сот карала турган маселе боюнча кабар бериши үчүн экинчи ата-э-
ненин жашаган жерин көрсөтүү талап кылынат. Деген менен, доогер 
дайыма эле жоопкер кайда жашаганын тактап бере албайт. Муну да чечсе 
болот, себеби соттук териштирүүнүн процессинде алиментке милдеттүү

 жубайдын жашаган жерин аныктоо боюнча чаралар көрүлөт. Жашаган 
жери белгисиз болгон же жашаган жери Кыргызстанда болбогон жоопкер 
үстүнөн сотко доо арыз берүү анын мүлкүнүн турган жайын же анын 
Кыргыз Республикасындагы белгилүү болгон акыркы жашаган жерин көр-
сөтүү аркылуу мүмкүн.

Айталы, жоопкерди таптыңыз, кабар бердиңиз жана ишти утуп 
алдыңыз. Анан эмне болот?

Кыргыз Республикасы катышкан укуктук жардам көрсөтүү тууралуу Эл 
аралык келишимдердин негизги бөлүгү соттук чечим чыгарган сотко бул 
чечимдин башка мамлекеттин аймагында (мисалы, КМШ Конвенциясына 
ылайык Россия Федерациясында) таанылышы жана аткарылышы тууралуу 
өтүнүч менен кайрылуу зарылдыгын көрсөтөт.

Андан тышкары, айтылып кеткен келишимдерде бул өтүнүчтү  мурдагы 
жубайы жашап жаткан мамлекеттин компетенттүү сотуна берүү мүмкүндү-
гү көрсөтүлгөн. Бул чет элдик соттун өтүнүчтү кабыл алуусуна кеткен 
убакыт чыгымдарынын кыскарышы жагынан алганда пайдалуу болот. 
Бирок да, чечимдин аткарылышын кыйыгдатуучу кайсы бир катачылыктар-
дын алдын алуу менен ошол соттук чечимди чыгарган сотко кайрылган эле 
оң, анткени ал андан аркы аракеттерди аныктоого, ошондой эле бардык 
тийиштүү документтерди жасаганга жардам берет.

Өтүнүчкө төмөнкү документтер тиркелиши керек:
1) сот чечими же ошол чечимдин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү жана 

чечимдин күчүнө киргени тууралуу жана аткарылууга жатарлыгы же эгер 
ал чечимде көргөзүлбөсө, ал мыйзамдуу күчүнө кире электе аткарылышы 
керектиги тууралуу расмий документ;

2) ага каршы чечим чыккан, процесске катышпаган тарап аныкталган 
тартипте жана өз убагында сотко чакырылгандыгы, а эгерде процессуал-
дык аракетке жөндөмсүз болсо, анда тийиштүү тартипте өкүлдүк болушун 
көрсөткөн документ; 

3) жогоруда аталган документтердин жана өтүнүчтүн өзүнүн чечим 
аткарылышы керек болгон мамлекеттин тилиндеги күбөлөндүрүлгөн 
котормосу.

Ошентип, алиментке милдеттүү болгон жак жашаган чет элдик мамле-
кеттин аймагында сот чечиминин таанылышы жана аткарылышы тууралуу 
өтүнүчтү сотко берүү менен эреже катары алимент өндүрүүчүнүн ролу аяк-
тайт (айым учурларда чет элдик сот өңдүрүүчүгө өзү кызыккан маселелер 
боюнча түшүнүк алуу үчүн кайрылышы мүмкүн). Өтүнүч берилгенден 
кийин кийинки аракеттердин негизги жүгү Кыргыз Республикасынын жана 
чет элдик компетенттүү органдарынын жоопкерчилигине (мисалы, РФ) 
жүктөлөт.

Мурда чыккан соттук чечимдин негизинде алимент төлөөдө анык бир 
карыз топтолуп калган жана карызкор чет элде жүргөн, анын иши жана 
мүлкү да чет элде экени белгилүү болуп калган кырдаалды өзүнчө карап 
коюунун зарылдыгы бар. Мындай учурда да чечим чыгарган жергиликтүү 
сот аркылуу соттук чечимдин карыкзор жашап турган мамлекеттин компе-
тенттүү сотунда таануу жана аткаруу тууралуу өтүнүчтү жөнөтүү зарыл. 
Эгер өндүрүүчү карызкордун конкреттүү дарегин билбесе, бирок ага кары-
зкордун, мисалы, Россияда жашап турганы белгилүү болсо, анда Кыргыз 
Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү жана 
сот аткаруучулардын статусу жөнүндө” мыйзамынын 31-статьясына 
ылайык карызкорду издеп табуу маселеси боюнча жергиликтүү сотко кай-
рылышы керек. Андан кийин “Жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш 
иштери боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер жөнүндө Конвен-
циянын” 5-бөлүгүнүн 35-статьясына ылайык, алиментке милдеттүү жакты 
издөө боюнча соттун аныктамасына негизденип, соттук чечимдерди атка-
руу органы (Россияда – соттук приставдар) аракеттенет.

Аягында белгилей кетчү нерсе, ушул сыяктуу иштерде ар бир конкрет-
түү окуянын деталдары өзгөчө мааниге ээ болот: айрыкча карызкор кайсы 
мамлекетте жашап жатканы. Биздин юристтер сиздин абалыңызды 
караштырып, ошондой эле сизге тийиштүү болгон каражаттарды соттук 
тартипте өндүрүү боюнча комплекстүү толук жардам көрсөтүшөт.

1956-ЖЫЛДЫН 20-ИЮНУНДАГЫ ЧЕТ ЭЛДЕ АЛИМЕНТТЕРДИ ӨН-
ДҮРҮҮ ЖӨНҮНДӨ КОНВЕНЦИЯГА ЫЛАЙЫК ЧЕТ ЭЛДЕ АЛИМЕНТТЕР-

ДИ ӨНДҮРҮҮ ТАРТИБИ

Мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими колго тийген соң, аны аткаруу 
керек болот. Аны үчүн доогердин катталган жери боюнча сот аткаруучулар 
кызматынын аймактык бөлүмүнө төмөнкүлөрдү берүү керек:

• башка өлкөнүн аймагында алиментти өндүрүү жөнүндө Кыргызстан-
дын сотунун чечимин башка өлкөнүн аймагында таануу жана аткаруу туу-
ралуу арыз (кайрылуу) (арыз, кайрылуу эркин формада жазылат);

• чет элде алиментти өндүрүү жөнүндө Конвенциянын негизинде али-
ментти өндүрүү жөнүндө чечимди таануу жана аткаруу тууралуу өтүнүч.

Өтүнүчтө буларды көрсөтүү керек: Өтүнүч эркин формада жазылат.
• (карызкордун) толук аты-жөнү, туулган датасы, жарандыгы, анын 

дареги, иштеген иши жана иш орду (эгер алар белгилүү болсо) жана 
мүмкүн болушунча карызкордун сүрөтү;

• Карызкордун каржы жана үй-бүлолүк абалы, анын мүлкү (эгер алар 
болсо) тууралуу маалымат;

• Карызкордун жайгашкан жерин аныктоого жардам берүүчү ар кандай 

башка маалымат. 
Өтүнүчкө буларды тиркеш керек:
• сот чечиминин көчүрмөсү;
• чечим мыйзамдуу күчүнө киргендиги тууралуу тактама (чечим кабыл 

алган сот берет);
• чечимдин Кыргызстандын аймагында жарым-жартылай аткарылган-

дыгы же аткарылбагандыгы тууралуу тактама (сот аткаруучулар кызматы-
нын бөлүмү берет);

• карызкор сот жараянына катышпаган болсо, сот жараяны кай жерде 
жана качан болорлугу тууралуу талаптагыдай кабарландырылгандыгы туу-
ралуу тактама (талаш-тартышты караган сот берет);

• зарылдык жана мүмүндүк болушунча бул иш маңызынан каралганда-
гы соттук жараяндын протоколунун көчүрмөсү;

• өндүрүүчүнүн сүрөтү;
• ал аткарылышы керек болгон өлкөнүн тилиндеги өтүнүчтүн жана ага 

тиркелген документтердин котормосу. 

Андан ары Кыргыз Республикасынын алдындагы Сот департаменти 
келишимдеги өлкөнүн тийиштүү органдарына документтерди атка-
руу үчүн өзү жиберет.

 Кыргызстан алименттерди чет элде өндүрүү жөнүндө Конвенцияга 
2003-жылы  кошулган. Чет элде алименттерди өндүрүү Конвенциясына кол 
койгон өлкөлөрдүн ичинде булар бар: Австралия, Австрия, Алжир, Арген-
тина, Барбадос, Бельгия, Беларусь, Боливия, Босния и Герцеговина, Брази-
лия, Буркина-Фасо, Македония, Венгрия, Гаити, Гватемала, Германия, 
Греция, Дания, Доминикан Республикасы, Израиль, Ирландия, Испания, 
Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Кипр, Колумбия, Куба, Украи-
на, Либерия, Люксембург, Марокко, Мексика, Монако, Нигер, Нидерланды, 
Жаңы Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Молдова, Ру-
мыния, Сальвадор, Сейшель Аралдары, Сербия, Словакия, Словения, 
Улуубритания и Түндүк Ирландия, Суринам, Тунис, Түркия, Уругвай, Фи-
липпиндер, Финляндия, Франция, Хорватия, Борбордук Африка Республи-
касы, Черногория, Чех Республикасы, Чили, Швейцария, Швеция, 
Шри-Ланка, Эквадор, Эстония.



БАЛАГА АЛИМЕНТ ӨНДҮРҮҮ ТУУРАЛУУ ДОКУМЕНТТЕРДИ КАЙДА 
ЖАНА КАНТИП ТАПШЫРУУ КЕРЕК?

Бул маалыматтын сизге зарылдыгы болбойт деп ишенебиз, бирок, 
тилекке каршы, биздин жашообуз алдын ала билбеген күтүүсүздүктөргө 
толтура.

Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси баланы багууда ата-эненин 
экөөсүнүн тең бирдей даражада катышуусун тастыктайт. Эгер башка күн 
түшүп, ата-эненин бирөөсү өз милдетин аткарбаса, анда сүйлөшүү жолу 
менен алимент төлөөнүн тартиби тууралуу келишип алуунун жолу бар. 
Зарылдыгы болсо, тараптардын бирөөсү ай сайын төлөй турган сумма көр-
сөтүлгөн кагаз түрүндөгү келишимди нотариаттан бекиттирип алууга 
болот.

Бирок, дайыма эле мындай боло бербейт. Бул маселеде компромисске 
келүү кыйын, анан да кайсы бир себептерге байланыштуу келишип алуу 
мүмкүн болбой да калат. Ата-эненин бирөөсү жоопкерчиликти көтөрүүнү 
жана өз баласын материалдык жактан камсыз кылууну зарыл деп эсепте-
бейт. Алимент өндүрүү маселеси мындай учурда сотто чечилет. Бул эки 
учурда да алиментти дайындоо жана өндүрүү Кыргыз Республикасынын 
Үй-бүлө кодекси жана “Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү 
жана сот аткаруучулардын статусу жөнүндө” мыйзамы менен аныкталат.

Сот системасы жетекчиликке алган негизги принциптер төмөнкүлөр 
болуп саналат:

• Жашы жете элек балдарды багууну ишке ашыруудагы ата-энелердин 
бирдей үлүштөгү милдеттүүлүгү;

• мамлекеттин бардык аймактарында сот чечимдерин аткаруу милдет-
түүлүгү;

• ата-энелердин балдарды талаптагыдай камсыз кылышка милдет-
түүлүгү баланын мыйзамдуу никеден же андан сырткары төрөлүшүнөн көз 
каранды эместиги;

• никеде болсун же ажырашкандан кийин болсун баланы багуунун 
зарылдыгы.

Көп учурларда сотко алимент өдүрүү боюнча кайрылуулар нике бузул

гандан кийин болот. Бул төлөтүп алуунун зарылдыгын негиздөөнү оңой-
лотот. Мындай учурда ата-энелер чогуу чарба күтүшпөйт, жалпы бюджет 
болбойт, балдарды багуунун түйшүгү ата-энелердин колунда балдар калган 
бирөөсүнө түшөт.

Атасы менен энеси али никелеше элек кезде балдардын укуктарын 
камсыз кылуу үчүн алиментти мажбурлап өндүрүү тууралуу кайрылуулар 
да болуп калат. Мындай кырдаалда аргументтерди жана далилдерди кыл-
даттык менен даярдоо зарылдыгы бар. Ата-энелердин бирөөнүн үстүнөн 
арыздануу үчүн балдарды багуудан баш тартып жатканын тастыктап 
берүүчү бир эмес, бир нече күбөлөр керек.

НИКЕСИЗ ТӨРӨЛГӨН БАЛАГА АЛИМЕНТТЕРДИ АЛУУ 

Жарандык никеде төрөлүп, ЗАГС органдарында катталбаган бала 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык никеде төрөлгөн бал-
дардай эле мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарынын корголушуна карата 
кепилдиктерге ээ.

Никесиз төрөлгөн балага алимент алуу баланын атасынын туткан пози-
циясынан көз каранды:

- эгер туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазылып турса; 
Туулгандыгы тууралуу күбөлүктө атасынын атынын жазылып турушу – 

атаны аныктаган документти түзүүгө жана энеси тарабынан (ыктыярдуу 
келишим түзүү менен же сот аркылуу) энесинин алимент алышына негиз.

- эгер туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазылып турбаса;
Туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазуунун жоктугу адегенде ата экен-

дигинин фактысын далилдөө зарылдыгын алып келет, аны тастыктаган соң 
аял алимент өндүрүү боюнча сотко кайрыла алат. 

- эгер баласын экенин моюнга алса; 
Атанын өз баласы экенин моюнга алышы аялда ыктярдуу келшим түзүү 

үчүн же алимент тууралуу доо арыз менен сотко кайрылуу үчүн зарыл до-
кументтери барлыгын билдирет.

- эгер баласы экенин моюнга албаса; 
Атанын өз баласы экенин моюнга албоосу сот аркылуу медициналык 

экспертиза жүргүзүү менен же башка талашсыз аргументтер менен атасы 
экендигинин фактысын далилдөө маселесин жаратат.

Ошентип, никесиз алименттер ЗАГСта катталган никелер сыяктуу эле 
дайындалат жана өндүрүлөт. Бир гана айырмасы атасы экенин моюнга алуу 
процедурасында турат.

АТАСЫ ЭКЕНИН ТААНУУ

Мыйзамдуу никеден тышкары туулган балдар үчүн бала туулганда эле 
атасынын ким экенин аныктоо шарты жок, ошондуктан алар үчүн атасы 
экенин аныктоо процедурасы маанилүү роль ойнойт. Муну бала төрөлгөн-
дө атасынын макулдугу менен анын маалыматтарын Туулгандугу жөнүндө 
күбөлүккө жазуу аркылуу жасоого болот. Эгер мындайча жасалбаган 
болсо, анда никесиз абала алимент дайындоо максатында сотто атасы 
экенин далилдөөгө туура келет.

Экинчи учурда жарандык күйөө ата экенин өзү моюнга алуу фактысы 
маанилүү нерсе болуп саалат. Себеби, күйөөсү муну ыктыярдуу жасабаса, 
анда аял анын баланын атасы экенин сотто өзү далилдеп бериши керек 
болот. Ушундай учурларда сот доогердин жүйөөлөрүнүн ишенимдүүлүгүн 
жана талашсыздыгын эске алуу менен никесиз балага алимент дайындоо 
чечимин кабыл алат, чынында эле бул үчүн талашсыз аргументтер, керек 
болсо генетикалык экспертизанын жыйынтыктары да талап кылынат. Дал 
мына ушул факты аныкталган соң гана никеден тышкары алимент үчүн 
сотко кайрылса болот.

ӨЛЧӨМҮН АНЫКТОО

Жалпы эреже боюнча, эгер ата-энелер алименттин өлчөмү тууралуу 
келишим түзбөгөн болушса, Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси-
нин 86-статьясына ылайык сот ата-энеден бала үчүн ата-эненин эмгек акы-
сынан жана (же) факт жүзүндөгү кирешесинен төмөнкүдөй пайыздык көр-
сөткүчтөрдө ай сайынкы алиментти өндүрүү жөнүндө чечим кабыл алат:

• бир бала үчүн – кирешенин (эмгек акынын) чейрек бөлүгү; 
• экинчи бала бар болсо – кирешенин (эмгек акынын) үчтөн бири; 
• үч же андан көп бала болсо – кирешенин (эмгек акынын) жарымын.
Тараптардын материалдык жана үй-бүлөлүк абалын жана башка көңүл 

буруучу кырдаалдарды эске алуу менен сот бул үлүштөрдүн өлчөмүн азай-
тышы же көбөйтүшү мүмкүн.

Фермердик чарба жүргүзүп, пайдаланууда накталай акча каражаттары 
жок болгон учурда алименттер натуралай продуктылар менен төлөнүп 
бериши мүмкүн.

Эмгек акынын жана (же) факт жүзүндөгү кирешенин жоктугу ата-эне-
ден баланы багуу милдетин алып салбайт, ал ошол аймактагы орточо эмгек 
акынын эсептик көрсөткүчтөрүнөн улам аныкталган өлчөмдөгү алиментти 
төлөш үчүн өз алдынча каражат издейт, же балага же балдарга тең үлүштө 
берүү менен кыймылдуу жана кыйсылсыз мүлк аркылуу компенсациялайт.

ЫКТЫЯРДУУ КЕЛИШИМ

Баланын энеси жана атасы алимент өндүрүү тууралуу сотко кайрылбай 
туруп эле алименттин өлчөмү жана төлөө тартиби тууралуу келишип алса 
болот. Бул үчүн аларга ата-энелердин кирешесинен пайыз же конкреттүү 
сумма түрүндө, бирок мыйзамда көрсөтүлгөндөн кем эмес ай сайынкы 
төлөмдөр көрсөтүлгөн алименттин өлчөмү тууралуу нотариалдык 
күбөлөндүрүлгөн келишим жардам бере алат.

Мыйзамда мындай келишимдерди милдеттүү түрдө нотариалдык 
күбөлөндүрүүкаралган эмес, бирок кийин аны жокко чыгарууну болтурбоо 
үчүн бул келишимди бекитип берүүгө нотариуска кайрылган оң, ал өзүнүн 
каттоосу менен ата-энелердин ыктыярдуу эркин тастыктап берет.

Алиментти төлөө тутуралуу нотариалдык  күбөлөндүрүлгөн келишим 
аткаруу барагынын күчүнө ээ.

АЛИМЕНТТИ ЖАСАЛГАЛОО

Алиментти жасатуу процедурасына көптөгөн факторлор таасир этет, 
ошондон улам бул процедура өтө жөнөкөй жана бат, анан да мээнетти жана 
убакытты көп талап кылган болушу мүмкүн. Эң жөнөкөй варианты болуп 
жарандык никедеги жубайлардын алимент төлөө тууралуу түзгөн келиши-
ми саналат. Тараптар ыктыярдуу түрдө өздөрүнө милдеттенмелерди 
алышат жана аны аткарышат. Эгер келишим болсо, бирок кайсы бир тарап 
анын шарттарын аткарбаса, же мындай келишим түзүлгөн эмес болсо, анда 
алименттик төлөмдү дайындоо үчүн соттук тескеме берүүгө же доо арыз 
менен сотко кайрылууга туура келет.

СОТТУК ТЕСЕМЕ АРКЫЛУУ

Ата экендиги тууралуу факты аныкталып, атанын жашаган жери бел-
гилүү болсо, бирок баланын ата-энелеринин ортосунда алименттик кели-
шим түзүлбөсө, анда жоопкердин жашаган жери боюнча соттун биринчи 
инстанциясына алимент өндүрүү тууралуу кайрылса болот. Аны үчүн 
сотко никесиз алименттик төлөмдөрдү дайындоо тууралуу соттук тескеме 
берүү үчүн арыз жөнөтүлөт.

Арызга алимент бериле турган баланын туулгандыгы жөнүндө күбөлү-
гүнүн көчүрмөсү жана жоопкердин жашаган жериндеги кварталдык коми-
теттин тактамасы тиркелиши зарыл.

Деген менен туулгандыгы тууралуу күбөлүктө баланын атасын көр-
сөтүлүшү керек, а эгерде ал жазуу жок болуп чыкса, анда арызга ата экен-
дигин аныктоо тууралуу соттун чечими тиркелиши шарт.

Бул документтерди карап чыгып, сот жыйынга жоопкерди чакырбай 
туруп эле балага мыйзамда көрсөтүлгөн өлчөмдөгү алиментти төлөп берүү 
тууралуу тескеме чыгарат. Ошол тескемеде кармалып калуучу каражат 
төлөөчү тараптын мыйзам тарабынан аныкталган бардык кирешелеринен 
түзүлөрү көрсөтүлүшү керек.

Соттук тескеменин аткарылышын толук кандуу камсыз кылуу үчүн 
доогер жоопкер тарабынан соттун тескемесинин көчүрмөсүн алгандыгын, 
ошондой эле соттук тескеменин аткарылышын камсыз кылуучу сот атка-
руучулар кызматы тарабынан да алынгандыгын жана катталгандыгын 
билиши абзел.

ДОО АРЫЗ АРКЫЛУУ

Доо арыз менен никесиз алимент алуунун процедурасы кыйла татаал 
нерсе болуп эсептелет. Бул процедура доогер баланын мүлктүк укугун 
камсыз кылуу үчүн алиментти нак акчалай сумма түрүндө дайындоону 
тадап кылганда, же алименттин төлөө тууралуу келишим аткарылбай 
атканда, ошондой эле экинчи ата-эненин жайгашкан жери жана анын кире-
шесинин структурасы тууралуу маалыматтар жок болгондо да колдонулат.

Ушул учурлардын бардыгында соттук биринчи инстанцияга алимент өн-
дүрүү тууралуу арыз менен кайрылуу зарыл. Соттук тескемедегидей эле 
доо арызга да туулгандыгы тууралуу күбөлүк; ошондой эле өз талаптарын 
негиздөө үчүн зарыл болгон далилдерди (паспорт, нике тууралуу күбөлүк-
түн көчүрмөсү; туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү; доо арыз-
дын көчүрмөсү (жоопкер үчүн); баланы багуу эненин мойнуна жүктөлгөн-
дүгү тууралуу жашаган жеринен тактама; киреше тууралуу тактама (жооп-
кердин иштеген жеринен алынат) тиркелет.

Никесиз алиментти өндүрүү боюнча жана мурдагы мезгилдер үчүн 
карыздарды толөтүү максатында сотко кайрылган кезде сот органына ошол 
сумманын эсептерин сөзсүз көрсөтүү керек. Мындай арыздар боюнча 
иштер маңызы боюнча эки тараптын да катышуусу менен, же доо арызды 
кароо тууралуу эки жолудан ашуун эскертилип, бирок сот жараянына 
келбей койгон учурда сыртынан карала берет.

Никесиз алименттерди өндүрүү тууралуу чечимди алган соң, соттон 
аткаруу барагын алуу керек жана аны аткаруу үчүн андан ары сот аткаруу-
чулар кызматына жөнөтүү зарыл.

АЛИМЕНТТИК ТӨЛӨМДӨРДҮ ӨНДҮРҮҮ ТАРТИБИ 

Балага алимент өндүрүү төмөнкү негиздерде жүргүзүлөт: 
• Аткаруу барагынын;

• соттук тескеменин;
• алимент төлөө тууралуу нотариалдык күбөлөндүрүлгөн келишимдин.
Бул документтердин аткарылышы сот аткаруучулар кызматында катта-

лары менен дароо ишке ашырылат жана башка кредиторлордун алдында 
биринчи кезекте канааттандырылат. Сот аткаруучу карызкорго алиментти 
ыктыярдуу түрдө он күндүн ичинде төлөп коюуну сунуш кылат. Эгер ал 
аткарылбаса, кийинки кадам менен мажбурлап төлөтүү болот.

Эгерде башка эмгек акысы же башка кирешеси болбогон учурда, өн-
дүрүү ошол аймактагы орточо эмгек акынын эсептик суммасынан улам 
жүргүзүлөт. Ал эми мындан баш тарткан учурда өндүрүү карызкордун сот 
аткаруучулар тапкан бардык бардык кирешелеринен алынат. Эгер расмий 
кирешелери табылбаган болсо, өндүрүү карызкордун мүлкүнүн эсебинен 
жүргүзүлөт. Ошол убактан баштап сот аткаруучу эгер карызкордун мүлкү 
болсо, аны камакка алууга укуктуу, себеби каражатты ндүрүү, иш ордун 
аныктоо – мунун баары сот аткаруучунун милдети.

Сот аткаруучулар суроо-талап аркылуу карызкордун жашаган жана иш 
ордун таппаган кезде алар укук коргоо органдарына аны издеп табуу жана 
кийин тескеменин, аткаруу барагынын, же нотариалдык күбөлөндүрүлгөн 
келишимдин аткарылышын талаптарын камсыз кылуу үчүн материалдарды 
жөнөтүшөт.

Аткаруу өндүрүшүнүн этабында доогер тарабынан баланын алименти 
боюнча карызкордун жүргөн жайы жана кирешелери тууралуу өзүндө 
болгон маалыматтардын берилиши өзгөчө маанилүү эсептелет. Ошентип, 
алименттик карызды төлөтүп алуу мүмкүндүгүн абдан жогорулатууга 
болот.

Кыргыз Республикасынын үй-бүлөө чөйрөсүндөгү мыйзамдарына 
ылайык, эки ата-эне тең өз балдарына материалдык жактан колдоо көр-
сөтүшү керек, анын ичинде алимент төлөө жолу менен. 

Бирок, алимент төөлөчү өз милдетин толугу менен аткарбаса, анда ал 
жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн.

Эми, Кыргыз Республикасынын “Сот аткаруучулардын статусу жөнүндө 
жана аткаруу өндүрүшү тууралуу” мыйзамына ылайык сот аткаруучу кары-
зкордун Кыргыз Республикасынан чыгуусуна убактылуу чектөө жөнүндө 
токтом чыгарат жана токтомдун көчүрмөлөрү карызкорго жана мамлекет-
тик чек аранын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча ыйгарым укуктуу мам-
лекеттик органга жиберилет.

Кийинчерээк, балага алимент төлөөдөн системалуу түрдө (үч жолуда

 ашык) атайылап баш тартканда сот аткаруучу материалдарды ички 
иштер органдарына жоруктар боюнча ишти каттап баштоо үчүн өткөрүп 
берет.

Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексинин 77-беренеси-
не ылайык жашы жетелек балдарын же болбосо жашы жеткен, бирок 
эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж балдарын багуу 
үчүн каражаттарды соттун чечиминин негизинде төлөөдөн ата-энелердин 
качуусу, -

I категориядагы (200 миң сомдон 300 миң сомго чейин) айып пул түрүн-
дөгү жазага алып келет.

Алимент өндүрүүчү тарап сот аткаруучунун алимент өндүрүү боюнча 
аракетсиздигине карата соттук департаментке арыз менен кайрылса болот. 
Алимент төлөбөй коюу – бул баланын укугун одоно бузуу. Кыргыз Респу-
бликасынын Үй-бүлөө кодексинин 74-беренесине ылайык ата-энелик мил-
деттерин аткаруудан, анын ичинде алимент төлөөдөн кыянаттык менен 
качса, ата-эне (алардын бири) ата-энелик укуктарынан ажыратылышы 
мүмкүн.

АЛИМЕНТТИ КЫРГЫЗСТАНДЫН ЧЕГИНЕН СЫРТТА ЖҮРГӨН МУР-
ДАГЫ ЖУБАЙДАН ӨНДҮРҮП АЛУУ  

Дароо айтып кетчү нерсе, айтыла турган нерселердин баары жашы жет-
пеген бала жана аны багып жаткан ата-эне Кыргызстандын аймагында 
туруктуу жашаганда гана мүмкүн.

Сет жакта жүргөн ата-энеден алиментти өндүрүп алуунун үч жолу бар:
1. Алиментти өндүрүп алуу үчүн өлкөнүн ичинде оң чечимди алуу жана 

бул чечимди чет элде, КМШнын аймагында болсун же чет жактарда 
болсун, аткарылышына өтүнүч келтирүү;

2. алиментти чет элде өндүрүүгө жана эгер алиментке милдеттүү жак 
Россияда жүрсө, КМШнын 2002-жылдын 7-октябрындагы  жарандык, 
үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам тууралуу Кон-
венциясынын алкагында анын аткарылышына жетишүү;

3. чет элде алиментти өндүрүү тууралуу арызды берүү жана 1956-жыл-
дын 20-июнундагы  Конвенциянын алкагында чечимди аткарууга же-
тишүү. 

Эскерте кетчү нерсе, Кыргызстандын аймагындагы сотко арыз берген 
кезде да сот карала турган маселе боюнча кабар бериши үчүн экинчи ата-э-
ненин жашаган жерин көрсөтүү талап кылынат. Деген менен, доогер 
дайыма эле жоопкер кайда жашаганын тактап бере албайт. Муну да чечсе 
болот, себеби соттук териштирүүнүн процессинде алиментке милдеттүү

 жубайдын жашаган жерин аныктоо боюнча чаралар көрүлөт. Жашаган 
жери белгисиз болгон же жашаган жери Кыргызстанда болбогон жоопкер 
үстүнөн сотко доо арыз берүү анын мүлкүнүн турган жайын же анын 
Кыргыз Республикасындагы белгилүү болгон акыркы жашаган жерин көр-
сөтүү аркылуу мүмкүн.

Айталы, жоопкерди таптыңыз, кабар бердиңиз жана ишти утуп 
алдыңыз. Анан эмне болот?

Кыргыз Республикасы катышкан укуктук жардам көрсөтүү тууралуу Эл 
аралык келишимдердин негизги бөлүгү соттук чечим чыгарган сотко бул 
чечимдин башка мамлекеттин аймагында (мисалы, КМШ Конвенциясына 
ылайык Россия Федерациясында) таанылышы жана аткарылышы тууралуу 
өтүнүч менен кайрылуу зарылдыгын көрсөтөт.

Андан тышкары, айтылып кеткен келишимдерде бул өтүнүчтү  мурдагы 
жубайы жашап жаткан мамлекеттин компетенттүү сотуна берүү мүмкүндү-
гү көрсөтүлгөн. Бул чет элдик соттун өтүнүчтү кабыл алуусуна кеткен 
убакыт чыгымдарынын кыскарышы жагынан алганда пайдалуу болот. 
Бирок да, чечимдин аткарылышын кыйыгдатуучу кайсы бир катачылыктар-
дын алдын алуу менен ошол соттук чечимди чыгарган сотко кайрылган эле 
оң, анткени ал андан аркы аракеттерди аныктоого, ошондой эле бардык 
тийиштүү документтерди жасаганга жардам берет.

Өтүнүчкө төмөнкү документтер тиркелиши керек:
1) сот чечими же ошол чечимдин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү жана 

чечимдин күчүнө киргени тууралуу жана аткарылууга жатарлыгы же эгер 
ал чечимде көргөзүлбөсө, ал мыйзамдуу күчүнө кире электе аткарылышы 
керектиги тууралуу расмий документ;

2) ага каршы чечим чыккан, процесске катышпаган тарап аныкталган 
тартипте жана өз убагында сотко чакырылгандыгы, а эгерде процессуал-
дык аракетке жөндөмсүз болсо, анда тийиштүү тартипте өкүлдүк болушун 
көрсөткөн документ; 

3) жогоруда аталган документтердин жана өтүнүчтүн өзүнүн чечим 
аткарылышы керек болгон мамлекеттин тилиндеги күбөлөндүрүлгөн 
котормосу.

Ошентип, алиментке милдеттүү болгон жак жашаган чет элдик мамле-
кеттин аймагында сот чечиминин таанылышы жана аткарылышы тууралуу 
өтүнүчтү сотко берүү менен эреже катары алимент өндүрүүчүнүн ролу аяк-
тайт (айым учурларда чет элдик сот өңдүрүүчүгө өзү кызыккан маселелер 
боюнча түшүнүк алуу үчүн кайрылышы мүмкүн). Өтүнүч берилгенден 
кийин кийинки аракеттердин негизги жүгү Кыргыз Республикасынын жана 
чет элдик компетенттүү органдарынын жоопкерчилигине (мисалы, РФ) 
жүктөлөт.

Мурда чыккан соттук чечимдин негизинде алимент төлөөдө анык бир 
карыз топтолуп калган жана карызкор чет элде жүргөн, анын иши жана 
мүлкү да чет элде экени белгилүү болуп калган кырдаалды өзүнчө карап 
коюунун зарылдыгы бар. Мындай учурда да чечим чыгарган жергиликтүү 
сот аркылуу соттук чечимдин карыкзор жашап турган мамлекеттин компе-
тенттүү сотунда таануу жана аткаруу тууралуу өтүнүчтү жөнөтүү зарыл. 
Эгер өндүрүүчү карызкордун конкреттүү дарегин билбесе, бирок ага кары-
зкордун, мисалы, Россияда жашап турганы белгилүү болсо, анда Кыргыз 
Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү жана 
сот аткаруучулардын статусу жөнүндө” мыйзамынын 31-статьясына 
ылайык карызкорду издеп табуу маселеси боюнча жергиликтүү сотко кай-
рылышы керек. Андан кийин “Жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш 
иштери боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер жөнүндө Конвен-
циянын” 5-бөлүгүнүн 35-статьясына ылайык, алиментке милдеттүү жакты 
издөө боюнча соттун аныктамасына негизденип, соттук чечимдерди атка-
руу органы (Россияда – соттук приставдар) аракеттенет.

Аягында белгилей кетчү нерсе, ушул сыяктуу иштерде ар бир конкрет-
түү окуянын деталдары өзгөчө мааниге ээ болот: айрыкча карызкор кайсы 
мамлекетте жашап жатканы. Биздин юристтер сиздин абалыңызды 
караштырып, ошондой эле сизге тийиштүү болгон каражаттарды соттук 
тартипте өндүрүү боюнча комплекстүү толук жардам көрсөтүшөт.

1956-ЖЫЛДЫН 20-ИЮНУНДАГЫ ЧЕТ ЭЛДЕ АЛИМЕНТТЕРДИ ӨН-
ДҮРҮҮ ЖӨНҮНДӨ КОНВЕНЦИЯГА ЫЛАЙЫК ЧЕТ ЭЛДЕ АЛИМЕНТТЕР-

ДИ ӨНДҮРҮҮ ТАРТИБИ

Мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими колго тийген соң, аны аткаруу 
керек болот. Аны үчүн доогердин катталган жери боюнча сот аткаруучулар 
кызматынын аймактык бөлүмүнө төмөнкүлөрдү берүү керек:

• башка өлкөнүн аймагында алиментти өндүрүү жөнүндө Кыргызстан-
дын сотунун чечимин башка өлкөнүн аймагында таануу жана аткаруу туу-
ралуу арыз (кайрылуу) (арыз, кайрылуу эркин формада жазылат);

• чет элде алиментти өндүрүү жөнүндө Конвенциянын негизинде али-
ментти өндүрүү жөнүндө чечимди таануу жана аткаруу тууралуу өтүнүч.

Өтүнүчтө буларды көрсөтүү керек: Өтүнүч эркин формада жазылат.
• (карызкордун) толук аты-жөнү, туулган датасы, жарандыгы, анын 

дареги, иштеген иши жана иш орду (эгер алар белгилүү болсо) жана 
мүмкүн болушунча карызкордун сүрөтү;

• Карызкордун каржы жана үй-бүлолүк абалы, анын мүлкү (эгер алар 
болсо) тууралуу маалымат;

• Карызкордун жайгашкан жерин аныктоого жардам берүүчү ар кандай 

башка маалымат. 
Өтүнүчкө буларды тиркеш керек:
• сот чечиминин көчүрмөсү;
• чечим мыйзамдуу күчүнө киргендиги тууралуу тактама (чечим кабыл 

алган сот берет);
• чечимдин Кыргызстандын аймагында жарым-жартылай аткарылган-

дыгы же аткарылбагандыгы тууралуу тактама (сот аткаруучулар кызматы-
нын бөлүмү берет);

• карызкор сот жараянына катышпаган болсо, сот жараяны кай жерде 
жана качан болорлугу тууралуу талаптагыдай кабарландырылгандыгы туу-
ралуу тактама (талаш-тартышты караган сот берет);

• зарылдык жана мүмүндүк болушунча бул иш маңызынан каралганда-
гы соттук жараяндын протоколунун көчүрмөсү;

• өндүрүүчүнүн сүрөтү;
• ал аткарылышы керек болгон өлкөнүн тилиндеги өтүнүчтүн жана ага 

тиркелген документтердин котормосу. 

Андан ары Кыргыз Республикасынын алдындагы Сот департаменти 
келишимдеги өлкөнүн тийиштүү органдарына документтерди атка-
руу үчүн өзү жиберет.

 Кыргызстан алименттерди чет элде өндүрүү жөнүндө Конвенцияга 
2003-жылы  кошулган. Чет элде алименттерди өндүрүү Конвенциясына кол 
койгон өлкөлөрдүн ичинде булар бар: Австралия, Австрия, Алжир, Арген-
тина, Барбадос, Бельгия, Беларусь, Боливия, Босния и Герцеговина, Брази-
лия, Буркина-Фасо, Македония, Венгрия, Гаити, Гватемала, Германия, 
Греция, Дания, Доминикан Республикасы, Израиль, Ирландия, Испания, 
Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Кипр, Колумбия, Куба, Украи-
на, Либерия, Люксембург, Марокко, Мексика, Монако, Нигер, Нидерланды, 
Жаңы Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Молдова, Ру-
мыния, Сальвадор, Сейшель Аралдары, Сербия, Словакия, Словения, 
Улуубритания и Түндүк Ирландия, Суринам, Тунис, Түркия, Уругвай, Фи-
липпиндер, Финляндия, Франция, Хорватия, Борбордук Африка Республи-
касы, Черногория, Чех Республикасы, Чили, Швейцария, Швеция, 
Шри-Ланка, Эквадор, Эстония.



БАЛАГА АЛИМЕНТ ӨНДҮРҮҮ ТУУРАЛУУ ДОКУМЕНТТЕРДИ КАЙДА 
ЖАНА КАНТИП ТАПШЫРУУ КЕРЕК?

Бул маалыматтын сизге зарылдыгы болбойт деп ишенебиз, бирок, 
тилекке каршы, биздин жашообуз алдын ала билбеген күтүүсүздүктөргө 
толтура.

Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси баланы багууда ата-эненин 
экөөсүнүн тең бирдей даражада катышуусун тастыктайт. Эгер башка күн 
түшүп, ата-эненин бирөөсү өз милдетин аткарбаса, анда сүйлөшүү жолу 
менен алимент төлөөнүн тартиби тууралуу келишип алуунун жолу бар. 
Зарылдыгы болсо, тараптардын бирөөсү ай сайын төлөй турган сумма көр-
сөтүлгөн кагаз түрүндөгү келишимди нотариаттан бекиттирип алууга 
болот.

Бирок, дайыма эле мындай боло бербейт. Бул маселеде компромисске 
келүү кыйын, анан да кайсы бир себептерге байланыштуу келишип алуу 
мүмкүн болбой да калат. Ата-эненин бирөөсү жоопкерчиликти көтөрүүнү 
жана өз баласын материалдык жактан камсыз кылууну зарыл деп эсепте-
бейт. Алимент өндүрүү маселеси мындай учурда сотто чечилет. Бул эки 
учурда да алиментти дайындоо жана өндүрүү Кыргыз Республикасынын 
Үй-бүлө кодекси жана “Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү 
жана сот аткаруучулардын статусу жөнүндө” мыйзамы менен аныкталат.

Сот системасы жетекчиликке алган негизги принциптер төмөнкүлөр 
болуп саналат:

• Жашы жете элек балдарды багууну ишке ашыруудагы ата-энелердин 
бирдей үлүштөгү милдеттүүлүгү;

• мамлекеттин бардык аймактарында сот чечимдерин аткаруу милдет-
түүлүгү;

• ата-энелердин балдарды талаптагыдай камсыз кылышка милдет-
түүлүгү баланын мыйзамдуу никеден же андан сырткары төрөлүшүнөн көз 
каранды эместиги;

• никеде болсун же ажырашкандан кийин болсун баланы багуунун 
зарылдыгы.

Көп учурларда сотко алимент өдүрүү боюнча кайрылуулар нике бузул

гандан кийин болот. Бул төлөтүп алуунун зарылдыгын негиздөөнү оңой-
лотот. Мындай учурда ата-энелер чогуу чарба күтүшпөйт, жалпы бюджет 
болбойт, балдарды багуунун түйшүгү ата-энелердин колунда балдар калган 
бирөөсүнө түшөт.

Атасы менен энеси али никелеше элек кезде балдардын укуктарын 
камсыз кылуу үчүн алиментти мажбурлап өндүрүү тууралуу кайрылуулар 
да болуп калат. Мындай кырдаалда аргументтерди жана далилдерди кыл-
даттык менен даярдоо зарылдыгы бар. Ата-энелердин бирөөнүн үстүнөн 
арыздануу үчүн балдарды багуудан баш тартып жатканын тастыктап 
берүүчү бир эмес, бир нече күбөлөр керек.

НИКЕСИЗ ТӨРӨЛГӨН БАЛАГА АЛИМЕНТТЕРДИ АЛУУ 

Жарандык никеде төрөлүп, ЗАГС органдарында катталбаган бала 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык никеде төрөлгөн бал-
дардай эле мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарынын корголушуна карата 
кепилдиктерге ээ.

Никесиз төрөлгөн балага алимент алуу баланын атасынын туткан пози-
циясынан көз каранды:

- эгер туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазылып турса; 
Туулгандыгы тууралуу күбөлүктө атасынын атынын жазылып турушу – 

атаны аныктаган документти түзүүгө жана энеси тарабынан (ыктыярдуу 
келишим түзүү менен же сот аркылуу) энесинин алимент алышына негиз.

- эгер туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазылып турбаса;
Туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазуунун жоктугу адегенде ата экен-

дигинин фактысын далилдөө зарылдыгын алып келет, аны тастыктаган соң 
аял алимент өндүрүү боюнча сотко кайрыла алат. 

- эгер баласын экенин моюнга алса; 
Атанын өз баласы экенин моюнга алышы аялда ыктярдуу келшим түзүү 

үчүн же алимент тууралуу доо арыз менен сотко кайрылуу үчүн зарыл до-
кументтери барлыгын билдирет.

- эгер баласы экенин моюнга албаса; 
Атанын өз баласы экенин моюнга албоосу сот аркылуу медициналык 

экспертиза жүргүзүү менен же башка талашсыз аргументтер менен атасы 
экендигинин фактысын далилдөө маселесин жаратат.

Ошентип, никесиз алименттер ЗАГСта катталган никелер сыяктуу эле 
дайындалат жана өндүрүлөт. Бир гана айырмасы атасы экенин моюнга алуу 
процедурасында турат.

АТАСЫ ЭКЕНИН ТААНУУ

Мыйзамдуу никеден тышкары туулган балдар үчүн бала туулганда эле 
атасынын ким экенин аныктоо шарты жок, ошондуктан алар үчүн атасы 
экенин аныктоо процедурасы маанилүү роль ойнойт. Муну бала төрөлгөн-
дө атасынын макулдугу менен анын маалыматтарын Туулгандугу жөнүндө 
күбөлүккө жазуу аркылуу жасоого болот. Эгер мындайча жасалбаган 
болсо, анда никесиз абала алимент дайындоо максатында сотто атасы 
экенин далилдөөгө туура келет.

Экинчи учурда жарандык күйөө ата экенин өзү моюнга алуу фактысы 
маанилүү нерсе болуп саалат. Себеби, күйөөсү муну ыктыярдуу жасабаса, 
анда аял анын баланын атасы экенин сотто өзү далилдеп бериши керек 
болот. Ушундай учурларда сот доогердин жүйөөлөрүнүн ишенимдүүлүгүн 
жана талашсыздыгын эске алуу менен никесиз балага алимент дайындоо 
чечимин кабыл алат, чынында эле бул үчүн талашсыз аргументтер, керек 
болсо генетикалык экспертизанын жыйынтыктары да талап кылынат. Дал 
мына ушул факты аныкталган соң гана никеден тышкары алимент үчүн 
сотко кайрылса болот.

ӨЛЧӨМҮН АНЫКТОО

Жалпы эреже боюнча, эгер ата-энелер алименттин өлчөмү тууралуу 
келишим түзбөгөн болушса, Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси-
нин 86-статьясына ылайык сот ата-энеден бала үчүн ата-эненин эмгек акы-
сынан жана (же) факт жүзүндөгү кирешесинен төмөнкүдөй пайыздык көр-
сөткүчтөрдө ай сайынкы алиментти өндүрүү жөнүндө чечим кабыл алат:

• бир бала үчүн – кирешенин (эмгек акынын) чейрек бөлүгү; 
• экинчи бала бар болсо – кирешенин (эмгек акынын) үчтөн бири; 
• үч же андан көп бала болсо – кирешенин (эмгек акынын) жарымын.
Тараптардын материалдык жана үй-бүлөлүк абалын жана башка көңүл 

буруучу кырдаалдарды эске алуу менен сот бул үлүштөрдүн өлчөмүн азай-
тышы же көбөйтүшү мүмкүн.

Фермердик чарба жүргүзүп, пайдаланууда накталай акча каражаттары 
жок болгон учурда алименттер натуралай продуктылар менен төлөнүп 
бериши мүмкүн.

Эмгек акынын жана (же) факт жүзүндөгү кирешенин жоктугу ата-эне-
ден баланы багуу милдетин алып салбайт, ал ошол аймактагы орточо эмгек 
акынын эсептик көрсөткүчтөрүнөн улам аныкталган өлчөмдөгү алиментти 
төлөш үчүн өз алдынча каражат издейт, же балага же балдарга тең үлүштө 
берүү менен кыймылдуу жана кыйсылсыз мүлк аркылуу компенсациялайт.

ЫКТЫЯРДУУ КЕЛИШИМ

Баланын энеси жана атасы алимент өндүрүү тууралуу сотко кайрылбай 
туруп эле алименттин өлчөмү жана төлөө тартиби тууралуу келишип алса 
болот. Бул үчүн аларга ата-энелердин кирешесинен пайыз же конкреттүү 
сумма түрүндө, бирок мыйзамда көрсөтүлгөндөн кем эмес ай сайынкы 
төлөмдөр көрсөтүлгөн алименттин өлчөмү тууралуу нотариалдык 
күбөлөндүрүлгөн келишим жардам бере алат.

Мыйзамда мындай келишимдерди милдеттүү түрдө нотариалдык 
күбөлөндүрүүкаралган эмес, бирок кийин аны жокко чыгарууну болтурбоо 
үчүн бул келишимди бекитип берүүгө нотариуска кайрылган оң, ал өзүнүн 
каттоосу менен ата-энелердин ыктыярдуу эркин тастыктап берет.

Алиментти төлөө тутуралуу нотариалдык  күбөлөндүрүлгөн келишим 
аткаруу барагынын күчүнө ээ.

АЛИМЕНТТИ ЖАСАЛГАЛОО

Алиментти жасатуу процедурасына көптөгөн факторлор таасир этет, 
ошондон улам бул процедура өтө жөнөкөй жана бат, анан да мээнетти жана 
убакытты көп талап кылган болушу мүмкүн. Эң жөнөкөй варианты болуп 
жарандык никедеги жубайлардын алимент төлөө тууралуу түзгөн келиши-
ми саналат. Тараптар ыктыярдуу түрдө өздөрүнө милдеттенмелерди 
алышат жана аны аткарышат. Эгер келишим болсо, бирок кайсы бир тарап 
анын шарттарын аткарбаса, же мындай келишим түзүлгөн эмес болсо, анда 
алименттик төлөмдү дайындоо үчүн соттук тескеме берүүгө же доо арыз 
менен сотко кайрылууга туура келет.

СОТТУК ТЕСЕМЕ АРКЫЛУУ

Ата экендиги тууралуу факты аныкталып, атанын жашаган жери бел-
гилүү болсо, бирок баланын ата-энелеринин ортосунда алименттик кели-
шим түзүлбөсө, анда жоопкердин жашаган жери боюнча соттун биринчи 
инстанциясына алимент өндүрүү тууралуу кайрылса болот. Аны үчүн 
сотко никесиз алименттик төлөмдөрдү дайындоо тууралуу соттук тескеме 
берүү үчүн арыз жөнөтүлөт.

Арызга алимент бериле турган баланын туулгандыгы жөнүндө күбөлү-
гүнүн көчүрмөсү жана жоопкердин жашаган жериндеги кварталдык коми-
теттин тактамасы тиркелиши зарыл.

Деген менен туулгандыгы тууралуу күбөлүктө баланын атасын көр-
сөтүлүшү керек, а эгерде ал жазуу жок болуп чыкса, анда арызга ата экен-
дигин аныктоо тууралуу соттун чечими тиркелиши шарт.

Бул документтерди карап чыгып, сот жыйынга жоопкерди чакырбай 
туруп эле балага мыйзамда көрсөтүлгөн өлчөмдөгү алиментти төлөп берүү 
тууралуу тескеме чыгарат. Ошол тескемеде кармалып калуучу каражат 
төлөөчү тараптын мыйзам тарабынан аныкталган бардык кирешелеринен 
түзүлөрү көрсөтүлүшү керек.

Соттук тескеменин аткарылышын толук кандуу камсыз кылуу үчүн 
доогер жоопкер тарабынан соттун тескемесинин көчүрмөсүн алгандыгын, 
ошондой эле соттук тескеменин аткарылышын камсыз кылуучу сот атка-
руучулар кызматы тарабынан да алынгандыгын жана катталгандыгын 
билиши абзел.

ДОО АРЫЗ АРКЫЛУУ

Доо арыз менен никесиз алимент алуунун процедурасы кыйла татаал 
нерсе болуп эсептелет. Бул процедура доогер баланын мүлктүк укугун 
камсыз кылуу үчүн алиментти нак акчалай сумма түрүндө дайындоону 
тадап кылганда, же алименттин төлөө тууралуу келишим аткарылбай 
атканда, ошондой эле экинчи ата-эненин жайгашкан жери жана анын кире-
шесинин структурасы тууралуу маалыматтар жок болгондо да колдонулат.

Ушул учурлардын бардыгында соттук биринчи инстанцияга алимент өн-
дүрүү тууралуу арыз менен кайрылуу зарыл. Соттук тескемедегидей эле 
доо арызга да туулгандыгы тууралуу күбөлүк; ошондой эле өз талаптарын 
негиздөө үчүн зарыл болгон далилдерди (паспорт, нике тууралуу күбөлүк-
түн көчүрмөсү; туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү; доо арыз-
дын көчүрмөсү (жоопкер үчүн); баланы багуу эненин мойнуна жүктөлгөн-
дүгү тууралуу жашаган жеринен тактама; киреше тууралуу тактама (жооп-
кердин иштеген жеринен алынат) тиркелет.

Никесиз алиментти өндүрүү боюнча жана мурдагы мезгилдер үчүн 
карыздарды толөтүү максатында сотко кайрылган кезде сот органына ошол 
сумманын эсептерин сөзсүз көрсөтүү керек. Мындай арыздар боюнча 
иштер маңызы боюнча эки тараптын да катышуусу менен, же доо арызды 
кароо тууралуу эки жолудан ашуун эскертилип, бирок сот жараянына 
келбей койгон учурда сыртынан карала берет.

Никесиз алименттерди өндүрүү тууралуу чечимди алган соң, соттон 
аткаруу барагын алуу керек жана аны аткаруу үчүн андан ары сот аткаруу-
чулар кызматына жөнөтүү зарыл.

АЛИМЕНТТИК ТӨЛӨМДӨРДҮ ӨНДҮРҮҮ ТАРТИБИ 

Балага алимент өндүрүү төмөнкү негиздерде жүргүзүлөт: 
• Аткаруу барагынын;

• соттук тескеменин;
• алимент төлөө тууралуу нотариалдык күбөлөндүрүлгөн келишимдин.
Бул документтердин аткарылышы сот аткаруучулар кызматында катта-

лары менен дароо ишке ашырылат жана башка кредиторлордун алдында 
биринчи кезекте канааттандырылат. Сот аткаруучу карызкорго алиментти 
ыктыярдуу түрдө он күндүн ичинде төлөп коюуну сунуш кылат. Эгер ал 
аткарылбаса, кийинки кадам менен мажбурлап төлөтүү болот.

Эгерде башка эмгек акысы же башка кирешеси болбогон учурда, өн-
дүрүү ошол аймактагы орточо эмгек акынын эсептик суммасынан улам 
жүргүзүлөт. Ал эми мындан баш тарткан учурда өндүрүү карызкордун сот 
аткаруучулар тапкан бардык бардык кирешелеринен алынат. Эгер расмий 
кирешелери табылбаган болсо, өндүрүү карызкордун мүлкүнүн эсебинен 
жүргүзүлөт. Ошол убактан баштап сот аткаруучу эгер карызкордун мүлкү 
болсо, аны камакка алууга укуктуу, себеби каражатты ндүрүү, иш ордун 
аныктоо – мунун баары сот аткаруучунун милдети.

Сот аткаруучулар суроо-талап аркылуу карызкордун жашаган жана иш 
ордун таппаган кезде алар укук коргоо органдарына аны издеп табуу жана 
кийин тескеменин, аткаруу барагынын, же нотариалдык күбөлөндүрүлгөн 
келишимдин аткарылышын талаптарын камсыз кылуу үчүн материалдарды 
жөнөтүшөт.

Аткаруу өндүрүшүнүн этабында доогер тарабынан баланын алименти 
боюнча карызкордун жүргөн жайы жана кирешелери тууралуу өзүндө 
болгон маалыматтардын берилиши өзгөчө маанилүү эсептелет. Ошентип, 
алименттик карызды төлөтүп алуу мүмкүндүгүн абдан жогорулатууга 
болот.

Кыргыз Республикасынын үй-бүлөө чөйрөсүндөгү мыйзамдарына 
ылайык, эки ата-эне тең өз балдарына материалдык жактан колдоо көр-
сөтүшү керек, анын ичинде алимент төлөө жолу менен. 

Бирок, алимент төөлөчү өз милдетин толугу менен аткарбаса, анда ал 
жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн.

Эми, Кыргыз Республикасынын “Сот аткаруучулардын статусу жөнүндө 
жана аткаруу өндүрүшү тууралуу” мыйзамына ылайык сот аткаруучу кары-
зкордун Кыргыз Республикасынан чыгуусуна убактылуу чектөө жөнүндө 
токтом чыгарат жана токтомдун көчүрмөлөрү карызкорго жана мамлекет-
тик чек аранын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча ыйгарым укуктуу мам-
лекеттик органга жиберилет.

Кийинчерээк, балага алимент төлөөдөн системалуу түрдө (үч жолуда

 ашык) атайылап баш тартканда сот аткаруучу материалдарды ички 
иштер органдарына жоруктар боюнча ишти каттап баштоо үчүн өткөрүп 
берет.

Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексинин 77-беренеси-
не ылайык жашы жетелек балдарын же болбосо жашы жеткен, бирок 
эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж балдарын багуу 
үчүн каражаттарды соттун чечиминин негизинде төлөөдөн ата-энелердин 
качуусу, -

I категориядагы (200 миң сомдон 300 миң сомго чейин) айып пул түрүн-
дөгү жазага алып келет.

Алимент өндүрүүчү тарап сот аткаруучунун алимент өндүрүү боюнча 
аракетсиздигине карата соттук департаментке арыз менен кайрылса болот. 
Алимент төлөбөй коюу – бул баланын укугун одоно бузуу. Кыргыз Респу-
бликасынын Үй-бүлөө кодексинин 74-беренесине ылайык ата-энелик мил-
деттерин аткаруудан, анын ичинде алимент төлөөдөн кыянаттык менен 
качса, ата-эне (алардын бири) ата-энелик укуктарынан ажыратылышы 
мүмкүн.

АЛИМЕНТТИ КЫРГЫЗСТАНДЫН ЧЕГИНЕН СЫРТТА ЖҮРГӨН МУР-
ДАГЫ ЖУБАЙДАН ӨНДҮРҮП АЛУУ  

Дароо айтып кетчү нерсе, айтыла турган нерселердин баары жашы жет-
пеген бала жана аны багып жаткан ата-эне Кыргызстандын аймагында 
туруктуу жашаганда гана мүмкүн.

Сет жакта жүргөн ата-энеден алиментти өндүрүп алуунун үч жолу бар:
1. Алиментти өндүрүп алуу үчүн өлкөнүн ичинде оң чечимди алуу жана 

бул чечимди чет элде, КМШнын аймагында болсун же чет жактарда 
болсун, аткарылышына өтүнүч келтирүү;

2. алиментти чет элде өндүрүүгө жана эгер алиментке милдеттүү жак 
Россияда жүрсө, КМШнын 2002-жылдын 7-октябрындагы  жарандык, 
үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам тууралуу Кон-
венциясынын алкагында анын аткарылышына жетишүү;

3. чет элде алиментти өндүрүү тууралуу арызды берүү жана 1956-жыл-
дын 20-июнундагы  Конвенциянын алкагында чечимди аткарууга же-
тишүү. 

Эскерте кетчү нерсе, Кыргызстандын аймагындагы сотко арыз берген 
кезде да сот карала турган маселе боюнча кабар бериши үчүн экинчи ата-э-
ненин жашаган жерин көрсөтүү талап кылынат. Деген менен, доогер 
дайыма эле жоопкер кайда жашаганын тактап бере албайт. Муну да чечсе 
болот, себеби соттук териштирүүнүн процессинде алиментке милдеттүү

 жубайдын жашаган жерин аныктоо боюнча чаралар көрүлөт. Жашаган 
жери белгисиз болгон же жашаган жери Кыргызстанда болбогон жоопкер 
үстүнөн сотко доо арыз берүү анын мүлкүнүн турган жайын же анын 
Кыргыз Республикасындагы белгилүү болгон акыркы жашаган жерин көр-
сөтүү аркылуу мүмкүн.

Айталы, жоопкерди таптыңыз, кабар бердиңиз жана ишти утуп 
алдыңыз. Анан эмне болот?

Кыргыз Республикасы катышкан укуктук жардам көрсөтүү тууралуу Эл 
аралык келишимдердин негизги бөлүгү соттук чечим чыгарган сотко бул 
чечимдин башка мамлекеттин аймагында (мисалы, КМШ Конвенциясына 
ылайык Россия Федерациясында) таанылышы жана аткарылышы тууралуу 
өтүнүч менен кайрылуу зарылдыгын көрсөтөт.

Андан тышкары, айтылып кеткен келишимдерде бул өтүнүчтү  мурдагы 
жубайы жашап жаткан мамлекеттин компетенттүү сотуна берүү мүмкүндү-
гү көрсөтүлгөн. Бул чет элдик соттун өтүнүчтү кабыл алуусуна кеткен 
убакыт чыгымдарынын кыскарышы жагынан алганда пайдалуу болот. 
Бирок да, чечимдин аткарылышын кыйыгдатуучу кайсы бир катачылыктар-
дын алдын алуу менен ошол соттук чечимди чыгарган сотко кайрылган эле 
оң, анткени ал андан аркы аракеттерди аныктоого, ошондой эле бардык 
тийиштүү документтерди жасаганга жардам берет.

Өтүнүчкө төмөнкү документтер тиркелиши керек:
1) сот чечими же ошол чечимдин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү жана 

чечимдин күчүнө киргени тууралуу жана аткарылууга жатарлыгы же эгер 
ал чечимде көргөзүлбөсө, ал мыйзамдуу күчүнө кире электе аткарылышы 
керектиги тууралуу расмий документ;

2) ага каршы чечим чыккан, процесске катышпаган тарап аныкталган 
тартипте жана өз убагында сотко чакырылгандыгы, а эгерде процессуал-
дык аракетке жөндөмсүз болсо, анда тийиштүү тартипте өкүлдүк болушун 
көрсөткөн документ; 

3) жогоруда аталган документтердин жана өтүнүчтүн өзүнүн чечим 
аткарылышы керек болгон мамлекеттин тилиндеги күбөлөндүрүлгөн 
котормосу.

Ошентип, алиментке милдеттүү болгон жак жашаган чет элдик мамле-
кеттин аймагында сот чечиминин таанылышы жана аткарылышы тууралуу 
өтүнүчтү сотко берүү менен эреже катары алимент өндүрүүчүнүн ролу аяк-
тайт (айым учурларда чет элдик сот өңдүрүүчүгө өзү кызыккан маселелер 
боюнча түшүнүк алуу үчүн кайрылышы мүмкүн). Өтүнүч берилгенден 
кийин кийинки аракеттердин негизги жүгү Кыргыз Республикасынын жана 
чет элдик компетенттүү органдарынын жоопкерчилигине (мисалы, РФ) 
жүктөлөт.

Мурда чыккан соттук чечимдин негизинде алимент төлөөдө анык бир 
карыз топтолуп калган жана карызкор чет элде жүргөн, анын иши жана 
мүлкү да чет элде экени белгилүү болуп калган кырдаалды өзүнчө карап 
коюунун зарылдыгы бар. Мындай учурда да чечим чыгарган жергиликтүү 
сот аркылуу соттук чечимдин карыкзор жашап турган мамлекеттин компе-
тенттүү сотунда таануу жана аткаруу тууралуу өтүнүчтү жөнөтүү зарыл. 
Эгер өндүрүүчү карызкордун конкреттүү дарегин билбесе, бирок ага кары-
зкордун, мисалы, Россияда жашап турганы белгилүү болсо, анда Кыргыз 
Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү жана 
сот аткаруучулардын статусу жөнүндө” мыйзамынын 31-статьясына 
ылайык карызкорду издеп табуу маселеси боюнча жергиликтүү сотко кай-
рылышы керек. Андан кийин “Жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш 
иштери боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер жөнүндө Конвен-
циянын” 5-бөлүгүнүн 35-статьясына ылайык, алиментке милдеттүү жакты 
издөө боюнча соттун аныктамасына негизденип, соттук чечимдерди атка-
руу органы (Россияда – соттук приставдар) аракеттенет.

Аягында белгилей кетчү нерсе, ушул сыяктуу иштерде ар бир конкрет-
түү окуянын деталдары өзгөчө мааниге ээ болот: айрыкча карызкор кайсы 
мамлекетте жашап жатканы. Биздин юристтер сиздин абалыңызды 
караштырып, ошондой эле сизге тийиштүү болгон каражаттарды соттук 
тартипте өндүрүү боюнча комплекстүү толук жардам көрсөтүшөт.

1956-ЖЫЛДЫН 20-ИЮНУНДАГЫ ЧЕТ ЭЛДЕ АЛИМЕНТТЕРДИ ӨН-
ДҮРҮҮ ЖӨНҮНДӨ КОНВЕНЦИЯГА ЫЛАЙЫК ЧЕТ ЭЛДЕ АЛИМЕНТТЕР-

ДИ ӨНДҮРҮҮ ТАРТИБИ

Мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими колго тийген соң, аны аткаруу 
керек болот. Аны үчүн доогердин катталган жери боюнча сот аткаруучулар 
кызматынын аймактык бөлүмүнө төмөнкүлөрдү берүү керек:

• башка өлкөнүн аймагында алиментти өндүрүү жөнүндө Кыргызстан-
дын сотунун чечимин башка өлкөнүн аймагында таануу жана аткаруу туу-
ралуу арыз (кайрылуу) (арыз, кайрылуу эркин формада жазылат);

• чет элде алиментти өндүрүү жөнүндө Конвенциянын негизинде али-
ментти өндүрүү жөнүндө чечимди таануу жана аткаруу тууралуу өтүнүч.

Өтүнүчтө буларды көрсөтүү керек: Өтүнүч эркин формада жазылат.
• (карызкордун) толук аты-жөнү, туулган датасы, жарандыгы, анын 

дареги, иштеген иши жана иш орду (эгер алар белгилүү болсо) жана 
мүмкүн болушунча карызкордун сүрөтү;

• Карызкордун каржы жана үй-бүлолүк абалы, анын мүлкү (эгер алар 
болсо) тууралуу маалымат;

• Карызкордун жайгашкан жерин аныктоого жардам берүүчү ар кандай 

башка маалымат. 
Өтүнүчкө буларды тиркеш керек:
• сот чечиминин көчүрмөсү;
• чечим мыйзамдуу күчүнө киргендиги тууралуу тактама (чечим кабыл 

алган сот берет);
• чечимдин Кыргызстандын аймагында жарым-жартылай аткарылган-

дыгы же аткарылбагандыгы тууралуу тактама (сот аткаруучулар кызматы-
нын бөлүмү берет);

• карызкор сот жараянына катышпаган болсо, сот жараяны кай жерде 
жана качан болорлугу тууралуу талаптагыдай кабарландырылгандыгы туу-
ралуу тактама (талаш-тартышты караган сот берет);

• зарылдык жана мүмүндүк болушунча бул иш маңызынан каралганда-
гы соттук жараяндын протоколунун көчүрмөсү;

• өндүрүүчүнүн сүрөтү;
• ал аткарылышы керек болгон өлкөнүн тилиндеги өтүнүчтүн жана ага 

тиркелген документтердин котормосу. 

Андан ары Кыргыз Республикасынын алдындагы Сот департаменти 
келишимдеги өлкөнүн тийиштүү органдарына документтерди атка-
руу үчүн өзү жиберет.

 Кыргызстан алименттерди чет элде өндүрүү жөнүндө Конвенцияга 
2003-жылы  кошулган. Чет элде алименттерди өндүрүү Конвенциясына кол 
койгон өлкөлөрдүн ичинде булар бар: Австралия, Австрия, Алжир, Арген-
тина, Барбадос, Бельгия, Беларусь, Боливия, Босния и Герцеговина, Брази-
лия, Буркина-Фасо, Македония, Венгрия, Гаити, Гватемала, Германия, 
Греция, Дания, Доминикан Республикасы, Израиль, Ирландия, Испания, 
Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Кипр, Колумбия, Куба, Украи-
на, Либерия, Люксембург, Марокко, Мексика, Монако, Нигер, Нидерланды, 
Жаңы Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Молдова, Ру-
мыния, Сальвадор, Сейшель Аралдары, Сербия, Словакия, Словения, 
Улуубритания и Түндүк Ирландия, Суринам, Тунис, Түркия, Уругвай, Фи-
липпиндер, Финляндия, Франция, Хорватия, Борбордук Африка Республи-
касы, Черногория, Чех Республикасы, Чили, Швейцария, Швеция, 
Шри-Ланка, Эквадор, Эстония.



БАЛАГА АЛИМЕНТ ӨНДҮРҮҮ ТУУРАЛУУ ДОКУМЕНТТЕРДИ КАЙДА 
ЖАНА КАНТИП ТАПШЫРУУ КЕРЕК?

Бул маалыматтын сизге зарылдыгы болбойт деп ишенебиз, бирок, 
тилекке каршы, биздин жашообуз алдын ала билбеген күтүүсүздүктөргө 
толтура.

Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси баланы багууда ата-эненин 
экөөсүнүн тең бирдей даражада катышуусун тастыктайт. Эгер башка күн 
түшүп, ата-эненин бирөөсү өз милдетин аткарбаса, анда сүйлөшүү жолу 
менен алимент төлөөнүн тартиби тууралуу келишип алуунун жолу бар. 
Зарылдыгы болсо, тараптардын бирөөсү ай сайын төлөй турган сумма көр-
сөтүлгөн кагаз түрүндөгү келишимди нотариаттан бекиттирип алууга 
болот.

Бирок, дайыма эле мындай боло бербейт. Бул маселеде компромисске 
келүү кыйын, анан да кайсы бир себептерге байланыштуу келишип алуу 
мүмкүн болбой да калат. Ата-эненин бирөөсү жоопкерчиликти көтөрүүнү 
жана өз баласын материалдык жактан камсыз кылууну зарыл деп эсепте-
бейт. Алимент өндүрүү маселеси мындай учурда сотто чечилет. Бул эки 
учурда да алиментти дайындоо жана өндүрүү Кыргыз Республикасынын 
Үй-бүлө кодекси жана “Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү 
жана сот аткаруучулардын статусу жөнүндө” мыйзамы менен аныкталат.

Сот системасы жетекчиликке алган негизги принциптер төмөнкүлөр 
болуп саналат:

• Жашы жете элек балдарды багууну ишке ашыруудагы ата-энелердин 
бирдей үлүштөгү милдеттүүлүгү;

• мамлекеттин бардык аймактарында сот чечимдерин аткаруу милдет-
түүлүгү;

• ата-энелердин балдарды талаптагыдай камсыз кылышка милдет-
түүлүгү баланын мыйзамдуу никеден же андан сырткары төрөлүшүнөн көз 
каранды эместиги;

• никеде болсун же ажырашкандан кийин болсун баланы багуунун 
зарылдыгы.

Көп учурларда сотко алимент өдүрүү боюнча кайрылуулар нике бузул

гандан кийин болот. Бул төлөтүп алуунун зарылдыгын негиздөөнү оңой-
лотот. Мындай учурда ата-энелер чогуу чарба күтүшпөйт, жалпы бюджет 
болбойт, балдарды багуунун түйшүгү ата-энелердин колунда балдар калган 
бирөөсүнө түшөт.

Атасы менен энеси али никелеше элек кезде балдардын укуктарын 
камсыз кылуу үчүн алиментти мажбурлап өндүрүү тууралуу кайрылуулар 
да болуп калат. Мындай кырдаалда аргументтерди жана далилдерди кыл-
даттык менен даярдоо зарылдыгы бар. Ата-энелердин бирөөнүн үстүнөн 
арыздануу үчүн балдарды багуудан баш тартып жатканын тастыктап 
берүүчү бир эмес, бир нече күбөлөр керек.

НИКЕСИЗ ТӨРӨЛГӨН БАЛАГА АЛИМЕНТТЕРДИ АЛУУ 

Жарандык никеде төрөлүп, ЗАГС органдарында катталбаган бала 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык никеде төрөлгөн бал-
дардай эле мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарынын корголушуна карата 
кепилдиктерге ээ.

Никесиз төрөлгөн балага алимент алуу баланын атасынын туткан пози-
циясынан көз каранды:

- эгер туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазылып турса; 
Туулгандыгы тууралуу күбөлүктө атасынын атынын жазылып турушу – 

атаны аныктаган документти түзүүгө жана энеси тарабынан (ыктыярдуу 
келишим түзүү менен же сот аркылуу) энесинин алимент алышына негиз.

- эгер туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазылып турбаса;
Туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазуунун жоктугу адегенде ата экен-

дигинин фактысын далилдөө зарылдыгын алып келет, аны тастыктаган соң 
аял алимент өндүрүү боюнча сотко кайрыла алат. 

- эгер баласын экенин моюнга алса; 
Атанын өз баласы экенин моюнга алышы аялда ыктярдуу келшим түзүү 

үчүн же алимент тууралуу доо арыз менен сотко кайрылуу үчүн зарыл до-
кументтери барлыгын билдирет.

- эгер баласы экенин моюнга албаса; 
Атанын өз баласы экенин моюнга албоосу сот аркылуу медициналык 

экспертиза жүргүзүү менен же башка талашсыз аргументтер менен атасы 
экендигинин фактысын далилдөө маселесин жаратат.

Ошентип, никесиз алименттер ЗАГСта катталган никелер сыяктуу эле 
дайындалат жана өндүрүлөт. Бир гана айырмасы атасы экенин моюнга алуу 
процедурасында турат.

АТАСЫ ЭКЕНИН ТААНУУ

Мыйзамдуу никеден тышкары туулган балдар үчүн бала туулганда эле 
атасынын ким экенин аныктоо шарты жок, ошондуктан алар үчүн атасы 
экенин аныктоо процедурасы маанилүү роль ойнойт. Муну бала төрөлгөн-
дө атасынын макулдугу менен анын маалыматтарын Туулгандугу жөнүндө 
күбөлүккө жазуу аркылуу жасоого болот. Эгер мындайча жасалбаган 
болсо, анда никесиз абала алимент дайындоо максатында сотто атасы 
экенин далилдөөгө туура келет.

Экинчи учурда жарандык күйөө ата экенин өзү моюнга алуу фактысы 
маанилүү нерсе болуп саалат. Себеби, күйөөсү муну ыктыярдуу жасабаса, 
анда аял анын баланын атасы экенин сотто өзү далилдеп бериши керек 
болот. Ушундай учурларда сот доогердин жүйөөлөрүнүн ишенимдүүлүгүн 
жана талашсыздыгын эске алуу менен никесиз балага алимент дайындоо 
чечимин кабыл алат, чынында эле бул үчүн талашсыз аргументтер, керек 
болсо генетикалык экспертизанын жыйынтыктары да талап кылынат. Дал 
мына ушул факты аныкталган соң гана никеден тышкары алимент үчүн 
сотко кайрылса болот.

ӨЛЧӨМҮН АНЫКТОО

Жалпы эреже боюнча, эгер ата-энелер алименттин өлчөмү тууралуу 
келишим түзбөгөн болушса, Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси-
нин 86-статьясына ылайык сот ата-энеден бала үчүн ата-эненин эмгек акы-
сынан жана (же) факт жүзүндөгү кирешесинен төмөнкүдөй пайыздык көр-
сөткүчтөрдө ай сайынкы алиментти өндүрүү жөнүндө чечим кабыл алат:

• бир бала үчүн – кирешенин (эмгек акынын) чейрек бөлүгү; 
• экинчи бала бар болсо – кирешенин (эмгек акынын) үчтөн бири; 
• үч же андан көп бала болсо – кирешенин (эмгек акынын) жарымын.
Тараптардын материалдык жана үй-бүлөлүк абалын жана башка көңүл 

буруучу кырдаалдарды эске алуу менен сот бул үлүштөрдүн өлчөмүн азай-
тышы же көбөйтүшү мүмкүн.

Фермердик чарба жүргүзүп, пайдаланууда накталай акча каражаттары 
жок болгон учурда алименттер натуралай продуктылар менен төлөнүп 
бериши мүмкүн.

Эмгек акынын жана (же) факт жүзүндөгү кирешенин жоктугу ата-эне-
ден баланы багуу милдетин алып салбайт, ал ошол аймактагы орточо эмгек 
акынын эсептик көрсөткүчтөрүнөн улам аныкталган өлчөмдөгү алиментти 
төлөш үчүн өз алдынча каражат издейт, же балага же балдарга тең үлүштө 
берүү менен кыймылдуу жана кыйсылсыз мүлк аркылуу компенсациялайт.

ЫКТЫЯРДУУ КЕЛИШИМ

Баланын энеси жана атасы алимент өндүрүү тууралуу сотко кайрылбай 
туруп эле алименттин өлчөмү жана төлөө тартиби тууралуу келишип алса 
болот. Бул үчүн аларга ата-энелердин кирешесинен пайыз же конкреттүү 
сумма түрүндө, бирок мыйзамда көрсөтүлгөндөн кем эмес ай сайынкы 
төлөмдөр көрсөтүлгөн алименттин өлчөмү тууралуу нотариалдык 
күбөлөндүрүлгөн келишим жардам бере алат.

Мыйзамда мындай келишимдерди милдеттүү түрдө нотариалдык 
күбөлөндүрүүкаралган эмес, бирок кийин аны жокко чыгарууну болтурбоо 
үчүн бул келишимди бекитип берүүгө нотариуска кайрылган оң, ал өзүнүн 
каттоосу менен ата-энелердин ыктыярдуу эркин тастыктап берет.

Алиментти төлөө тутуралуу нотариалдык  күбөлөндүрүлгөн келишим 
аткаруу барагынын күчүнө ээ.

АЛИМЕНТТИ ЖАСАЛГАЛОО

Алиментти жасатуу процедурасына көптөгөн факторлор таасир этет, 
ошондон улам бул процедура өтө жөнөкөй жана бат, анан да мээнетти жана 
убакытты көп талап кылган болушу мүмкүн. Эң жөнөкөй варианты болуп 
жарандык никедеги жубайлардын алимент төлөө тууралуу түзгөн келиши-
ми саналат. Тараптар ыктыярдуу түрдө өздөрүнө милдеттенмелерди 
алышат жана аны аткарышат. Эгер келишим болсо, бирок кайсы бир тарап 
анын шарттарын аткарбаса, же мындай келишим түзүлгөн эмес болсо, анда 
алименттик төлөмдү дайындоо үчүн соттук тескеме берүүгө же доо арыз 
менен сотко кайрылууга туура келет.

СОТТУК ТЕСЕМЕ АРКЫЛУУ

Ата экендиги тууралуу факты аныкталып, атанын жашаган жери бел-
гилүү болсо, бирок баланын ата-энелеринин ортосунда алименттик кели-
шим түзүлбөсө, анда жоопкердин жашаган жери боюнча соттун биринчи 
инстанциясына алимент өндүрүү тууралуу кайрылса болот. Аны үчүн 
сотко никесиз алименттик төлөмдөрдү дайындоо тууралуу соттук тескеме 
берүү үчүн арыз жөнөтүлөт.

Арызга алимент бериле турган баланын туулгандыгы жөнүндө күбөлү-
гүнүн көчүрмөсү жана жоопкердин жашаган жериндеги кварталдык коми-
теттин тактамасы тиркелиши зарыл.

Деген менен туулгандыгы тууралуу күбөлүктө баланын атасын көр-
сөтүлүшү керек, а эгерде ал жазуу жок болуп чыкса, анда арызга ата экен-
дигин аныктоо тууралуу соттун чечими тиркелиши шарт.

Бул документтерди карап чыгып, сот жыйынга жоопкерди чакырбай 
туруп эле балага мыйзамда көрсөтүлгөн өлчөмдөгү алиментти төлөп берүү 
тууралуу тескеме чыгарат. Ошол тескемеде кармалып калуучу каражат 
төлөөчү тараптын мыйзам тарабынан аныкталган бардык кирешелеринен 
түзүлөрү көрсөтүлүшү керек.

Соттук тескеменин аткарылышын толук кандуу камсыз кылуу үчүн 
доогер жоопкер тарабынан соттун тескемесинин көчүрмөсүн алгандыгын, 
ошондой эле соттук тескеменин аткарылышын камсыз кылуучу сот атка-
руучулар кызматы тарабынан да алынгандыгын жана катталгандыгын 
билиши абзел.

ДОО АРЫЗ АРКЫЛУУ

Доо арыз менен никесиз алимент алуунун процедурасы кыйла татаал 
нерсе болуп эсептелет. Бул процедура доогер баланын мүлктүк укугун 
камсыз кылуу үчүн алиментти нак акчалай сумма түрүндө дайындоону 
тадап кылганда, же алименттин төлөө тууралуу келишим аткарылбай 
атканда, ошондой эле экинчи ата-эненин жайгашкан жери жана анын кире-
шесинин структурасы тууралуу маалыматтар жок болгондо да колдонулат.

Ушул учурлардын бардыгында соттук биринчи инстанцияга алимент өн-
дүрүү тууралуу арыз менен кайрылуу зарыл. Соттук тескемедегидей эле 
доо арызга да туулгандыгы тууралуу күбөлүк; ошондой эле өз талаптарын 
негиздөө үчүн зарыл болгон далилдерди (паспорт, нике тууралуу күбөлүк-
түн көчүрмөсү; туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү; доо арыз-
дын көчүрмөсү (жоопкер үчүн); баланы багуу эненин мойнуна жүктөлгөн-
дүгү тууралуу жашаган жеринен тактама; киреше тууралуу тактама (жооп-
кердин иштеген жеринен алынат) тиркелет.

Никесиз алиментти өндүрүү боюнча жана мурдагы мезгилдер үчүн 
карыздарды толөтүү максатында сотко кайрылган кезде сот органына ошол 
сумманын эсептерин сөзсүз көрсөтүү керек. Мындай арыздар боюнча 
иштер маңызы боюнча эки тараптын да катышуусу менен, же доо арызды 
кароо тууралуу эки жолудан ашуун эскертилип, бирок сот жараянына 
келбей койгон учурда сыртынан карала берет.

Никесиз алименттерди өндүрүү тууралуу чечимди алган соң, соттон 
аткаруу барагын алуу керек жана аны аткаруу үчүн андан ары сот аткаруу-
чулар кызматына жөнөтүү зарыл.

АЛИМЕНТТИК ТӨЛӨМДӨРДҮ ӨНДҮРҮҮ ТАРТИБИ 

Балага алимент өндүрүү төмөнкү негиздерде жүргүзүлөт: 
• Аткаруу барагынын;

• соттук тескеменин;
• алимент төлөө тууралуу нотариалдык күбөлөндүрүлгөн келишимдин.
Бул документтердин аткарылышы сот аткаруучулар кызматында катта-

лары менен дароо ишке ашырылат жана башка кредиторлордун алдында 
биринчи кезекте канааттандырылат. Сот аткаруучу карызкорго алиментти 
ыктыярдуу түрдө он күндүн ичинде төлөп коюуну сунуш кылат. Эгер ал 
аткарылбаса, кийинки кадам менен мажбурлап төлөтүү болот.

Эгерде башка эмгек акысы же башка кирешеси болбогон учурда, өн-
дүрүү ошол аймактагы орточо эмгек акынын эсептик суммасынан улам 
жүргүзүлөт. Ал эми мындан баш тарткан учурда өндүрүү карызкордун сот 
аткаруучулар тапкан бардык бардык кирешелеринен алынат. Эгер расмий 
кирешелери табылбаган болсо, өндүрүү карызкордун мүлкүнүн эсебинен 
жүргүзүлөт. Ошол убактан баштап сот аткаруучу эгер карызкордун мүлкү 
болсо, аны камакка алууга укуктуу, себеби каражатты ндүрүү, иш ордун 
аныктоо – мунун баары сот аткаруучунун милдети.

Сот аткаруучулар суроо-талап аркылуу карызкордун жашаган жана иш 
ордун таппаган кезде алар укук коргоо органдарына аны издеп табуу жана 
кийин тескеменин, аткаруу барагынын, же нотариалдык күбөлөндүрүлгөн 
келишимдин аткарылышын талаптарын камсыз кылуу үчүн материалдарды 
жөнөтүшөт.

Аткаруу өндүрүшүнүн этабында доогер тарабынан баланын алименти 
боюнча карызкордун жүргөн жайы жана кирешелери тууралуу өзүндө 
болгон маалыматтардын берилиши өзгөчө маанилүү эсептелет. Ошентип, 
алименттик карызды төлөтүп алуу мүмкүндүгүн абдан жогорулатууга 
болот.

Кыргыз Республикасынын үй-бүлөө чөйрөсүндөгү мыйзамдарына 
ылайык, эки ата-эне тең өз балдарына материалдык жактан колдоо көр-
сөтүшү керек, анын ичинде алимент төлөө жолу менен. 

Бирок, алимент төөлөчү өз милдетин толугу менен аткарбаса, анда ал 
жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн.

Эми, Кыргыз Республикасынын “Сот аткаруучулардын статусу жөнүндө 
жана аткаруу өндүрүшү тууралуу” мыйзамына ылайык сот аткаруучу кары-
зкордун Кыргыз Республикасынан чыгуусуна убактылуу чектөө жөнүндө 
токтом чыгарат жана токтомдун көчүрмөлөрү карызкорго жана мамлекет-
тик чек аранын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча ыйгарым укуктуу мам-
лекеттик органга жиберилет.

Кийинчерээк, балага алимент төлөөдөн системалуу түрдө (үч жолуда

 ашык) атайылап баш тартканда сот аткаруучу материалдарды ички 
иштер органдарына жоруктар боюнча ишти каттап баштоо үчүн өткөрүп 
берет.

Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексинин 77-беренеси-
не ылайык жашы жетелек балдарын же болбосо жашы жеткен, бирок 
эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж балдарын багуу 
үчүн каражаттарды соттун чечиминин негизинде төлөөдөн ата-энелердин 
качуусу, -

I категориядагы (200 миң сомдон 300 миң сомго чейин) айып пул түрүн-
дөгү жазага алып келет.

Алимент өндүрүүчү тарап сот аткаруучунун алимент өндүрүү боюнча 
аракетсиздигине карата соттук департаментке арыз менен кайрылса болот. 
Алимент төлөбөй коюу – бул баланын укугун одоно бузуу. Кыргыз Респу-
бликасынын Үй-бүлөө кодексинин 74-беренесине ылайык ата-энелик мил-
деттерин аткаруудан, анын ичинде алимент төлөөдөн кыянаттык менен 
качса, ата-эне (алардын бири) ата-энелик укуктарынан ажыратылышы 
мүмкүн.

АЛИМЕНТТИ КЫРГЫЗСТАНДЫН ЧЕГИНЕН СЫРТТА ЖҮРГӨН МУР-
ДАГЫ ЖУБАЙДАН ӨНДҮРҮП АЛУУ  

Дароо айтып кетчү нерсе, айтыла турган нерселердин баары жашы жет-
пеген бала жана аны багып жаткан ата-эне Кыргызстандын аймагында 
туруктуу жашаганда гана мүмкүн.

Сет жакта жүргөн ата-энеден алиментти өндүрүп алуунун үч жолу бар:
1. Алиментти өндүрүп алуу үчүн өлкөнүн ичинде оң чечимди алуу жана 

бул чечимди чет элде, КМШнын аймагында болсун же чет жактарда 
болсун, аткарылышына өтүнүч келтирүү;

2. алиментти чет элде өндүрүүгө жана эгер алиментке милдеттүү жак 
Россияда жүрсө, КМШнын 2002-жылдын 7-октябрындагы  жарандык, 
үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам тууралуу Кон-
венциясынын алкагында анын аткарылышына жетишүү;

3. чет элде алиментти өндүрүү тууралуу арызды берүү жана 1956-жыл-
дын 20-июнундагы  Конвенциянын алкагында чечимди аткарууга же-
тишүү. 

Эскерте кетчү нерсе, Кыргызстандын аймагындагы сотко арыз берген 
кезде да сот карала турган маселе боюнча кабар бериши үчүн экинчи ата-э-
ненин жашаган жерин көрсөтүү талап кылынат. Деген менен, доогер 
дайыма эле жоопкер кайда жашаганын тактап бере албайт. Муну да чечсе 
болот, себеби соттук териштирүүнүн процессинде алиментке милдеттүү

 жубайдын жашаган жерин аныктоо боюнча чаралар көрүлөт. Жашаган 
жери белгисиз болгон же жашаган жери Кыргызстанда болбогон жоопкер 
үстүнөн сотко доо арыз берүү анын мүлкүнүн турган жайын же анын 
Кыргыз Республикасындагы белгилүү болгон акыркы жашаган жерин көр-
сөтүү аркылуу мүмкүн.

Айталы, жоопкерди таптыңыз, кабар бердиңиз жана ишти утуп 
алдыңыз. Анан эмне болот?

Кыргыз Республикасы катышкан укуктук жардам көрсөтүү тууралуу Эл 
аралык келишимдердин негизги бөлүгү соттук чечим чыгарган сотко бул 
чечимдин башка мамлекеттин аймагында (мисалы, КМШ Конвенциясына 
ылайык Россия Федерациясында) таанылышы жана аткарылышы тууралуу 
өтүнүч менен кайрылуу зарылдыгын көрсөтөт.

Андан тышкары, айтылып кеткен келишимдерде бул өтүнүчтү  мурдагы 
жубайы жашап жаткан мамлекеттин компетенттүү сотуна берүү мүмкүндү-
гү көрсөтүлгөн. Бул чет элдик соттун өтүнүчтү кабыл алуусуна кеткен 
убакыт чыгымдарынын кыскарышы жагынан алганда пайдалуу болот. 
Бирок да, чечимдин аткарылышын кыйыгдатуучу кайсы бир катачылыктар-
дын алдын алуу менен ошол соттук чечимди чыгарган сотко кайрылган эле 
оң, анткени ал андан аркы аракеттерди аныктоого, ошондой эле бардык 
тийиштүү документтерди жасаганга жардам берет.

Өтүнүчкө төмөнкү документтер тиркелиши керек:
1) сот чечими же ошол чечимдин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү жана 

чечимдин күчүнө киргени тууралуу жана аткарылууга жатарлыгы же эгер 
ал чечимде көргөзүлбөсө, ал мыйзамдуу күчүнө кире электе аткарылышы 
керектиги тууралуу расмий документ;

2) ага каршы чечим чыккан, процесске катышпаган тарап аныкталган 
тартипте жана өз убагында сотко чакырылгандыгы, а эгерде процессуал-
дык аракетке жөндөмсүз болсо, анда тийиштүү тартипте өкүлдүк болушун 
көрсөткөн документ; 

3) жогоруда аталган документтердин жана өтүнүчтүн өзүнүн чечим 
аткарылышы керек болгон мамлекеттин тилиндеги күбөлөндүрүлгөн 
котормосу.

Ошентип, алиментке милдеттүү болгон жак жашаган чет элдик мамле-
кеттин аймагында сот чечиминин таанылышы жана аткарылышы тууралуу 
өтүнүчтү сотко берүү менен эреже катары алимент өндүрүүчүнүн ролу аяк-
тайт (айым учурларда чет элдик сот өңдүрүүчүгө өзү кызыккан маселелер 
боюнча түшүнүк алуу үчүн кайрылышы мүмкүн). Өтүнүч берилгенден 
кийин кийинки аракеттердин негизги жүгү Кыргыз Республикасынын жана 
чет элдик компетенттүү органдарынын жоопкерчилигине (мисалы, РФ) 
жүктөлөт.

Мурда чыккан соттук чечимдин негизинде алимент төлөөдө анык бир 
карыз топтолуп калган жана карызкор чет элде жүргөн, анын иши жана 
мүлкү да чет элде экени белгилүү болуп калган кырдаалды өзүнчө карап 
коюунун зарылдыгы бар. Мындай учурда да чечим чыгарган жергиликтүү 
сот аркылуу соттук чечимдин карыкзор жашап турган мамлекеттин компе-
тенттүү сотунда таануу жана аткаруу тууралуу өтүнүчтү жөнөтүү зарыл. 
Эгер өндүрүүчү карызкордун конкреттүү дарегин билбесе, бирок ага кары-
зкордун, мисалы, Россияда жашап турганы белгилүү болсо, анда Кыргыз 
Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү жана 
сот аткаруучулардын статусу жөнүндө” мыйзамынын 31-статьясына 
ылайык карызкорду издеп табуу маселеси боюнча жергиликтүү сотко кай-
рылышы керек. Андан кийин “Жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш 
иштери боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер жөнүндө Конвен-
циянын” 5-бөлүгүнүн 35-статьясына ылайык, алиментке милдеттүү жакты 
издөө боюнча соттун аныктамасына негизденип, соттук чечимдерди атка-
руу органы (Россияда – соттук приставдар) аракеттенет.

Аягында белгилей кетчү нерсе, ушул сыяктуу иштерде ар бир конкрет-
түү окуянын деталдары өзгөчө мааниге ээ болот: айрыкча карызкор кайсы 
мамлекетте жашап жатканы. Биздин юристтер сиздин абалыңызды 
караштырып, ошондой эле сизге тийиштүү болгон каражаттарды соттук 
тартипте өндүрүү боюнча комплекстүү толук жардам көрсөтүшөт.

1956-ЖЫЛДЫН 20-ИЮНУНДАГЫ ЧЕТ ЭЛДЕ АЛИМЕНТТЕРДИ ӨН-
ДҮРҮҮ ЖӨНҮНДӨ КОНВЕНЦИЯГА ЫЛАЙЫК ЧЕТ ЭЛДЕ АЛИМЕНТТЕР-

ДИ ӨНДҮРҮҮ ТАРТИБИ

Мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими колго тийген соң, аны аткаруу 
керек болот. Аны үчүн доогердин катталган жери боюнча сот аткаруучулар 
кызматынын аймактык бөлүмүнө төмөнкүлөрдү берүү керек:

• башка өлкөнүн аймагында алиментти өндүрүү жөнүндө Кыргызстан-
дын сотунун чечимин башка өлкөнүн аймагында таануу жана аткаруу туу-
ралуу арыз (кайрылуу) (арыз, кайрылуу эркин формада жазылат);

• чет элде алиментти өндүрүү жөнүндө Конвенциянын негизинде али-
ментти өндүрүү жөнүндө чечимди таануу жана аткаруу тууралуу өтүнүч.

Өтүнүчтө буларды көрсөтүү керек: Өтүнүч эркин формада жазылат.
• (карызкордун) толук аты-жөнү, туулган датасы, жарандыгы, анын 

дареги, иштеген иши жана иш орду (эгер алар белгилүү болсо) жана 
мүмкүн болушунча карызкордун сүрөтү;

• Карызкордун каржы жана үй-бүлолүк абалы, анын мүлкү (эгер алар 
болсо) тууралуу маалымат;

• Карызкордун жайгашкан жерин аныктоого жардам берүүчү ар кандай 

башка маалымат. 
Өтүнүчкө буларды тиркеш керек:
• сот чечиминин көчүрмөсү;
• чечим мыйзамдуу күчүнө киргендиги тууралуу тактама (чечим кабыл 

алган сот берет);
• чечимдин Кыргызстандын аймагында жарым-жартылай аткарылган-

дыгы же аткарылбагандыгы тууралуу тактама (сот аткаруучулар кызматы-
нын бөлүмү берет);

• карызкор сот жараянына катышпаган болсо, сот жараяны кай жерде 
жана качан болорлугу тууралуу талаптагыдай кабарландырылгандыгы туу-
ралуу тактама (талаш-тартышты караган сот берет);

• зарылдык жана мүмүндүк болушунча бул иш маңызынан каралганда-
гы соттук жараяндын протоколунун көчүрмөсү;

• өндүрүүчүнүн сүрөтү;
• ал аткарылышы керек болгон өлкөнүн тилиндеги өтүнүчтүн жана ага 

тиркелген документтердин котормосу. 

Андан ары Кыргыз Республикасынын алдындагы Сот департаменти 
келишимдеги өлкөнүн тийиштүү органдарына документтерди атка-
руу үчүн өзү жиберет.

 Кыргызстан алименттерди чет элде өндүрүү жөнүндө Конвенцияга 
2003-жылы  кошулган. Чет элде алименттерди өндүрүү Конвенциясына кол 
койгон өлкөлөрдүн ичинде булар бар: Австралия, Австрия, Алжир, Арген-
тина, Барбадос, Бельгия, Беларусь, Боливия, Босния и Герцеговина, Брази-
лия, Буркина-Фасо, Македония, Венгрия, Гаити, Гватемала, Германия, 
Греция, Дания, Доминикан Республикасы, Израиль, Ирландия, Испания, 
Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Кипр, Колумбия, Куба, Украи-
на, Либерия, Люксембург, Марокко, Мексика, Монако, Нигер, Нидерланды, 
Жаңы Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Молдова, Ру-
мыния, Сальвадор, Сейшель Аралдары, Сербия, Словакия, Словения, 
Улуубритания и Түндүк Ирландия, Суринам, Тунис, Түркия, Уругвай, Фи-
липпиндер, Финляндия, Франция, Хорватия, Борбордук Африка Республи-
касы, Черногория, Чех Республикасы, Чили, Швейцария, Швеция, 
Шри-Ланка, Эквадор, Эстония.



БАЛАГА АЛИМЕНТ ӨНДҮРҮҮ ТУУРАЛУУ ДОКУМЕНТТЕРДИ КАЙДА 
ЖАНА КАНТИП ТАПШЫРУУ КЕРЕК?

Бул маалыматтын сизге зарылдыгы болбойт деп ишенебиз, бирок, 
тилекке каршы, биздин жашообуз алдын ала билбеген күтүүсүздүктөргө 
толтура.

Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси баланы багууда ата-эненин 
экөөсүнүн тең бирдей даражада катышуусун тастыктайт. Эгер башка күн 
түшүп, ата-эненин бирөөсү өз милдетин аткарбаса, анда сүйлөшүү жолу 
менен алимент төлөөнүн тартиби тууралуу келишип алуунун жолу бар. 
Зарылдыгы болсо, тараптардын бирөөсү ай сайын төлөй турган сумма көр-
сөтүлгөн кагаз түрүндөгү келишимди нотариаттан бекиттирип алууга 
болот.

Бирок, дайыма эле мындай боло бербейт. Бул маселеде компромисске 
келүү кыйын, анан да кайсы бир себептерге байланыштуу келишип алуу 
мүмкүн болбой да калат. Ата-эненин бирөөсү жоопкерчиликти көтөрүүнү 
жана өз баласын материалдык жактан камсыз кылууну зарыл деп эсепте-
бейт. Алимент өндүрүү маселеси мындай учурда сотто чечилет. Бул эки 
учурда да алиментти дайындоо жана өндүрүү Кыргыз Республикасынын 
Үй-бүлө кодекси жана “Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү 
жана сот аткаруучулардын статусу жөнүндө” мыйзамы менен аныкталат.

Сот системасы жетекчиликке алган негизги принциптер төмөнкүлөр 
болуп саналат:

• Жашы жете элек балдарды багууну ишке ашыруудагы ата-энелердин 
бирдей үлүштөгү милдеттүүлүгү;

• мамлекеттин бардык аймактарында сот чечимдерин аткаруу милдет-
түүлүгү;

• ата-энелердин балдарды талаптагыдай камсыз кылышка милдет-
түүлүгү баланын мыйзамдуу никеден же андан сырткары төрөлүшүнөн көз 
каранды эместиги;

• никеде болсун же ажырашкандан кийин болсун баланы багуунун 
зарылдыгы.

Көп учурларда сотко алимент өдүрүү боюнча кайрылуулар нике бузул

гандан кийин болот. Бул төлөтүп алуунун зарылдыгын негиздөөнү оңой-
лотот. Мындай учурда ата-энелер чогуу чарба күтүшпөйт, жалпы бюджет 
болбойт, балдарды багуунун түйшүгү ата-энелердин колунда балдар калган 
бирөөсүнө түшөт.

Атасы менен энеси али никелеше элек кезде балдардын укуктарын 
камсыз кылуу үчүн алиментти мажбурлап өндүрүү тууралуу кайрылуулар 
да болуп калат. Мындай кырдаалда аргументтерди жана далилдерди кыл-
даттык менен даярдоо зарылдыгы бар. Ата-энелердин бирөөнүн үстүнөн 
арыздануу үчүн балдарды багуудан баш тартып жатканын тастыктап 
берүүчү бир эмес, бир нече күбөлөр керек.

НИКЕСИЗ ТӨРӨЛГӨН БАЛАГА АЛИМЕНТТЕРДИ АЛУУ 

Жарандык никеде төрөлүп, ЗАГС органдарында катталбаган бала 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык никеде төрөлгөн бал-
дардай эле мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарынын корголушуна карата 
кепилдиктерге ээ.

Никесиз төрөлгөн балага алимент алуу баланын атасынын туткан пози-
циясынан көз каранды:

- эгер туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазылып турса; 
Туулгандыгы тууралуу күбөлүктө атасынын атынын жазылып турушу – 

атаны аныктаган документти түзүүгө жана энеси тарабынан (ыктыярдуу 
келишим түзүү менен же сот аркылуу) энесинин алимент алышына негиз.

- эгер туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазылып турбаса;
Туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазуунун жоктугу адегенде ата экен-

дигинин фактысын далилдөө зарылдыгын алып келет, аны тастыктаган соң 
аял алимент өндүрүү боюнча сотко кайрыла алат. 

- эгер баласын экенин моюнга алса; 
Атанын өз баласы экенин моюнга алышы аялда ыктярдуу келшим түзүү 

үчүн же алимент тууралуу доо арыз менен сотко кайрылуу үчүн зарыл до-
кументтери барлыгын билдирет.

- эгер баласы экенин моюнга албаса; 
Атанын өз баласы экенин моюнга албоосу сот аркылуу медициналык 

экспертиза жүргүзүү менен же башка талашсыз аргументтер менен атасы 
экендигинин фактысын далилдөө маселесин жаратат.

Ошентип, никесиз алименттер ЗАГСта катталган никелер сыяктуу эле 
дайындалат жана өндүрүлөт. Бир гана айырмасы атасы экенин моюнга алуу 
процедурасында турат.

АТАСЫ ЭКЕНИН ТААНУУ

Мыйзамдуу никеден тышкары туулган балдар үчүн бала туулганда эле 
атасынын ким экенин аныктоо шарты жок, ошондуктан алар үчүн атасы 
экенин аныктоо процедурасы маанилүү роль ойнойт. Муну бала төрөлгөн-
дө атасынын макулдугу менен анын маалыматтарын Туулгандугу жөнүндө 
күбөлүккө жазуу аркылуу жасоого болот. Эгер мындайча жасалбаган 
болсо, анда никесиз абала алимент дайындоо максатында сотто атасы 
экенин далилдөөгө туура келет.

Экинчи учурда жарандык күйөө ата экенин өзү моюнга алуу фактысы 
маанилүү нерсе болуп саалат. Себеби, күйөөсү муну ыктыярдуу жасабаса, 
анда аял анын баланын атасы экенин сотто өзү далилдеп бериши керек 
болот. Ушундай учурларда сот доогердин жүйөөлөрүнүн ишенимдүүлүгүн 
жана талашсыздыгын эске алуу менен никесиз балага алимент дайындоо 
чечимин кабыл алат, чынында эле бул үчүн талашсыз аргументтер, керек 
болсо генетикалык экспертизанын жыйынтыктары да талап кылынат. Дал 
мына ушул факты аныкталган соң гана никеден тышкары алимент үчүн 
сотко кайрылса болот.

ӨЛЧӨМҮН АНЫКТОО

Жалпы эреже боюнча, эгер ата-энелер алименттин өлчөмү тууралуу 
келишим түзбөгөн болушса, Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси-
нин 86-статьясына ылайык сот ата-энеден бала үчүн ата-эненин эмгек акы-
сынан жана (же) факт жүзүндөгү кирешесинен төмөнкүдөй пайыздык көр-
сөткүчтөрдө ай сайынкы алиментти өндүрүү жөнүндө чечим кабыл алат:

• бир бала үчүн – кирешенин (эмгек акынын) чейрек бөлүгү; 
• экинчи бала бар болсо – кирешенин (эмгек акынын) үчтөн бири; 
• үч же андан көп бала болсо – кирешенин (эмгек акынын) жарымын.
Тараптардын материалдык жана үй-бүлөлүк абалын жана башка көңүл 

буруучу кырдаалдарды эске алуу менен сот бул үлүштөрдүн өлчөмүн азай-
тышы же көбөйтүшү мүмкүн.

Фермердик чарба жүргүзүп, пайдаланууда накталай акча каражаттары 
жок болгон учурда алименттер натуралай продуктылар менен төлөнүп 
бериши мүмкүн.

Эмгек акынын жана (же) факт жүзүндөгү кирешенин жоктугу ата-эне-
ден баланы багуу милдетин алып салбайт, ал ошол аймактагы орточо эмгек 
акынын эсептик көрсөткүчтөрүнөн улам аныкталган өлчөмдөгү алиментти 
төлөш үчүн өз алдынча каражат издейт, же балага же балдарга тең үлүштө 
берүү менен кыймылдуу жана кыйсылсыз мүлк аркылуу компенсациялайт.

ЫКТЫЯРДУУ КЕЛИШИМ

Баланын энеси жана атасы алимент өндүрүү тууралуу сотко кайрылбай 
туруп эле алименттин өлчөмү жана төлөө тартиби тууралуу келишип алса 
болот. Бул үчүн аларга ата-энелердин кирешесинен пайыз же конкреттүү 
сумма түрүндө, бирок мыйзамда көрсөтүлгөндөн кем эмес ай сайынкы 
төлөмдөр көрсөтүлгөн алименттин өлчөмү тууралуу нотариалдык 
күбөлөндүрүлгөн келишим жардам бере алат.

Мыйзамда мындай келишимдерди милдеттүү түрдө нотариалдык 
күбөлөндүрүүкаралган эмес, бирок кийин аны жокко чыгарууну болтурбоо 
үчүн бул келишимди бекитип берүүгө нотариуска кайрылган оң, ал өзүнүн 
каттоосу менен ата-энелердин ыктыярдуу эркин тастыктап берет.

Алиментти төлөө тутуралуу нотариалдык  күбөлөндүрүлгөн келишим 
аткаруу барагынын күчүнө ээ.

АЛИМЕНТТИ ЖАСАЛГАЛОО

Алиментти жасатуу процедурасына көптөгөн факторлор таасир этет, 
ошондон улам бул процедура өтө жөнөкөй жана бат, анан да мээнетти жана 
убакытты көп талап кылган болушу мүмкүн. Эң жөнөкөй варианты болуп 
жарандык никедеги жубайлардын алимент төлөө тууралуу түзгөн келиши-
ми саналат. Тараптар ыктыярдуу түрдө өздөрүнө милдеттенмелерди 
алышат жана аны аткарышат. Эгер келишим болсо, бирок кайсы бир тарап 
анын шарттарын аткарбаса, же мындай келишим түзүлгөн эмес болсо, анда 
алименттик төлөмдү дайындоо үчүн соттук тескеме берүүгө же доо арыз 
менен сотко кайрылууга туура келет.

СОТТУК ТЕСЕМЕ АРКЫЛУУ

Ата экендиги тууралуу факты аныкталып, атанын жашаган жери бел-
гилүү болсо, бирок баланын ата-энелеринин ортосунда алименттик кели-
шим түзүлбөсө, анда жоопкердин жашаган жери боюнча соттун биринчи 
инстанциясына алимент өндүрүү тууралуу кайрылса болот. Аны үчүн 
сотко никесиз алименттик төлөмдөрдү дайындоо тууралуу соттук тескеме 
берүү үчүн арыз жөнөтүлөт.

Арызга алимент бериле турган баланын туулгандыгы жөнүндө күбөлү-
гүнүн көчүрмөсү жана жоопкердин жашаган жериндеги кварталдык коми-
теттин тактамасы тиркелиши зарыл.

Деген менен туулгандыгы тууралуу күбөлүктө баланын атасын көр-
сөтүлүшү керек, а эгерде ал жазуу жок болуп чыкса, анда арызга ата экен-
дигин аныктоо тууралуу соттун чечими тиркелиши шарт.

Бул документтерди карап чыгып, сот жыйынга жоопкерди чакырбай 
туруп эле балага мыйзамда көрсөтүлгөн өлчөмдөгү алиментти төлөп берүү 
тууралуу тескеме чыгарат. Ошол тескемеде кармалып калуучу каражат 
төлөөчү тараптын мыйзам тарабынан аныкталган бардык кирешелеринен 
түзүлөрү көрсөтүлүшү керек.

Соттук тескеменин аткарылышын толук кандуу камсыз кылуу үчүн 
доогер жоопкер тарабынан соттун тескемесинин көчүрмөсүн алгандыгын, 
ошондой эле соттук тескеменин аткарылышын камсыз кылуучу сот атка-
руучулар кызматы тарабынан да алынгандыгын жана катталгандыгын 
билиши абзел.

ДОО АРЫЗ АРКЫЛУУ

Доо арыз менен никесиз алимент алуунун процедурасы кыйла татаал 
нерсе болуп эсептелет. Бул процедура доогер баланын мүлктүк укугун 
камсыз кылуу үчүн алиментти нак акчалай сумма түрүндө дайындоону 
тадап кылганда, же алименттин төлөө тууралуу келишим аткарылбай 
атканда, ошондой эле экинчи ата-эненин жайгашкан жери жана анын кире-
шесинин структурасы тууралуу маалыматтар жок болгондо да колдонулат.

Ушул учурлардын бардыгында соттук биринчи инстанцияга алимент өн-
дүрүү тууралуу арыз менен кайрылуу зарыл. Соттук тескемедегидей эле 
доо арызга да туулгандыгы тууралуу күбөлүк; ошондой эле өз талаптарын 
негиздөө үчүн зарыл болгон далилдерди (паспорт, нике тууралуу күбөлүк-
түн көчүрмөсү; туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү; доо арыз-
дын көчүрмөсү (жоопкер үчүн); баланы багуу эненин мойнуна жүктөлгөн-
дүгү тууралуу жашаган жеринен тактама; киреше тууралуу тактама (жооп-
кердин иштеген жеринен алынат) тиркелет.

Никесиз алиментти өндүрүү боюнча жана мурдагы мезгилдер үчүн 
карыздарды толөтүү максатында сотко кайрылган кезде сот органына ошол 
сумманын эсептерин сөзсүз көрсөтүү керек. Мындай арыздар боюнча 
иштер маңызы боюнча эки тараптын да катышуусу менен, же доо арызды 
кароо тууралуу эки жолудан ашуун эскертилип, бирок сот жараянына 
келбей койгон учурда сыртынан карала берет.

Никесиз алименттерди өндүрүү тууралуу чечимди алган соң, соттон 
аткаруу барагын алуу керек жана аны аткаруу үчүн андан ары сот аткаруу-
чулар кызматына жөнөтүү зарыл.

АЛИМЕНТТИК ТӨЛӨМДӨРДҮ ӨНДҮРҮҮ ТАРТИБИ 

Балага алимент өндүрүү төмөнкү негиздерде жүргүзүлөт: 
• Аткаруу барагынын;

• соттук тескеменин;
• алимент төлөө тууралуу нотариалдык күбөлөндүрүлгөн келишимдин.
Бул документтердин аткарылышы сот аткаруучулар кызматында катта-

лары менен дароо ишке ашырылат жана башка кредиторлордун алдында 
биринчи кезекте канааттандырылат. Сот аткаруучу карызкорго алиментти 
ыктыярдуу түрдө он күндүн ичинде төлөп коюуну сунуш кылат. Эгер ал 
аткарылбаса, кийинки кадам менен мажбурлап төлөтүү болот.

Эгерде башка эмгек акысы же башка кирешеси болбогон учурда, өн-
дүрүү ошол аймактагы орточо эмгек акынын эсептик суммасынан улам 
жүргүзүлөт. Ал эми мындан баш тарткан учурда өндүрүү карызкордун сот 
аткаруучулар тапкан бардык бардык кирешелеринен алынат. Эгер расмий 
кирешелери табылбаган болсо, өндүрүү карызкордун мүлкүнүн эсебинен 
жүргүзүлөт. Ошол убактан баштап сот аткаруучу эгер карызкордун мүлкү 
болсо, аны камакка алууга укуктуу, себеби каражатты ндүрүү, иш ордун 
аныктоо – мунун баары сот аткаруучунун милдети.

Сот аткаруучулар суроо-талап аркылуу карызкордун жашаган жана иш 
ордун таппаган кезде алар укук коргоо органдарына аны издеп табуу жана 
кийин тескеменин, аткаруу барагынын, же нотариалдык күбөлөндүрүлгөн 
келишимдин аткарылышын талаптарын камсыз кылуу үчүн материалдарды 
жөнөтүшөт.

Аткаруу өндүрүшүнүн этабында доогер тарабынан баланын алименти 
боюнча карызкордун жүргөн жайы жана кирешелери тууралуу өзүндө 
болгон маалыматтардын берилиши өзгөчө маанилүү эсептелет. Ошентип, 
алименттик карызды төлөтүп алуу мүмкүндүгүн абдан жогорулатууга 
болот.

Кыргыз Республикасынын үй-бүлөө чөйрөсүндөгү мыйзамдарына 
ылайык, эки ата-эне тең өз балдарына материалдык жактан колдоо көр-
сөтүшү керек, анын ичинде алимент төлөө жолу менен. 

Бирок, алимент төөлөчү өз милдетин толугу менен аткарбаса, анда ал 
жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн.

Эми, Кыргыз Республикасынын “Сот аткаруучулардын статусу жөнүндө 
жана аткаруу өндүрүшү тууралуу” мыйзамына ылайык сот аткаруучу кары-
зкордун Кыргыз Республикасынан чыгуусуна убактылуу чектөө жөнүндө 
токтом чыгарат жана токтомдун көчүрмөлөрү карызкорго жана мамлекет-
тик чек аранын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча ыйгарым укуктуу мам-
лекеттик органга жиберилет.

Кийинчерээк, балага алимент төлөөдөн системалуу түрдө (үч жолуда

 ашык) атайылап баш тартканда сот аткаруучу материалдарды ички 
иштер органдарына жоруктар боюнча ишти каттап баштоо үчүн өткөрүп 
берет.

Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексинин 77-беренеси-
не ылайык жашы жетелек балдарын же болбосо жашы жеткен, бирок 
эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж балдарын багуу 
үчүн каражаттарды соттун чечиминин негизинде төлөөдөн ата-энелердин 
качуусу, -

I категориядагы (200 миң сомдон 300 миң сомго чейин) айып пул түрүн-
дөгү жазага алып келет.

Алимент өндүрүүчү тарап сот аткаруучунун алимент өндүрүү боюнча 
аракетсиздигине карата соттук департаментке арыз менен кайрылса болот. 
Алимент төлөбөй коюу – бул баланын укугун одоно бузуу. Кыргыз Респу-
бликасынын Үй-бүлөө кодексинин 74-беренесине ылайык ата-энелик мил-
деттерин аткаруудан, анын ичинде алимент төлөөдөн кыянаттык менен 
качса, ата-эне (алардын бири) ата-энелик укуктарынан ажыратылышы 
мүмкүн.

АЛИМЕНТТИ КЫРГЫЗСТАНДЫН ЧЕГИНЕН СЫРТТА ЖҮРГӨН МУР-
ДАГЫ ЖУБАЙДАН ӨНДҮРҮП АЛУУ  

Дароо айтып кетчү нерсе, айтыла турган нерселердин баары жашы жет-
пеген бала жана аны багып жаткан ата-эне Кыргызстандын аймагында 
туруктуу жашаганда гана мүмкүн.

Сет жакта жүргөн ата-энеден алиментти өндүрүп алуунун үч жолу бар:
1. Алиментти өндүрүп алуу үчүн өлкөнүн ичинде оң чечимди алуу жана 

бул чечимди чет элде, КМШнын аймагында болсун же чет жактарда 
болсун, аткарылышына өтүнүч келтирүү;

2. алиментти чет элде өндүрүүгө жана эгер алиментке милдеттүү жак 
Россияда жүрсө, КМШнын 2002-жылдын 7-октябрындагы  жарандык, 
үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам тууралуу Кон-
венциясынын алкагында анын аткарылышына жетишүү;

3. чет элде алиментти өндүрүү тууралуу арызды берүү жана 1956-жыл-
дын 20-июнундагы  Конвенциянын алкагында чечимди аткарууга же-
тишүү. 

Эскерте кетчү нерсе, Кыргызстандын аймагындагы сотко арыз берген 
кезде да сот карала турган маселе боюнча кабар бериши үчүн экинчи ата-э-
ненин жашаган жерин көрсөтүү талап кылынат. Деген менен, доогер 
дайыма эле жоопкер кайда жашаганын тактап бере албайт. Муну да чечсе 
болот, себеби соттук териштирүүнүн процессинде алиментке милдеттүү

 жубайдын жашаган жерин аныктоо боюнча чаралар көрүлөт. Жашаган 
жери белгисиз болгон же жашаган жери Кыргызстанда болбогон жоопкер 
үстүнөн сотко доо арыз берүү анын мүлкүнүн турган жайын же анын 
Кыргыз Республикасындагы белгилүү болгон акыркы жашаган жерин көр-
сөтүү аркылуу мүмкүн.

Айталы, жоопкерди таптыңыз, кабар бердиңиз жана ишти утуп 
алдыңыз. Анан эмне болот?

Кыргыз Республикасы катышкан укуктук жардам көрсөтүү тууралуу Эл 
аралык келишимдердин негизги бөлүгү соттук чечим чыгарган сотко бул 
чечимдин башка мамлекеттин аймагында (мисалы, КМШ Конвенциясына 
ылайык Россия Федерациясында) таанылышы жана аткарылышы тууралуу 
өтүнүч менен кайрылуу зарылдыгын көрсөтөт.

Андан тышкары, айтылып кеткен келишимдерде бул өтүнүчтү  мурдагы 
жубайы жашап жаткан мамлекеттин компетенттүү сотуна берүү мүмкүндү-
гү көрсөтүлгөн. Бул чет элдик соттун өтүнүчтү кабыл алуусуна кеткен 
убакыт чыгымдарынын кыскарышы жагынан алганда пайдалуу болот. 
Бирок да, чечимдин аткарылышын кыйыгдатуучу кайсы бир катачылыктар-
дын алдын алуу менен ошол соттук чечимди чыгарган сотко кайрылган эле 
оң, анткени ал андан аркы аракеттерди аныктоого, ошондой эле бардык 
тийиштүү документтерди жасаганга жардам берет.

Өтүнүчкө төмөнкү документтер тиркелиши керек:
1) сот чечими же ошол чечимдин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү жана 

чечимдин күчүнө киргени тууралуу жана аткарылууга жатарлыгы же эгер 
ал чечимде көргөзүлбөсө, ал мыйзамдуу күчүнө кире электе аткарылышы 
керектиги тууралуу расмий документ;

2) ага каршы чечим чыккан, процесске катышпаган тарап аныкталган 
тартипте жана өз убагында сотко чакырылгандыгы, а эгерде процессуал-
дык аракетке жөндөмсүз болсо, анда тийиштүү тартипте өкүлдүк болушун 
көрсөткөн документ; 

3) жогоруда аталган документтердин жана өтүнүчтүн өзүнүн чечим 
аткарылышы керек болгон мамлекеттин тилиндеги күбөлөндүрүлгөн 
котормосу.

Ошентип, алиментке милдеттүү болгон жак жашаган чет элдик мамле-
кеттин аймагында сот чечиминин таанылышы жана аткарылышы тууралуу 
өтүнүчтү сотко берүү менен эреже катары алимент өндүрүүчүнүн ролу аяк-
тайт (айым учурларда чет элдик сот өңдүрүүчүгө өзү кызыккан маселелер 
боюнча түшүнүк алуу үчүн кайрылышы мүмкүн). Өтүнүч берилгенден 
кийин кийинки аракеттердин негизги жүгү Кыргыз Республикасынын жана 
чет элдик компетенттүү органдарынын жоопкерчилигине (мисалы, РФ) 
жүктөлөт.

Мурда чыккан соттук чечимдин негизинде алимент төлөөдө анык бир 
карыз топтолуп калган жана карызкор чет элде жүргөн, анын иши жана 
мүлкү да чет элде экени белгилүү болуп калган кырдаалды өзүнчө карап 
коюунун зарылдыгы бар. Мындай учурда да чечим чыгарган жергиликтүү 
сот аркылуу соттук чечимдин карыкзор жашап турган мамлекеттин компе-
тенттүү сотунда таануу жана аткаруу тууралуу өтүнүчтү жөнөтүү зарыл. 
Эгер өндүрүүчү карызкордун конкреттүү дарегин билбесе, бирок ага кары-
зкордун, мисалы, Россияда жашап турганы белгилүү болсо, анда Кыргыз 
Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү жана 
сот аткаруучулардын статусу жөнүндө” мыйзамынын 31-статьясына 
ылайык карызкорду издеп табуу маселеси боюнча жергиликтүү сотко кай-
рылышы керек. Андан кийин “Жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш 
иштери боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер жөнүндө Конвен-
циянын” 5-бөлүгүнүн 35-статьясына ылайык, алиментке милдеттүү жакты 
издөө боюнча соттун аныктамасына негизденип, соттук чечимдерди атка-
руу органы (Россияда – соттук приставдар) аракеттенет.

Аягында белгилей кетчү нерсе, ушул сыяктуу иштерде ар бир конкрет-
түү окуянын деталдары өзгөчө мааниге ээ болот: айрыкча карызкор кайсы 
мамлекетте жашап жатканы. Биздин юристтер сиздин абалыңызды 
караштырып, ошондой эле сизге тийиштүү болгон каражаттарды соттук 
тартипте өндүрүү боюнча комплекстүү толук жардам көрсөтүшөт.

1956-ЖЫЛДЫН 20-ИЮНУНДАГЫ ЧЕТ ЭЛДЕ АЛИМЕНТТЕРДИ ӨН-
ДҮРҮҮ ЖӨНҮНДӨ КОНВЕНЦИЯГА ЫЛАЙЫК ЧЕТ ЭЛДЕ АЛИМЕНТТЕР-

ДИ ӨНДҮРҮҮ ТАРТИБИ

Мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими колго тийген соң, аны аткаруу 
керек болот. Аны үчүн доогердин катталган жери боюнча сот аткаруучулар 
кызматынын аймактык бөлүмүнө төмөнкүлөрдү берүү керек:

• башка өлкөнүн аймагында алиментти өндүрүү жөнүндө Кыргызстан-
дын сотунун чечимин башка өлкөнүн аймагында таануу жана аткаруу туу-
ралуу арыз (кайрылуу) (арыз, кайрылуу эркин формада жазылат);

• чет элде алиментти өндүрүү жөнүндө Конвенциянын негизинде али-
ментти өндүрүү жөнүндө чечимди таануу жана аткаруу тууралуу өтүнүч.

Өтүнүчтө буларды көрсөтүү керек: Өтүнүч эркин формада жазылат.
• (карызкордун) толук аты-жөнү, туулган датасы, жарандыгы, анын 

дареги, иштеген иши жана иш орду (эгер алар белгилүү болсо) жана 
мүмкүн болушунча карызкордун сүрөтү;

• Карызкордун каржы жана үй-бүлолүк абалы, анын мүлкү (эгер алар 
болсо) тууралуу маалымат;

• Карызкордун жайгашкан жерин аныктоого жардам берүүчү ар кандай 

башка маалымат. 
Өтүнүчкө буларды тиркеш керек:
• сот чечиминин көчүрмөсү;
• чечим мыйзамдуу күчүнө киргендиги тууралуу тактама (чечим кабыл 

алган сот берет);
• чечимдин Кыргызстандын аймагында жарым-жартылай аткарылган-

дыгы же аткарылбагандыгы тууралуу тактама (сот аткаруучулар кызматы-
нын бөлүмү берет);

• карызкор сот жараянына катышпаган болсо, сот жараяны кай жерде 
жана качан болорлугу тууралуу талаптагыдай кабарландырылгандыгы туу-
ралуу тактама (талаш-тартышты караган сот берет);

• зарылдык жана мүмүндүк болушунча бул иш маңызынан каралганда-
гы соттук жараяндын протоколунун көчүрмөсү;

• өндүрүүчүнүн сүрөтү;
• ал аткарылышы керек болгон өлкөнүн тилиндеги өтүнүчтүн жана ага 

тиркелген документтердин котормосу. 

Андан ары Кыргыз Республикасынын алдындагы Сот департаменти 
келишимдеги өлкөнүн тийиштүү органдарына документтерди атка-
руу үчүн өзү жиберет.

 Кыргызстан алименттерди чет элде өндүрүү жөнүндө Конвенцияга 
2003-жылы  кошулган. Чет элде алименттерди өндүрүү Конвенциясына кол 
койгон өлкөлөрдүн ичинде булар бар: Австралия, Австрия, Алжир, Арген-
тина, Барбадос, Бельгия, Беларусь, Боливия, Босния и Герцеговина, Брази-
лия, Буркина-Фасо, Македония, Венгрия, Гаити, Гватемала, Германия, 
Греция, Дания, Доминикан Республикасы, Израиль, Ирландия, Испания, 
Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Кипр, Колумбия, Куба, Украи-
на, Либерия, Люксембург, Марокко, Мексика, Монако, Нигер, Нидерланды, 
Жаңы Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Молдова, Ру-
мыния, Сальвадор, Сейшель Аралдары, Сербия, Словакия, Словения, 
Улуубритания и Түндүк Ирландия, Суринам, Тунис, Түркия, Уругвай, Фи-
липпиндер, Финляндия, Франция, Хорватия, Борбордук Африка Республи-
касы, Черногория, Чех Республикасы, Чили, Швейцария, Швеция, 
Шри-Ланка, Эквадор, Эстония.



БАЛАГА АЛИМЕНТ ӨНДҮРҮҮ ТУУРАЛУУ ДОКУМЕНТТЕРДИ КАЙДА 
ЖАНА КАНТИП ТАПШЫРУУ КЕРЕК?

Бул маалыматтын сизге зарылдыгы болбойт деп ишенебиз, бирок, 
тилекке каршы, биздин жашообуз алдын ала билбеген күтүүсүздүктөргө 
толтура.

Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси баланы багууда ата-эненин 
экөөсүнүн тең бирдей даражада катышуусун тастыктайт. Эгер башка күн 
түшүп, ата-эненин бирөөсү өз милдетин аткарбаса, анда сүйлөшүү жолу 
менен алимент төлөөнүн тартиби тууралуу келишип алуунун жолу бар. 
Зарылдыгы болсо, тараптардын бирөөсү ай сайын төлөй турган сумма көр-
сөтүлгөн кагаз түрүндөгү келишимди нотариаттан бекиттирип алууга 
болот.

Бирок, дайыма эле мындай боло бербейт. Бул маселеде компромисске 
келүү кыйын, анан да кайсы бир себептерге байланыштуу келишип алуу 
мүмкүн болбой да калат. Ата-эненин бирөөсү жоопкерчиликти көтөрүүнү 
жана өз баласын материалдык жактан камсыз кылууну зарыл деп эсепте-
бейт. Алимент өндүрүү маселеси мындай учурда сотто чечилет. Бул эки 
учурда да алиментти дайындоо жана өндүрүү Кыргыз Республикасынын 
Үй-бүлө кодекси жана “Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү 
жана сот аткаруучулардын статусу жөнүндө” мыйзамы менен аныкталат.

Сот системасы жетекчиликке алган негизги принциптер төмөнкүлөр 
болуп саналат:

• Жашы жете элек балдарды багууну ишке ашыруудагы ата-энелердин 
бирдей үлүштөгү милдеттүүлүгү;

• мамлекеттин бардык аймактарында сот чечимдерин аткаруу милдет-
түүлүгү;

• ата-энелердин балдарды талаптагыдай камсыз кылышка милдет-
түүлүгү баланын мыйзамдуу никеден же андан сырткары төрөлүшүнөн көз 
каранды эместиги;

• никеде болсун же ажырашкандан кийин болсун баланы багуунун 
зарылдыгы.

Көп учурларда сотко алимент өдүрүү боюнча кайрылуулар нике бузул

гандан кийин болот. Бул төлөтүп алуунун зарылдыгын негиздөөнү оңой-
лотот. Мындай учурда ата-энелер чогуу чарба күтүшпөйт, жалпы бюджет 
болбойт, балдарды багуунун түйшүгү ата-энелердин колунда балдар калган 
бирөөсүнө түшөт.

Атасы менен энеси али никелеше элек кезде балдардын укуктарын 
камсыз кылуу үчүн алиментти мажбурлап өндүрүү тууралуу кайрылуулар 
да болуп калат. Мындай кырдаалда аргументтерди жана далилдерди кыл-
даттык менен даярдоо зарылдыгы бар. Ата-энелердин бирөөнүн үстүнөн 
арыздануу үчүн балдарды багуудан баш тартып жатканын тастыктап 
берүүчү бир эмес, бир нече күбөлөр керек.

НИКЕСИЗ ТӨРӨЛГӨН БАЛАГА АЛИМЕНТТЕРДИ АЛУУ 

Жарандык никеде төрөлүп, ЗАГС органдарында катталбаган бала 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык никеде төрөлгөн бал-
дардай эле мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарынын корголушуна карата 
кепилдиктерге ээ.

Никесиз төрөлгөн балага алимент алуу баланын атасынын туткан пози-
циясынан көз каранды:

- эгер туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазылып турса; 
Туулгандыгы тууралуу күбөлүктө атасынын атынын жазылып турушу – 

атаны аныктаган документти түзүүгө жана энеси тарабынан (ыктыярдуу 
келишим түзүү менен же сот аркылуу) энесинин алимент алышына негиз.

- эгер туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазылып турбаса;
Туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазуунун жоктугу адегенде ата экен-

дигинин фактысын далилдөө зарылдыгын алып келет, аны тастыктаган соң 
аял алимент өндүрүү боюнча сотко кайрыла алат. 

- эгер баласын экенин моюнга алса; 
Атанын өз баласы экенин моюнга алышы аялда ыктярдуу келшим түзүү 

үчүн же алимент тууралуу доо арыз менен сотко кайрылуу үчүн зарыл до-
кументтери барлыгын билдирет.

- эгер баласы экенин моюнга албаса; 
Атанын өз баласы экенин моюнга албоосу сот аркылуу медициналык 

экспертиза жүргүзүү менен же башка талашсыз аргументтер менен атасы 
экендигинин фактысын далилдөө маселесин жаратат.

Ошентип, никесиз алименттер ЗАГСта катталган никелер сыяктуу эле 
дайындалат жана өндүрүлөт. Бир гана айырмасы атасы экенин моюнга алуу 
процедурасында турат.

АТАСЫ ЭКЕНИН ТААНУУ

Мыйзамдуу никеден тышкары туулган балдар үчүн бала туулганда эле 
атасынын ким экенин аныктоо шарты жок, ошондуктан алар үчүн атасы 
экенин аныктоо процедурасы маанилүү роль ойнойт. Муну бала төрөлгөн-
дө атасынын макулдугу менен анын маалыматтарын Туулгандугу жөнүндө 
күбөлүккө жазуу аркылуу жасоого болот. Эгер мындайча жасалбаган 
болсо, анда никесиз абала алимент дайындоо максатында сотто атасы 
экенин далилдөөгө туура келет.

Экинчи учурда жарандык күйөө ата экенин өзү моюнга алуу фактысы 
маанилүү нерсе болуп саалат. Себеби, күйөөсү муну ыктыярдуу жасабаса, 
анда аял анын баланын атасы экенин сотто өзү далилдеп бериши керек 
болот. Ушундай учурларда сот доогердин жүйөөлөрүнүн ишенимдүүлүгүн 
жана талашсыздыгын эске алуу менен никесиз балага алимент дайындоо 
чечимин кабыл алат, чынында эле бул үчүн талашсыз аргументтер, керек 
болсо генетикалык экспертизанын жыйынтыктары да талап кылынат. Дал 
мына ушул факты аныкталган соң гана никеден тышкары алимент үчүн 
сотко кайрылса болот.

ӨЛЧӨМҮН АНЫКТОО

Жалпы эреже боюнча, эгер ата-энелер алименттин өлчөмү тууралуу 
келишим түзбөгөн болушса, Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси-
нин 86-статьясына ылайык сот ата-энеден бала үчүн ата-эненин эмгек акы-
сынан жана (же) факт жүзүндөгү кирешесинен төмөнкүдөй пайыздык көр-
сөткүчтөрдө ай сайынкы алиментти өндүрүү жөнүндө чечим кабыл алат:

• бир бала үчүн – кирешенин (эмгек акынын) чейрек бөлүгү; 
• экинчи бала бар болсо – кирешенин (эмгек акынын) үчтөн бири; 
• үч же андан көп бала болсо – кирешенин (эмгек акынын) жарымын.
Тараптардын материалдык жана үй-бүлөлүк абалын жана башка көңүл 

буруучу кырдаалдарды эске алуу менен сот бул үлүштөрдүн өлчөмүн азай-
тышы же көбөйтүшү мүмкүн.

Фермердик чарба жүргүзүп, пайдаланууда накталай акча каражаттары 
жок болгон учурда алименттер натуралай продуктылар менен төлөнүп 
бериши мүмкүн.

Эмгек акынын жана (же) факт жүзүндөгү кирешенин жоктугу ата-эне-
ден баланы багуу милдетин алып салбайт, ал ошол аймактагы орточо эмгек 
акынын эсептик көрсөткүчтөрүнөн улам аныкталган өлчөмдөгү алиментти 
төлөш үчүн өз алдынча каражат издейт, же балага же балдарга тең үлүштө 
берүү менен кыймылдуу жана кыйсылсыз мүлк аркылуу компенсациялайт.

ЫКТЫЯРДУУ КЕЛИШИМ

Баланын энеси жана атасы алимент өндүрүү тууралуу сотко кайрылбай 
туруп эле алименттин өлчөмү жана төлөө тартиби тууралуу келишип алса 
болот. Бул үчүн аларга ата-энелердин кирешесинен пайыз же конкреттүү 
сумма түрүндө, бирок мыйзамда көрсөтүлгөндөн кем эмес ай сайынкы 
төлөмдөр көрсөтүлгөн алименттин өлчөмү тууралуу нотариалдык 
күбөлөндүрүлгөн келишим жардам бере алат.

Мыйзамда мындай келишимдерди милдеттүү түрдө нотариалдык 
күбөлөндүрүүкаралган эмес, бирок кийин аны жокко чыгарууну болтурбоо 
үчүн бул келишимди бекитип берүүгө нотариуска кайрылган оң, ал өзүнүн 
каттоосу менен ата-энелердин ыктыярдуу эркин тастыктап берет.

Алиментти төлөө тутуралуу нотариалдык  күбөлөндүрүлгөн келишим 
аткаруу барагынын күчүнө ээ.

АЛИМЕНТТИ ЖАСАЛГАЛОО

Алиментти жасатуу процедурасына көптөгөн факторлор таасир этет, 
ошондон улам бул процедура өтө жөнөкөй жана бат, анан да мээнетти жана 
убакытты көп талап кылган болушу мүмкүн. Эң жөнөкөй варианты болуп 
жарандык никедеги жубайлардын алимент төлөө тууралуу түзгөн келиши-
ми саналат. Тараптар ыктыярдуу түрдө өздөрүнө милдеттенмелерди 
алышат жана аны аткарышат. Эгер келишим болсо, бирок кайсы бир тарап 
анын шарттарын аткарбаса, же мындай келишим түзүлгөн эмес болсо, анда 
алименттик төлөмдү дайындоо үчүн соттук тескеме берүүгө же доо арыз 
менен сотко кайрылууга туура келет.

СОТТУК ТЕСЕМЕ АРКЫЛУУ

Ата экендиги тууралуу факты аныкталып, атанын жашаган жери бел-
гилүү болсо, бирок баланын ата-энелеринин ортосунда алименттик кели-
шим түзүлбөсө, анда жоопкердин жашаган жери боюнча соттун биринчи 
инстанциясына алимент өндүрүү тууралуу кайрылса болот. Аны үчүн 
сотко никесиз алименттик төлөмдөрдү дайындоо тууралуу соттук тескеме 
берүү үчүн арыз жөнөтүлөт.

Арызга алимент бериле турган баланын туулгандыгы жөнүндө күбөлү-
гүнүн көчүрмөсү жана жоопкердин жашаган жериндеги кварталдык коми-
теттин тактамасы тиркелиши зарыл.

Деген менен туулгандыгы тууралуу күбөлүктө баланын атасын көр-
сөтүлүшү керек, а эгерде ал жазуу жок болуп чыкса, анда арызга ата экен-
дигин аныктоо тууралуу соттун чечими тиркелиши шарт.

Бул документтерди карап чыгып, сот жыйынга жоопкерди чакырбай 
туруп эле балага мыйзамда көрсөтүлгөн өлчөмдөгү алиментти төлөп берүү 
тууралуу тескеме чыгарат. Ошол тескемеде кармалып калуучу каражат 
төлөөчү тараптын мыйзам тарабынан аныкталган бардык кирешелеринен 
түзүлөрү көрсөтүлүшү керек.

Соттук тескеменин аткарылышын толук кандуу камсыз кылуу үчүн 
доогер жоопкер тарабынан соттун тескемесинин көчүрмөсүн алгандыгын, 
ошондой эле соттук тескеменин аткарылышын камсыз кылуучу сот атка-
руучулар кызматы тарабынан да алынгандыгын жана катталгандыгын 
билиши абзел.

ДОО АРЫЗ АРКЫЛУУ

Доо арыз менен никесиз алимент алуунун процедурасы кыйла татаал 
нерсе болуп эсептелет. Бул процедура доогер баланын мүлктүк укугун 
камсыз кылуу үчүн алиментти нак акчалай сумма түрүндө дайындоону 
тадап кылганда, же алименттин төлөө тууралуу келишим аткарылбай 
атканда, ошондой эле экинчи ата-эненин жайгашкан жери жана анын кире-
шесинин структурасы тууралуу маалыматтар жок болгондо да колдонулат.

Ушул учурлардын бардыгында соттук биринчи инстанцияга алимент өн-
дүрүү тууралуу арыз менен кайрылуу зарыл. Соттук тескемедегидей эле 
доо арызга да туулгандыгы тууралуу күбөлүк; ошондой эле өз талаптарын 
негиздөө үчүн зарыл болгон далилдерди (паспорт, нике тууралуу күбөлүк-
түн көчүрмөсү; туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү; доо арыз-
дын көчүрмөсү (жоопкер үчүн); баланы багуу эненин мойнуна жүктөлгөн-
дүгү тууралуу жашаган жеринен тактама; киреше тууралуу тактама (жооп-
кердин иштеген жеринен алынат) тиркелет.

Никесиз алиментти өндүрүү боюнча жана мурдагы мезгилдер үчүн 
карыздарды толөтүү максатында сотко кайрылган кезде сот органына ошол 
сумманын эсептерин сөзсүз көрсөтүү керек. Мындай арыздар боюнча 
иштер маңызы боюнча эки тараптын да катышуусу менен, же доо арызды 
кароо тууралуу эки жолудан ашуун эскертилип, бирок сот жараянына 
келбей койгон учурда сыртынан карала берет.

Никесиз алименттерди өндүрүү тууралуу чечимди алган соң, соттон 
аткаруу барагын алуу керек жана аны аткаруу үчүн андан ары сот аткаруу-
чулар кызматына жөнөтүү зарыл.

АЛИМЕНТТИК ТӨЛӨМДӨРДҮ ӨНДҮРҮҮ ТАРТИБИ 

Балага алимент өндүрүү төмөнкү негиздерде жүргүзүлөт: 
• Аткаруу барагынын;

• соттук тескеменин;
• алимент төлөө тууралуу нотариалдык күбөлөндүрүлгөн келишимдин.
Бул документтердин аткарылышы сот аткаруучулар кызматында катта-

лары менен дароо ишке ашырылат жана башка кредиторлордун алдында 
биринчи кезекте канааттандырылат. Сот аткаруучу карызкорго алиментти 
ыктыярдуу түрдө он күндүн ичинде төлөп коюуну сунуш кылат. Эгер ал 
аткарылбаса, кийинки кадам менен мажбурлап төлөтүү болот.

Эгерде башка эмгек акысы же башка кирешеси болбогон учурда, өн-
дүрүү ошол аймактагы орточо эмгек акынын эсептик суммасынан улам 
жүргүзүлөт. Ал эми мындан баш тарткан учурда өндүрүү карызкордун сот 
аткаруучулар тапкан бардык бардык кирешелеринен алынат. Эгер расмий 
кирешелери табылбаган болсо, өндүрүү карызкордун мүлкүнүн эсебинен 
жүргүзүлөт. Ошол убактан баштап сот аткаруучу эгер карызкордун мүлкү 
болсо, аны камакка алууга укуктуу, себеби каражатты ндүрүү, иш ордун 
аныктоо – мунун баары сот аткаруучунун милдети.

Сот аткаруучулар суроо-талап аркылуу карызкордун жашаган жана иш 
ордун таппаган кезде алар укук коргоо органдарына аны издеп табуу жана 
кийин тескеменин, аткаруу барагынын, же нотариалдык күбөлөндүрүлгөн 
келишимдин аткарылышын талаптарын камсыз кылуу үчүн материалдарды 
жөнөтүшөт.

Аткаруу өндүрүшүнүн этабында доогер тарабынан баланын алименти 
боюнча карызкордун жүргөн жайы жана кирешелери тууралуу өзүндө 
болгон маалыматтардын берилиши өзгөчө маанилүү эсептелет. Ошентип, 
алименттик карызды төлөтүп алуу мүмкүндүгүн абдан жогорулатууга 
болот.

Кыргыз Республикасынын үй-бүлөө чөйрөсүндөгү мыйзамдарына 
ылайык, эки ата-эне тең өз балдарына материалдык жактан колдоо көр-
сөтүшү керек, анын ичинде алимент төлөө жолу менен. 

Бирок, алимент төөлөчү өз милдетин толугу менен аткарбаса, анда ал 
жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн.

Эми, Кыргыз Республикасынын “Сот аткаруучулардын статусу жөнүндө 
жана аткаруу өндүрүшү тууралуу” мыйзамына ылайык сот аткаруучу кары-
зкордун Кыргыз Республикасынан чыгуусуна убактылуу чектөө жөнүндө 
токтом чыгарат жана токтомдун көчүрмөлөрү карызкорго жана мамлекет-
тик чек аранын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча ыйгарым укуктуу мам-
лекеттик органга жиберилет.

Кийинчерээк, балага алимент төлөөдөн системалуу түрдө (үч жолуда

 ашык) атайылап баш тартканда сот аткаруучу материалдарды ички 
иштер органдарына жоруктар боюнча ишти каттап баштоо үчүн өткөрүп 
берет.

Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексинин 77-беренеси-
не ылайык жашы жетелек балдарын же болбосо жашы жеткен, бирок 
эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж балдарын багуу 
үчүн каражаттарды соттун чечиминин негизинде төлөөдөн ата-энелердин 
качуусу, -

I категориядагы (200 миң сомдон 300 миң сомго чейин) айып пул түрүн-
дөгү жазага алып келет.

Алимент өндүрүүчү тарап сот аткаруучунун алимент өндүрүү боюнча 
аракетсиздигине карата соттук департаментке арыз менен кайрылса болот. 
Алимент төлөбөй коюу – бул баланын укугун одоно бузуу. Кыргыз Респу-
бликасынын Үй-бүлөө кодексинин 74-беренесине ылайык ата-энелик мил-
деттерин аткаруудан, анын ичинде алимент төлөөдөн кыянаттык менен 
качса, ата-эне (алардын бири) ата-энелик укуктарынан ажыратылышы 
мүмкүн.

АЛИМЕНТТИ КЫРГЫЗСТАНДЫН ЧЕГИНЕН СЫРТТА ЖҮРГӨН МУР-
ДАГЫ ЖУБАЙДАН ӨНДҮРҮП АЛУУ  

Дароо айтып кетчү нерсе, айтыла турган нерселердин баары жашы жет-
пеген бала жана аны багып жаткан ата-эне Кыргызстандын аймагында 
туруктуу жашаганда гана мүмкүн.

Сет жакта жүргөн ата-энеден алиментти өндүрүп алуунун үч жолу бар:
1. Алиментти өндүрүп алуу үчүн өлкөнүн ичинде оң чечимди алуу жана 

бул чечимди чет элде, КМШнын аймагында болсун же чет жактарда 
болсун, аткарылышына өтүнүч келтирүү;

2. алиментти чет элде өндүрүүгө жана эгер алиментке милдеттүү жак 
Россияда жүрсө, КМШнын 2002-жылдын 7-октябрындагы  жарандык, 
үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам тууралуу Кон-
венциясынын алкагында анын аткарылышына жетишүү;

3. чет элде алиментти өндүрүү тууралуу арызды берүү жана 1956-жыл-
дын 20-июнундагы  Конвенциянын алкагында чечимди аткарууга же-
тишүү. 

Эскерте кетчү нерсе, Кыргызстандын аймагындагы сотко арыз берген 
кезде да сот карала турган маселе боюнча кабар бериши үчүн экинчи ата-э-
ненин жашаган жерин көрсөтүү талап кылынат. Деген менен, доогер 
дайыма эле жоопкер кайда жашаганын тактап бере албайт. Муну да чечсе 
болот, себеби соттук териштирүүнүн процессинде алиментке милдеттүү

 жубайдын жашаган жерин аныктоо боюнча чаралар көрүлөт. Жашаган 
жери белгисиз болгон же жашаган жери Кыргызстанда болбогон жоопкер 
үстүнөн сотко доо арыз берүү анын мүлкүнүн турган жайын же анын 
Кыргыз Республикасындагы белгилүү болгон акыркы жашаган жерин көр-
сөтүү аркылуу мүмкүн.

Айталы, жоопкерди таптыңыз, кабар бердиңиз жана ишти утуп 
алдыңыз. Анан эмне болот?

Кыргыз Республикасы катышкан укуктук жардам көрсөтүү тууралуу Эл 
аралык келишимдердин негизги бөлүгү соттук чечим чыгарган сотко бул 
чечимдин башка мамлекеттин аймагында (мисалы, КМШ Конвенциясына 
ылайык Россия Федерациясында) таанылышы жана аткарылышы тууралуу 
өтүнүч менен кайрылуу зарылдыгын көрсөтөт.

Андан тышкары, айтылып кеткен келишимдерде бул өтүнүчтү  мурдагы 
жубайы жашап жаткан мамлекеттин компетенттүү сотуна берүү мүмкүндү-
гү көрсөтүлгөн. Бул чет элдик соттун өтүнүчтү кабыл алуусуна кеткен 
убакыт чыгымдарынын кыскарышы жагынан алганда пайдалуу болот. 
Бирок да, чечимдин аткарылышын кыйыгдатуучу кайсы бир катачылыктар-
дын алдын алуу менен ошол соттук чечимди чыгарган сотко кайрылган эле 
оң, анткени ал андан аркы аракеттерди аныктоого, ошондой эле бардык 
тийиштүү документтерди жасаганга жардам берет.

Өтүнүчкө төмөнкү документтер тиркелиши керек:
1) сот чечими же ошол чечимдин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү жана 

чечимдин күчүнө киргени тууралуу жана аткарылууга жатарлыгы же эгер 
ал чечимде көргөзүлбөсө, ал мыйзамдуу күчүнө кире электе аткарылышы 
керектиги тууралуу расмий документ;

2) ага каршы чечим чыккан, процесске катышпаган тарап аныкталган 
тартипте жана өз убагында сотко чакырылгандыгы, а эгерде процессуал-
дык аракетке жөндөмсүз болсо, анда тийиштүү тартипте өкүлдүк болушун 
көрсөткөн документ; 

3) жогоруда аталган документтердин жана өтүнүчтүн өзүнүн чечим 
аткарылышы керек болгон мамлекеттин тилиндеги күбөлөндүрүлгөн 
котормосу.

Ошентип, алиментке милдеттүү болгон жак жашаган чет элдик мамле-
кеттин аймагында сот чечиминин таанылышы жана аткарылышы тууралуу 
өтүнүчтү сотко берүү менен эреже катары алимент өндүрүүчүнүн ролу аяк-
тайт (айым учурларда чет элдик сот өңдүрүүчүгө өзү кызыккан маселелер 
боюнча түшүнүк алуу үчүн кайрылышы мүмкүн). Өтүнүч берилгенден 
кийин кийинки аракеттердин негизги жүгү Кыргыз Республикасынын жана 
чет элдик компетенттүү органдарынын жоопкерчилигине (мисалы, РФ) 
жүктөлөт.

Мурда чыккан соттук чечимдин негизинде алимент төлөөдө анык бир 
карыз топтолуп калган жана карызкор чет элде жүргөн, анын иши жана 
мүлкү да чет элде экени белгилүү болуп калган кырдаалды өзүнчө карап 
коюунун зарылдыгы бар. Мындай учурда да чечим чыгарган жергиликтүү 
сот аркылуу соттук чечимдин карыкзор жашап турган мамлекеттин компе-
тенттүү сотунда таануу жана аткаруу тууралуу өтүнүчтү жөнөтүү зарыл. 
Эгер өндүрүүчү карызкордун конкреттүү дарегин билбесе, бирок ага кары-
зкордун, мисалы, Россияда жашап турганы белгилүү болсо, анда Кыргыз 
Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү жана 
сот аткаруучулардын статусу жөнүндө” мыйзамынын 31-статьясына 
ылайык карызкорду издеп табуу маселеси боюнча жергиликтүү сотко кай-
рылышы керек. Андан кийин “Жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш 
иштери боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер жөнүндө Конвен-
циянын” 5-бөлүгүнүн 35-статьясына ылайык, алиментке милдеттүү жакты 
издөө боюнча соттун аныктамасына негизденип, соттук чечимдерди атка-
руу органы (Россияда – соттук приставдар) аракеттенет.

Аягында белгилей кетчү нерсе, ушул сыяктуу иштерде ар бир конкрет-
түү окуянын деталдары өзгөчө мааниге ээ болот: айрыкча карызкор кайсы 
мамлекетте жашап жатканы. Биздин юристтер сиздин абалыңызды 
караштырып, ошондой эле сизге тийиштүү болгон каражаттарды соттук 
тартипте өндүрүү боюнча комплекстүү толук жардам көрсөтүшөт.

1956-ЖЫЛДЫН 20-ИЮНУНДАГЫ ЧЕТ ЭЛДЕ АЛИМЕНТТЕРДИ ӨН-
ДҮРҮҮ ЖӨНҮНДӨ КОНВЕНЦИЯГА ЫЛАЙЫК ЧЕТ ЭЛДЕ АЛИМЕНТТЕР-

ДИ ӨНДҮРҮҮ ТАРТИБИ

Мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими колго тийген соң, аны аткаруу 
керек болот. Аны үчүн доогердин катталган жери боюнча сот аткаруучулар 
кызматынын аймактык бөлүмүнө төмөнкүлөрдү берүү керек:

• башка өлкөнүн аймагында алиментти өндүрүү жөнүндө Кыргызстан-
дын сотунун чечимин башка өлкөнүн аймагында таануу жана аткаруу туу-
ралуу арыз (кайрылуу) (арыз, кайрылуу эркин формада жазылат);

• чет элде алиментти өндүрүү жөнүндө Конвенциянын негизинде али-
ментти өндүрүү жөнүндө чечимди таануу жана аткаруу тууралуу өтүнүч.

Өтүнүчтө буларды көрсөтүү керек: Өтүнүч эркин формада жазылат.
• (карызкордун) толук аты-жөнү, туулган датасы, жарандыгы, анын 

дареги, иштеген иши жана иш орду (эгер алар белгилүү болсо) жана 
мүмкүн болушунча карызкордун сүрөтү;

• Карызкордун каржы жана үй-бүлолүк абалы, анын мүлкү (эгер алар 
болсо) тууралуу маалымат;

• Карызкордун жайгашкан жерин аныктоого жардам берүүчү ар кандай 

башка маалымат. 
Өтүнүчкө буларды тиркеш керек:
• сот чечиминин көчүрмөсү;
• чечим мыйзамдуу күчүнө киргендиги тууралуу тактама (чечим кабыл 

алган сот берет);
• чечимдин Кыргызстандын аймагында жарым-жартылай аткарылган-

дыгы же аткарылбагандыгы тууралуу тактама (сот аткаруучулар кызматы-
нын бөлүмү берет);

• карызкор сот жараянына катышпаган болсо, сот жараяны кай жерде 
жана качан болорлугу тууралуу талаптагыдай кабарландырылгандыгы туу-
ралуу тактама (талаш-тартышты караган сот берет);

• зарылдык жана мүмүндүк болушунча бул иш маңызынан каралганда-
гы соттук жараяндын протоколунун көчүрмөсү;

• өндүрүүчүнүн сүрөтү;
• ал аткарылышы керек болгон өлкөнүн тилиндеги өтүнүчтүн жана ага 

тиркелген документтердин котормосу. 

Андан ары Кыргыз Республикасынын алдындагы Сот департаменти 
келишимдеги өлкөнүн тийиштүү органдарына документтерди атка-
руу үчүн өзү жиберет.

 Кыргызстан алименттерди чет элде өндүрүү жөнүндө Конвенцияга 
2003-жылы  кошулган. Чет элде алименттерди өндүрүү Конвенциясына кол 
койгон өлкөлөрдүн ичинде булар бар: Австралия, Австрия, Алжир, Арген-
тина, Барбадос, Бельгия, Беларусь, Боливия, Босния и Герцеговина, Брази-
лия, Буркина-Фасо, Македония, Венгрия, Гаити, Гватемала, Германия, 
Греция, Дания, Доминикан Республикасы, Израиль, Ирландия, Испания, 
Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Кипр, Колумбия, Куба, Украи-
на, Либерия, Люксембург, Марокко, Мексика, Монако, Нигер, Нидерланды, 
Жаңы Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Молдова, Ру-
мыния, Сальвадор, Сейшель Аралдары, Сербия, Словакия, Словения, 
Улуубритания и Түндүк Ирландия, Суринам, Тунис, Түркия, Уругвай, Фи-
липпиндер, Финляндия, Франция, Хорватия, Борбордук Африка Республи-
касы, Черногория, Чех Республикасы, Чили, Швейцария, Швеция, 
Шри-Ланка, Эквадор, Эстония.



БАЛАГА АЛИМЕНТ ӨНДҮРҮҮ ТУУРАЛУУ ДОКУМЕНТТЕРДИ КАЙДА 
ЖАНА КАНТИП ТАПШЫРУУ КЕРЕК?

Бул маалыматтын сизге зарылдыгы болбойт деп ишенебиз, бирок, 
тилекке каршы, биздин жашообуз алдын ала билбеген күтүүсүздүктөргө 
толтура.

Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси баланы багууда ата-эненин 
экөөсүнүн тең бирдей даражада катышуусун тастыктайт. Эгер башка күн 
түшүп, ата-эненин бирөөсү өз милдетин аткарбаса, анда сүйлөшүү жолу 
менен алимент төлөөнүн тартиби тууралуу келишип алуунун жолу бар. 
Зарылдыгы болсо, тараптардын бирөөсү ай сайын төлөй турган сумма көр-
сөтүлгөн кагаз түрүндөгү келишимди нотариаттан бекиттирип алууга 
болот.

Бирок, дайыма эле мындай боло бербейт. Бул маселеде компромисске 
келүү кыйын, анан да кайсы бир себептерге байланыштуу келишип алуу 
мүмкүн болбой да калат. Ата-эненин бирөөсү жоопкерчиликти көтөрүүнү 
жана өз баласын материалдык жактан камсыз кылууну зарыл деп эсепте-
бейт. Алимент өндүрүү маселеси мындай учурда сотто чечилет. Бул эки 
учурда да алиментти дайындоо жана өндүрүү Кыргыз Республикасынын 
Үй-бүлө кодекси жана “Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү 
жана сот аткаруучулардын статусу жөнүндө” мыйзамы менен аныкталат.

Сот системасы жетекчиликке алган негизги принциптер төмөнкүлөр 
болуп саналат:

• Жашы жете элек балдарды багууну ишке ашыруудагы ата-энелердин 
бирдей үлүштөгү милдеттүүлүгү;

• мамлекеттин бардык аймактарында сот чечимдерин аткаруу милдет-
түүлүгү;

• ата-энелердин балдарды талаптагыдай камсыз кылышка милдет-
түүлүгү баланын мыйзамдуу никеден же андан сырткары төрөлүшүнөн көз 
каранды эместиги;

• никеде болсун же ажырашкандан кийин болсун баланы багуунун 
зарылдыгы.

Көп учурларда сотко алимент өдүрүү боюнча кайрылуулар нике бузул

гандан кийин болот. Бул төлөтүп алуунун зарылдыгын негиздөөнү оңой-
лотот. Мындай учурда ата-энелер чогуу чарба күтүшпөйт, жалпы бюджет 
болбойт, балдарды багуунун түйшүгү ата-энелердин колунда балдар калган 
бирөөсүнө түшөт.

Атасы менен энеси али никелеше элек кезде балдардын укуктарын 
камсыз кылуу үчүн алиментти мажбурлап өндүрүү тууралуу кайрылуулар 
да болуп калат. Мындай кырдаалда аргументтерди жана далилдерди кыл-
даттык менен даярдоо зарылдыгы бар. Ата-энелердин бирөөнүн үстүнөн 
арыздануу үчүн балдарды багуудан баш тартып жатканын тастыктап 
берүүчү бир эмес, бир нече күбөлөр керек.

НИКЕСИЗ ТӨРӨЛГӨН БАЛАГА АЛИМЕНТТЕРДИ АЛУУ 

Жарандык никеде төрөлүп, ЗАГС органдарында катталбаган бала 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык никеде төрөлгөн бал-
дардай эле мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарынын корголушуна карата 
кепилдиктерге ээ.

Никесиз төрөлгөн балага алимент алуу баланын атасынын туткан пози-
циясынан көз каранды:

- эгер туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазылып турса; 
Туулгандыгы тууралуу күбөлүктө атасынын атынын жазылып турушу – 

атаны аныктаган документти түзүүгө жана энеси тарабынан (ыктыярдуу 
келишим түзүү менен же сот аркылуу) энесинин алимент алышына негиз.

- эгер туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазылып турбаса;
Туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазуунун жоктугу адегенде ата экен-

дигинин фактысын далилдөө зарылдыгын алып келет, аны тастыктаган соң 
аял алимент өндүрүү боюнча сотко кайрыла алат. 

- эгер баласын экенин моюнга алса; 
Атанын өз баласы экенин моюнга алышы аялда ыктярдуу келшим түзүү 

үчүн же алимент тууралуу доо арыз менен сотко кайрылуу үчүн зарыл до-
кументтери барлыгын билдирет.

- эгер баласы экенин моюнга албаса; 
Атанын өз баласы экенин моюнга албоосу сот аркылуу медициналык 

экспертиза жүргүзүү менен же башка талашсыз аргументтер менен атасы 
экендигинин фактысын далилдөө маселесин жаратат.

Ошентип, никесиз алименттер ЗАГСта катталган никелер сыяктуу эле 
дайындалат жана өндүрүлөт. Бир гана айырмасы атасы экенин моюнга алуу 
процедурасында турат.

АТАСЫ ЭКЕНИН ТААНУУ

Мыйзамдуу никеден тышкары туулган балдар үчүн бала туулганда эле 
атасынын ким экенин аныктоо шарты жок, ошондуктан алар үчүн атасы 
экенин аныктоо процедурасы маанилүү роль ойнойт. Муну бала төрөлгөн-
дө атасынын макулдугу менен анын маалыматтарын Туулгандугу жөнүндө 
күбөлүккө жазуу аркылуу жасоого болот. Эгер мындайча жасалбаган 
болсо, анда никесиз абала алимент дайындоо максатында сотто атасы 
экенин далилдөөгө туура келет.

Экинчи учурда жарандык күйөө ата экенин өзү моюнга алуу фактысы 
маанилүү нерсе болуп саалат. Себеби, күйөөсү муну ыктыярдуу жасабаса, 
анда аял анын баланын атасы экенин сотто өзү далилдеп бериши керек 
болот. Ушундай учурларда сот доогердин жүйөөлөрүнүн ишенимдүүлүгүн 
жана талашсыздыгын эске алуу менен никесиз балага алимент дайындоо 
чечимин кабыл алат, чынында эле бул үчүн талашсыз аргументтер, керек 
болсо генетикалык экспертизанын жыйынтыктары да талап кылынат. Дал 
мына ушул факты аныкталган соң гана никеден тышкары алимент үчүн 
сотко кайрылса болот.

ӨЛЧӨМҮН АНЫКТОО

Жалпы эреже боюнча, эгер ата-энелер алименттин өлчөмү тууралуу 
келишим түзбөгөн болушса, Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси-
нин 86-статьясына ылайык сот ата-энеден бала үчүн ата-эненин эмгек акы-
сынан жана (же) факт жүзүндөгү кирешесинен төмөнкүдөй пайыздык көр-
сөткүчтөрдө ай сайынкы алиментти өндүрүү жөнүндө чечим кабыл алат:

• бир бала үчүн – кирешенин (эмгек акынын) чейрек бөлүгү; 
• экинчи бала бар болсо – кирешенин (эмгек акынын) үчтөн бири; 
• үч же андан көп бала болсо – кирешенин (эмгек акынын) жарымын.
Тараптардын материалдык жана үй-бүлөлүк абалын жана башка көңүл 

буруучу кырдаалдарды эске алуу менен сот бул үлүштөрдүн өлчөмүн азай-
тышы же көбөйтүшү мүмкүн.

Фермердик чарба жүргүзүп, пайдаланууда накталай акча каражаттары 
жок болгон учурда алименттер натуралай продуктылар менен төлөнүп 
бериши мүмкүн.

Эмгек акынын жана (же) факт жүзүндөгү кирешенин жоктугу ата-эне-
ден баланы багуу милдетин алып салбайт, ал ошол аймактагы орточо эмгек 
акынын эсептик көрсөткүчтөрүнөн улам аныкталган өлчөмдөгү алиментти 
төлөш үчүн өз алдынча каражат издейт, же балага же балдарга тең үлүштө 
берүү менен кыймылдуу жана кыйсылсыз мүлк аркылуу компенсациялайт.

ЫКТЫЯРДУУ КЕЛИШИМ

Баланын энеси жана атасы алимент өндүрүү тууралуу сотко кайрылбай 
туруп эле алименттин өлчөмү жана төлөө тартиби тууралуу келишип алса 
болот. Бул үчүн аларга ата-энелердин кирешесинен пайыз же конкреттүү 
сумма түрүндө, бирок мыйзамда көрсөтүлгөндөн кем эмес ай сайынкы 
төлөмдөр көрсөтүлгөн алименттин өлчөмү тууралуу нотариалдык 
күбөлөндүрүлгөн келишим жардам бере алат.

Мыйзамда мындай келишимдерди милдеттүү түрдө нотариалдык 
күбөлөндүрүүкаралган эмес, бирок кийин аны жокко чыгарууну болтурбоо 
үчүн бул келишимди бекитип берүүгө нотариуска кайрылган оң, ал өзүнүн 
каттоосу менен ата-энелердин ыктыярдуу эркин тастыктап берет.

Алиментти төлөө тутуралуу нотариалдык  күбөлөндүрүлгөн келишим 
аткаруу барагынын күчүнө ээ.

АЛИМЕНТТИ ЖАСАЛГАЛОО

Алиментти жасатуу процедурасына көптөгөн факторлор таасир этет, 
ошондон улам бул процедура өтө жөнөкөй жана бат, анан да мээнетти жана 
убакытты көп талап кылган болушу мүмкүн. Эң жөнөкөй варианты болуп 
жарандык никедеги жубайлардын алимент төлөө тууралуу түзгөн келиши-
ми саналат. Тараптар ыктыярдуу түрдө өздөрүнө милдеттенмелерди 
алышат жана аны аткарышат. Эгер келишим болсо, бирок кайсы бир тарап 
анын шарттарын аткарбаса, же мындай келишим түзүлгөн эмес болсо, анда 
алименттик төлөмдү дайындоо үчүн соттук тескеме берүүгө же доо арыз 
менен сотко кайрылууга туура келет.

СОТТУК ТЕСЕМЕ АРКЫЛУУ

Ата экендиги тууралуу факты аныкталып, атанын жашаган жери бел-
гилүү болсо, бирок баланын ата-энелеринин ортосунда алименттик кели-
шим түзүлбөсө, анда жоопкердин жашаган жери боюнча соттун биринчи 
инстанциясына алимент өндүрүү тууралуу кайрылса болот. Аны үчүн 
сотко никесиз алименттик төлөмдөрдү дайындоо тууралуу соттук тескеме 
берүү үчүн арыз жөнөтүлөт.

Арызга алимент бериле турган баланын туулгандыгы жөнүндө күбөлү-
гүнүн көчүрмөсү жана жоопкердин жашаган жериндеги кварталдык коми-
теттин тактамасы тиркелиши зарыл.

Деген менен туулгандыгы тууралуу күбөлүктө баланын атасын көр-
сөтүлүшү керек, а эгерде ал жазуу жок болуп чыкса, анда арызга ата экен-
дигин аныктоо тууралуу соттун чечими тиркелиши шарт.

Бул документтерди карап чыгып, сот жыйынга жоопкерди чакырбай 
туруп эле балага мыйзамда көрсөтүлгөн өлчөмдөгү алиментти төлөп берүү 
тууралуу тескеме чыгарат. Ошол тескемеде кармалып калуучу каражат 
төлөөчү тараптын мыйзам тарабынан аныкталган бардык кирешелеринен 
түзүлөрү көрсөтүлүшү керек.

Соттук тескеменин аткарылышын толук кандуу камсыз кылуу үчүн 
доогер жоопкер тарабынан соттун тескемесинин көчүрмөсүн алгандыгын, 
ошондой эле соттук тескеменин аткарылышын камсыз кылуучу сот атка-
руучулар кызматы тарабынан да алынгандыгын жана катталгандыгын 
билиши абзел.

ДОО АРЫЗ АРКЫЛУУ

Доо арыз менен никесиз алимент алуунун процедурасы кыйла татаал 
нерсе болуп эсептелет. Бул процедура доогер баланын мүлктүк укугун 
камсыз кылуу үчүн алиментти нак акчалай сумма түрүндө дайындоону 
тадап кылганда, же алименттин төлөө тууралуу келишим аткарылбай 
атканда, ошондой эле экинчи ата-эненин жайгашкан жери жана анын кире-
шесинин структурасы тууралуу маалыматтар жок болгондо да колдонулат.

Ушул учурлардын бардыгында соттук биринчи инстанцияга алимент өн-
дүрүү тууралуу арыз менен кайрылуу зарыл. Соттук тескемедегидей эле 
доо арызга да туулгандыгы тууралуу күбөлүк; ошондой эле өз талаптарын 
негиздөө үчүн зарыл болгон далилдерди (паспорт, нике тууралуу күбөлүк-
түн көчүрмөсү; туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү; доо арыз-
дын көчүрмөсү (жоопкер үчүн); баланы багуу эненин мойнуна жүктөлгөн-
дүгү тууралуу жашаган жеринен тактама; киреше тууралуу тактама (жооп-
кердин иштеген жеринен алынат) тиркелет.

Никесиз алиментти өндүрүү боюнча жана мурдагы мезгилдер үчүн 
карыздарды толөтүү максатында сотко кайрылган кезде сот органына ошол 
сумманын эсептерин сөзсүз көрсөтүү керек. Мындай арыздар боюнча 
иштер маңызы боюнча эки тараптын да катышуусу менен, же доо арызды 
кароо тууралуу эки жолудан ашуун эскертилип, бирок сот жараянына 
келбей койгон учурда сыртынан карала берет.

Никесиз алименттерди өндүрүү тууралуу чечимди алган соң, соттон 
аткаруу барагын алуу керек жана аны аткаруу үчүн андан ары сот аткаруу-
чулар кызматына жөнөтүү зарыл.

АЛИМЕНТТИК ТӨЛӨМДӨРДҮ ӨНДҮРҮҮ ТАРТИБИ 

Балага алимент өндүрүү төмөнкү негиздерде жүргүзүлөт: 
• Аткаруу барагынын;

• соттук тескеменин;
• алимент төлөө тууралуу нотариалдык күбөлөндүрүлгөн келишимдин.
Бул документтердин аткарылышы сот аткаруучулар кызматында катта-

лары менен дароо ишке ашырылат жана башка кредиторлордун алдында 
биринчи кезекте канааттандырылат. Сот аткаруучу карызкорго алиментти 
ыктыярдуу түрдө он күндүн ичинде төлөп коюуну сунуш кылат. Эгер ал 
аткарылбаса, кийинки кадам менен мажбурлап төлөтүү болот.

Эгерде башка эмгек акысы же башка кирешеси болбогон учурда, өн-
дүрүү ошол аймактагы орточо эмгек акынын эсептик суммасынан улам 
жүргүзүлөт. Ал эми мындан баш тарткан учурда өндүрүү карызкордун сот 
аткаруучулар тапкан бардык бардык кирешелеринен алынат. Эгер расмий 
кирешелери табылбаган болсо, өндүрүү карызкордун мүлкүнүн эсебинен 
жүргүзүлөт. Ошол убактан баштап сот аткаруучу эгер карызкордун мүлкү 
болсо, аны камакка алууга укуктуу, себеби каражатты ндүрүү, иш ордун 
аныктоо – мунун баары сот аткаруучунун милдети.

Сот аткаруучулар суроо-талап аркылуу карызкордун жашаган жана иш 
ордун таппаган кезде алар укук коргоо органдарына аны издеп табуу жана 
кийин тескеменин, аткаруу барагынын, же нотариалдык күбөлөндүрүлгөн 
келишимдин аткарылышын талаптарын камсыз кылуу үчүн материалдарды 
жөнөтүшөт.

Аткаруу өндүрүшүнүн этабында доогер тарабынан баланын алименти 
боюнча карызкордун жүргөн жайы жана кирешелери тууралуу өзүндө 
болгон маалыматтардын берилиши өзгөчө маанилүү эсептелет. Ошентип, 
алименттик карызды төлөтүп алуу мүмкүндүгүн абдан жогорулатууга 
болот.

Кыргыз Республикасынын үй-бүлөө чөйрөсүндөгү мыйзамдарына 
ылайык, эки ата-эне тең өз балдарына материалдык жактан колдоо көр-
сөтүшү керек, анын ичинде алимент төлөө жолу менен. 

Бирок, алимент төөлөчү өз милдетин толугу менен аткарбаса, анда ал 
жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн.

Эми, Кыргыз Республикасынын “Сот аткаруучулардын статусу жөнүндө 
жана аткаруу өндүрүшү тууралуу” мыйзамына ылайык сот аткаруучу кары-
зкордун Кыргыз Республикасынан чыгуусуна убактылуу чектөө жөнүндө 
токтом чыгарат жана токтомдун көчүрмөлөрү карызкорго жана мамлекет-
тик чек аранын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча ыйгарым укуктуу мам-
лекеттик органга жиберилет.

Кийинчерээк, балага алимент төлөөдөн системалуу түрдө (үч жолуда

 ашык) атайылап баш тартканда сот аткаруучу материалдарды ички 
иштер органдарына жоруктар боюнча ишти каттап баштоо үчүн өткөрүп 
берет.

Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексинин 77-беренеси-
не ылайык жашы жетелек балдарын же болбосо жашы жеткен, бирок 
эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж балдарын багуу 
үчүн каражаттарды соттун чечиминин негизинде төлөөдөн ата-энелердин 
качуусу, -

I категориядагы (200 миң сомдон 300 миң сомго чейин) айып пул түрүн-
дөгү жазага алып келет.

Алимент өндүрүүчү тарап сот аткаруучунун алимент өндүрүү боюнча 
аракетсиздигине карата соттук департаментке арыз менен кайрылса болот. 
Алимент төлөбөй коюу – бул баланын укугун одоно бузуу. Кыргыз Респу-
бликасынын Үй-бүлөө кодексинин 74-беренесине ылайык ата-энелик мил-
деттерин аткаруудан, анын ичинде алимент төлөөдөн кыянаттык менен 
качса, ата-эне (алардын бири) ата-энелик укуктарынан ажыратылышы 
мүмкүн.

АЛИМЕНТТИ КЫРГЫЗСТАНДЫН ЧЕГИНЕН СЫРТТА ЖҮРГӨН МУР-
ДАГЫ ЖУБАЙДАН ӨНДҮРҮП АЛУУ  

Дароо айтып кетчү нерсе, айтыла турган нерселердин баары жашы жет-
пеген бала жана аны багып жаткан ата-эне Кыргызстандын аймагында 
туруктуу жашаганда гана мүмкүн.

Сет жакта жүргөн ата-энеден алиментти өндүрүп алуунун үч жолу бар:
1. Алиментти өндүрүп алуу үчүн өлкөнүн ичинде оң чечимди алуу жана 

бул чечимди чет элде, КМШнын аймагында болсун же чет жактарда 
болсун, аткарылышына өтүнүч келтирүү;

2. алиментти чет элде өндүрүүгө жана эгер алиментке милдеттүү жак 
Россияда жүрсө, КМШнын 2002-жылдын 7-октябрындагы  жарандык, 
үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам тууралуу Кон-
венциясынын алкагында анын аткарылышына жетишүү;

3. чет элде алиментти өндүрүү тууралуу арызды берүү жана 1956-жыл-
дын 20-июнундагы  Конвенциянын алкагында чечимди аткарууга же-
тишүү. 

Эскерте кетчү нерсе, Кыргызстандын аймагындагы сотко арыз берген 
кезде да сот карала турган маселе боюнча кабар бериши үчүн экинчи ата-э-
ненин жашаган жерин көрсөтүү талап кылынат. Деген менен, доогер 
дайыма эле жоопкер кайда жашаганын тактап бере албайт. Муну да чечсе 
болот, себеби соттук териштирүүнүн процессинде алиментке милдеттүү

 жубайдын жашаган жерин аныктоо боюнча чаралар көрүлөт. Жашаган 
жери белгисиз болгон же жашаган жери Кыргызстанда болбогон жоопкер 
үстүнөн сотко доо арыз берүү анын мүлкүнүн турган жайын же анын 
Кыргыз Республикасындагы белгилүү болгон акыркы жашаган жерин көр-
сөтүү аркылуу мүмкүн.

Айталы, жоопкерди таптыңыз, кабар бердиңиз жана ишти утуп 
алдыңыз. Анан эмне болот?

Кыргыз Республикасы катышкан укуктук жардам көрсөтүү тууралуу Эл 
аралык келишимдердин негизги бөлүгү соттук чечим чыгарган сотко бул 
чечимдин башка мамлекеттин аймагында (мисалы, КМШ Конвенциясына 
ылайык Россия Федерациясында) таанылышы жана аткарылышы тууралуу 
өтүнүч менен кайрылуу зарылдыгын көрсөтөт.

Андан тышкары, айтылып кеткен келишимдерде бул өтүнүчтү  мурдагы 
жубайы жашап жаткан мамлекеттин компетенттүү сотуна берүү мүмкүндү-
гү көрсөтүлгөн. Бул чет элдик соттун өтүнүчтү кабыл алуусуна кеткен 
убакыт чыгымдарынын кыскарышы жагынан алганда пайдалуу болот. 
Бирок да, чечимдин аткарылышын кыйыгдатуучу кайсы бир катачылыктар-
дын алдын алуу менен ошол соттук чечимди чыгарган сотко кайрылган эле 
оң, анткени ал андан аркы аракеттерди аныктоого, ошондой эле бардык 
тийиштүү документтерди жасаганга жардам берет.

Өтүнүчкө төмөнкү документтер тиркелиши керек:
1) сот чечими же ошол чечимдин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү жана 

чечимдин күчүнө киргени тууралуу жана аткарылууга жатарлыгы же эгер 
ал чечимде көргөзүлбөсө, ал мыйзамдуу күчүнө кире электе аткарылышы 
керектиги тууралуу расмий документ;

2) ага каршы чечим чыккан, процесске катышпаган тарап аныкталган 
тартипте жана өз убагында сотко чакырылгандыгы, а эгерде процессуал-
дык аракетке жөндөмсүз болсо, анда тийиштүү тартипте өкүлдүк болушун 
көрсөткөн документ; 

3) жогоруда аталган документтердин жана өтүнүчтүн өзүнүн чечим 
аткарылышы керек болгон мамлекеттин тилиндеги күбөлөндүрүлгөн 
котормосу.

Ошентип, алиментке милдеттүү болгон жак жашаган чет элдик мамле-
кеттин аймагында сот чечиминин таанылышы жана аткарылышы тууралуу 
өтүнүчтү сотко берүү менен эреже катары алимент өндүрүүчүнүн ролу аяк-
тайт (айым учурларда чет элдик сот өңдүрүүчүгө өзү кызыккан маселелер 
боюнча түшүнүк алуу үчүн кайрылышы мүмкүн). Өтүнүч берилгенден 
кийин кийинки аракеттердин негизги жүгү Кыргыз Республикасынын жана 
чет элдик компетенттүү органдарынын жоопкерчилигине (мисалы, РФ) 
жүктөлөт.

Мурда чыккан соттук чечимдин негизинде алимент төлөөдө анык бир 
карыз топтолуп калган жана карызкор чет элде жүргөн, анын иши жана 
мүлкү да чет элде экени белгилүү болуп калган кырдаалды өзүнчө карап 
коюунун зарылдыгы бар. Мындай учурда да чечим чыгарган жергиликтүү 
сот аркылуу соттук чечимдин карыкзор жашап турган мамлекеттин компе-
тенттүү сотунда таануу жана аткаруу тууралуу өтүнүчтү жөнөтүү зарыл. 
Эгер өндүрүүчү карызкордун конкреттүү дарегин билбесе, бирок ага кары-
зкордун, мисалы, Россияда жашап турганы белгилүү болсо, анда Кыргыз 
Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү жана 
сот аткаруучулардын статусу жөнүндө” мыйзамынын 31-статьясына 
ылайык карызкорду издеп табуу маселеси боюнча жергиликтүү сотко кай-
рылышы керек. Андан кийин “Жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш 
иштери боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер жөнүндө Конвен-
циянын” 5-бөлүгүнүн 35-статьясына ылайык, алиментке милдеттүү жакты 
издөө боюнча соттун аныктамасына негизденип, соттук чечимдерди атка-
руу органы (Россияда – соттук приставдар) аракеттенет.

Аягында белгилей кетчү нерсе, ушул сыяктуу иштерде ар бир конкрет-
түү окуянын деталдары өзгөчө мааниге ээ болот: айрыкча карызкор кайсы 
мамлекетте жашап жатканы. Биздин юристтер сиздин абалыңызды 
караштырып, ошондой эле сизге тийиштүү болгон каражаттарды соттук 
тартипте өндүрүү боюнча комплекстүү толук жардам көрсөтүшөт.

1956-ЖЫЛДЫН 20-ИЮНУНДАГЫ ЧЕТ ЭЛДЕ АЛИМЕНТТЕРДИ ӨН-
ДҮРҮҮ ЖӨНҮНДӨ КОНВЕНЦИЯГА ЫЛАЙЫК ЧЕТ ЭЛДЕ АЛИМЕНТТЕР-

ДИ ӨНДҮРҮҮ ТАРТИБИ

Мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими колго тийген соң, аны аткаруу 
керек болот. Аны үчүн доогердин катталган жери боюнча сот аткаруучулар 
кызматынын аймактык бөлүмүнө төмөнкүлөрдү берүү керек:

• башка өлкөнүн аймагында алиментти өндүрүү жөнүндө Кыргызстан-
дын сотунун чечимин башка өлкөнүн аймагында таануу жана аткаруу туу-
ралуу арыз (кайрылуу) (арыз, кайрылуу эркин формада жазылат);

• чет элде алиментти өндүрүү жөнүндө Конвенциянын негизинде али-
ментти өндүрүү жөнүндө чечимди таануу жана аткаруу тууралуу өтүнүч.

Өтүнүчтө буларды көрсөтүү керек: Өтүнүч эркин формада жазылат.
• (карызкордун) толук аты-жөнү, туулган датасы, жарандыгы, анын 

дареги, иштеген иши жана иш орду (эгер алар белгилүү болсо) жана 
мүмкүн болушунча карызкордун сүрөтү;

• Карызкордун каржы жана үй-бүлолүк абалы, анын мүлкү (эгер алар 
болсо) тууралуу маалымат;

• Карызкордун жайгашкан жерин аныктоого жардам берүүчү ар кандай 

башка маалымат. 
Өтүнүчкө буларды тиркеш керек:
• сот чечиминин көчүрмөсү;
• чечим мыйзамдуу күчүнө киргендиги тууралуу тактама (чечим кабыл 

алган сот берет);
• чечимдин Кыргызстандын аймагында жарым-жартылай аткарылган-

дыгы же аткарылбагандыгы тууралуу тактама (сот аткаруучулар кызматы-
нын бөлүмү берет);

• карызкор сот жараянына катышпаган болсо, сот жараяны кай жерде 
жана качан болорлугу тууралуу талаптагыдай кабарландырылгандыгы туу-
ралуу тактама (талаш-тартышты караган сот берет);

• зарылдык жана мүмүндүк болушунча бул иш маңызынан каралганда-
гы соттук жараяндын протоколунун көчүрмөсү;

• өндүрүүчүнүн сүрөтү;
• ал аткарылышы керек болгон өлкөнүн тилиндеги өтүнүчтүн жана ага 

тиркелген документтердин котормосу. 

Андан ары Кыргыз Республикасынын алдындагы Сот департаменти 
келишимдеги өлкөнүн тийиштүү органдарына документтерди атка-
руу үчүн өзү жиберет.

 Кыргызстан алименттерди чет элде өндүрүү жөнүндө Конвенцияга 
2003-жылы  кошулган. Чет элде алименттерди өндүрүү Конвенциясына кол 
койгон өлкөлөрдүн ичинде булар бар: Австралия, Австрия, Алжир, Арген-
тина, Барбадос, Бельгия, Беларусь, Боливия, Босния и Герцеговина, Брази-
лия, Буркина-Фасо, Македония, Венгрия, Гаити, Гватемала, Германия, 
Греция, Дания, Доминикан Республикасы, Израиль, Ирландия, Испания, 
Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Кипр, Колумбия, Куба, Украи-
на, Либерия, Люксембург, Марокко, Мексика, Монако, Нигер, Нидерланды, 
Жаңы Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Молдова, Ру-
мыния, Сальвадор, Сейшель Аралдары, Сербия, Словакия, Словения, 
Улуубритания и Түндүк Ирландия, Суринам, Тунис, Түркия, Уругвай, Фи-
липпиндер, Финляндия, Франция, Хорватия, Борбордук Африка Республи-
касы, Черногория, Чех Республикасы, Чили, Швейцария, Швеция, 
Шри-Ланка, Эквадор, Эстония.



БАЛАГА АЛИМЕНТ ӨНДҮРҮҮ ТУУРАЛУУ ДОКУМЕНТТЕРДИ КАЙДА 
ЖАНА КАНТИП ТАПШЫРУУ КЕРЕК?

Бул маалыматтын сизге зарылдыгы болбойт деп ишенебиз, бирок, 
тилекке каршы, биздин жашообуз алдын ала билбеген күтүүсүздүктөргө 
толтура.

Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси баланы багууда ата-эненин 
экөөсүнүн тең бирдей даражада катышуусун тастыктайт. Эгер башка күн 
түшүп, ата-эненин бирөөсү өз милдетин аткарбаса, анда сүйлөшүү жолу 
менен алимент төлөөнүн тартиби тууралуу келишип алуунун жолу бар. 
Зарылдыгы болсо, тараптардын бирөөсү ай сайын төлөй турган сумма көр-
сөтүлгөн кагаз түрүндөгү келишимди нотариаттан бекиттирип алууга 
болот.

Бирок, дайыма эле мындай боло бербейт. Бул маселеде компромисске 
келүү кыйын, анан да кайсы бир себептерге байланыштуу келишип алуу 
мүмкүн болбой да калат. Ата-эненин бирөөсү жоопкерчиликти көтөрүүнү 
жана өз баласын материалдык жактан камсыз кылууну зарыл деп эсепте-
бейт. Алимент өндүрүү маселеси мындай учурда сотто чечилет. Бул эки 
учурда да алиментти дайындоо жана өндүрүү Кыргыз Республикасынын 
Үй-бүлө кодекси жана “Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү 
жана сот аткаруучулардын статусу жөнүндө” мыйзамы менен аныкталат.

Сот системасы жетекчиликке алган негизги принциптер төмөнкүлөр 
болуп саналат:

• Жашы жете элек балдарды багууну ишке ашыруудагы ата-энелердин 
бирдей үлүштөгү милдеттүүлүгү;

• мамлекеттин бардык аймактарында сот чечимдерин аткаруу милдет-
түүлүгү;

• ата-энелердин балдарды талаптагыдай камсыз кылышка милдет-
түүлүгү баланын мыйзамдуу никеден же андан сырткары төрөлүшүнөн көз 
каранды эместиги;

• никеде болсун же ажырашкандан кийин болсун баланы багуунун 
зарылдыгы.

Көп учурларда сотко алимент өдүрүү боюнча кайрылуулар нике бузул

гандан кийин болот. Бул төлөтүп алуунун зарылдыгын негиздөөнү оңой-
лотот. Мындай учурда ата-энелер чогуу чарба күтүшпөйт, жалпы бюджет 
болбойт, балдарды багуунун түйшүгү ата-энелердин колунда балдар калган 
бирөөсүнө түшөт.

Атасы менен энеси али никелеше элек кезде балдардын укуктарын 
камсыз кылуу үчүн алиментти мажбурлап өндүрүү тууралуу кайрылуулар 
да болуп калат. Мындай кырдаалда аргументтерди жана далилдерди кыл-
даттык менен даярдоо зарылдыгы бар. Ата-энелердин бирөөнүн үстүнөн 
арыздануу үчүн балдарды багуудан баш тартып жатканын тастыктап 
берүүчү бир эмес, бир нече күбөлөр керек.

НИКЕСИЗ ТӨРӨЛГӨН БАЛАГА АЛИМЕНТТЕРДИ АЛУУ 

Жарандык никеде төрөлүп, ЗАГС органдарында катталбаган бала 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык никеде төрөлгөн бал-
дардай эле мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарынын корголушуна карата 
кепилдиктерге ээ.

Никесиз төрөлгөн балага алимент алуу баланын атасынын туткан пози-
циясынан көз каранды:

- эгер туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазылып турса; 
Туулгандыгы тууралуу күбөлүктө атасынын атынын жазылып турушу – 

атаны аныктаган документти түзүүгө жана энеси тарабынан (ыктыярдуу 
келишим түзүү менен же сот аркылуу) энесинин алимент алышына негиз.

- эгер туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазылып турбаса;
Туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазуунун жоктугу адегенде ата экен-

дигинин фактысын далилдөө зарылдыгын алып келет, аны тастыктаган соң 
аял алимент өндүрүү боюнча сотко кайрыла алат. 

- эгер баласын экенин моюнга алса; 
Атанын өз баласы экенин моюнга алышы аялда ыктярдуу келшим түзүү 

үчүн же алимент тууралуу доо арыз менен сотко кайрылуу үчүн зарыл до-
кументтери барлыгын билдирет.

- эгер баласы экенин моюнга албаса; 
Атанын өз баласы экенин моюнга албоосу сот аркылуу медициналык 

экспертиза жүргүзүү менен же башка талашсыз аргументтер менен атасы 
экендигинин фактысын далилдөө маселесин жаратат.

Ошентип, никесиз алименттер ЗАГСта катталган никелер сыяктуу эле 
дайындалат жана өндүрүлөт. Бир гана айырмасы атасы экенин моюнга алуу 
процедурасында турат.

АТАСЫ ЭКЕНИН ТААНУУ

Мыйзамдуу никеден тышкары туулган балдар үчүн бала туулганда эле 
атасынын ким экенин аныктоо шарты жок, ошондуктан алар үчүн атасы 
экенин аныктоо процедурасы маанилүү роль ойнойт. Муну бала төрөлгөн-
дө атасынын макулдугу менен анын маалыматтарын Туулгандугу жөнүндө 
күбөлүккө жазуу аркылуу жасоого болот. Эгер мындайча жасалбаган 
болсо, анда никесиз абала алимент дайындоо максатында сотто атасы 
экенин далилдөөгө туура келет.

Экинчи учурда жарандык күйөө ата экенин өзү моюнга алуу фактысы 
маанилүү нерсе болуп саалат. Себеби, күйөөсү муну ыктыярдуу жасабаса, 
анда аял анын баланын атасы экенин сотто өзү далилдеп бериши керек 
болот. Ушундай учурларда сот доогердин жүйөөлөрүнүн ишенимдүүлүгүн 
жана талашсыздыгын эске алуу менен никесиз балага алимент дайындоо 
чечимин кабыл алат, чынында эле бул үчүн талашсыз аргументтер, керек 
болсо генетикалык экспертизанын жыйынтыктары да талап кылынат. Дал 
мына ушул факты аныкталган соң гана никеден тышкары алимент үчүн 
сотко кайрылса болот.

ӨЛЧӨМҮН АНЫКТОО

Жалпы эреже боюнча, эгер ата-энелер алименттин өлчөмү тууралуу 
келишим түзбөгөн болушса, Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси-
нин 86-статьясына ылайык сот ата-энеден бала үчүн ата-эненин эмгек акы-
сынан жана (же) факт жүзүндөгү кирешесинен төмөнкүдөй пайыздык көр-
сөткүчтөрдө ай сайынкы алиментти өндүрүү жөнүндө чечим кабыл алат:

• бир бала үчүн – кирешенин (эмгек акынын) чейрек бөлүгү; 
• экинчи бала бар болсо – кирешенин (эмгек акынын) үчтөн бири; 
• үч же андан көп бала болсо – кирешенин (эмгек акынын) жарымын.
Тараптардын материалдык жана үй-бүлөлүк абалын жана башка көңүл 

буруучу кырдаалдарды эске алуу менен сот бул үлүштөрдүн өлчөмүн азай-
тышы же көбөйтүшү мүмкүн.

Фермердик чарба жүргүзүп, пайдаланууда накталай акча каражаттары 
жок болгон учурда алименттер натуралай продуктылар менен төлөнүп 
бериши мүмкүн.

Эмгек акынын жана (же) факт жүзүндөгү кирешенин жоктугу ата-эне-
ден баланы багуу милдетин алып салбайт, ал ошол аймактагы орточо эмгек 
акынын эсептик көрсөткүчтөрүнөн улам аныкталган өлчөмдөгү алиментти 
төлөш үчүн өз алдынча каражат издейт, же балага же балдарга тең үлүштө 
берүү менен кыймылдуу жана кыйсылсыз мүлк аркылуу компенсациялайт.

ЫКТЫЯРДУУ КЕЛИШИМ

Баланын энеси жана атасы алимент өндүрүү тууралуу сотко кайрылбай 
туруп эле алименттин өлчөмү жана төлөө тартиби тууралуу келишип алса 
болот. Бул үчүн аларга ата-энелердин кирешесинен пайыз же конкреттүү 
сумма түрүндө, бирок мыйзамда көрсөтүлгөндөн кем эмес ай сайынкы 
төлөмдөр көрсөтүлгөн алименттин өлчөмү тууралуу нотариалдык 
күбөлөндүрүлгөн келишим жардам бере алат.

Мыйзамда мындай келишимдерди милдеттүү түрдө нотариалдык 
күбөлөндүрүүкаралган эмес, бирок кийин аны жокко чыгарууну болтурбоо 
үчүн бул келишимди бекитип берүүгө нотариуска кайрылган оң, ал өзүнүн 
каттоосу менен ата-энелердин ыктыярдуу эркин тастыктап берет.

Алиментти төлөө тутуралуу нотариалдык  күбөлөндүрүлгөн келишим 
аткаруу барагынын күчүнө ээ.

АЛИМЕНТТИ ЖАСАЛГАЛОО

Алиментти жасатуу процедурасына көптөгөн факторлор таасир этет, 
ошондон улам бул процедура өтө жөнөкөй жана бат, анан да мээнетти жана 
убакытты көп талап кылган болушу мүмкүн. Эң жөнөкөй варианты болуп 
жарандык никедеги жубайлардын алимент төлөө тууралуу түзгөн келиши-
ми саналат. Тараптар ыктыярдуу түрдө өздөрүнө милдеттенмелерди 
алышат жана аны аткарышат. Эгер келишим болсо, бирок кайсы бир тарап 
анын шарттарын аткарбаса, же мындай келишим түзүлгөн эмес болсо, анда 
алименттик төлөмдү дайындоо үчүн соттук тескеме берүүгө же доо арыз 
менен сотко кайрылууга туура келет.

СОТТУК ТЕСЕМЕ АРКЫЛУУ

Ата экендиги тууралуу факты аныкталып, атанын жашаган жери бел-
гилүү болсо, бирок баланын ата-энелеринин ортосунда алименттик кели-
шим түзүлбөсө, анда жоопкердин жашаган жери боюнча соттун биринчи 
инстанциясына алимент өндүрүү тууралуу кайрылса болот. Аны үчүн 
сотко никесиз алименттик төлөмдөрдү дайындоо тууралуу соттук тескеме 
берүү үчүн арыз жөнөтүлөт.

Арызга алимент бериле турган баланын туулгандыгы жөнүндө күбөлү-
гүнүн көчүрмөсү жана жоопкердин жашаган жериндеги кварталдык коми-
теттин тактамасы тиркелиши зарыл.

Деген менен туулгандыгы тууралуу күбөлүктө баланын атасын көр-
сөтүлүшү керек, а эгерде ал жазуу жок болуп чыкса, анда арызга ата экен-
дигин аныктоо тууралуу соттун чечими тиркелиши шарт.

Бул документтерди карап чыгып, сот жыйынга жоопкерди чакырбай 
туруп эле балага мыйзамда көрсөтүлгөн өлчөмдөгү алиментти төлөп берүү 
тууралуу тескеме чыгарат. Ошол тескемеде кармалып калуучу каражат 
төлөөчү тараптын мыйзам тарабынан аныкталган бардык кирешелеринен 
түзүлөрү көрсөтүлүшү керек.

Соттук тескеменин аткарылышын толук кандуу камсыз кылуу үчүн 
доогер жоопкер тарабынан соттун тескемесинин көчүрмөсүн алгандыгын, 
ошондой эле соттук тескеменин аткарылышын камсыз кылуучу сот атка-
руучулар кызматы тарабынан да алынгандыгын жана катталгандыгын 
билиши абзел.

ДОО АРЫЗ АРКЫЛУУ

Доо арыз менен никесиз алимент алуунун процедурасы кыйла татаал 
нерсе болуп эсептелет. Бул процедура доогер баланын мүлктүк укугун 
камсыз кылуу үчүн алиментти нак акчалай сумма түрүндө дайындоону 
тадап кылганда, же алименттин төлөө тууралуу келишим аткарылбай 
атканда, ошондой эле экинчи ата-эненин жайгашкан жери жана анын кире-
шесинин структурасы тууралуу маалыматтар жок болгондо да колдонулат.

Ушул учурлардын бардыгында соттук биринчи инстанцияга алимент өн-
дүрүү тууралуу арыз менен кайрылуу зарыл. Соттук тескемедегидей эле 
доо арызга да туулгандыгы тууралуу күбөлүк; ошондой эле өз талаптарын 
негиздөө үчүн зарыл болгон далилдерди (паспорт, нике тууралуу күбөлүк-
түн көчүрмөсү; туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү; доо арыз-
дын көчүрмөсү (жоопкер үчүн); баланы багуу эненин мойнуна жүктөлгөн-
дүгү тууралуу жашаган жеринен тактама; киреше тууралуу тактама (жооп-
кердин иштеген жеринен алынат) тиркелет.

Никесиз алиментти өндүрүү боюнча жана мурдагы мезгилдер үчүн 
карыздарды толөтүү максатында сотко кайрылган кезде сот органына ошол 
сумманын эсептерин сөзсүз көрсөтүү керек. Мындай арыздар боюнча 
иштер маңызы боюнча эки тараптын да катышуусу менен, же доо арызды 
кароо тууралуу эки жолудан ашуун эскертилип, бирок сот жараянына 
келбей койгон учурда сыртынан карала берет.

Никесиз алименттерди өндүрүү тууралуу чечимди алган соң, соттон 
аткаруу барагын алуу керек жана аны аткаруу үчүн андан ары сот аткаруу-
чулар кызматына жөнөтүү зарыл.

АЛИМЕНТТИК ТӨЛӨМДӨРДҮ ӨНДҮРҮҮ ТАРТИБИ 

Балага алимент өндүрүү төмөнкү негиздерде жүргүзүлөт: 
• Аткаруу барагынын;

• соттук тескеменин;
• алимент төлөө тууралуу нотариалдык күбөлөндүрүлгөн келишимдин.
Бул документтердин аткарылышы сот аткаруучулар кызматында катта-

лары менен дароо ишке ашырылат жана башка кредиторлордун алдында 
биринчи кезекте канааттандырылат. Сот аткаруучу карызкорго алиментти 
ыктыярдуу түрдө он күндүн ичинде төлөп коюуну сунуш кылат. Эгер ал 
аткарылбаса, кийинки кадам менен мажбурлап төлөтүү болот.

Эгерде башка эмгек акысы же башка кирешеси болбогон учурда, өн-
дүрүү ошол аймактагы орточо эмгек акынын эсептик суммасынан улам 
жүргүзүлөт. Ал эми мындан баш тарткан учурда өндүрүү карызкордун сот 
аткаруучулар тапкан бардык бардык кирешелеринен алынат. Эгер расмий 
кирешелери табылбаган болсо, өндүрүү карызкордун мүлкүнүн эсебинен 
жүргүзүлөт. Ошол убактан баштап сот аткаруучу эгер карызкордун мүлкү 
болсо, аны камакка алууга укуктуу, себеби каражатты ндүрүү, иш ордун 
аныктоо – мунун баары сот аткаруучунун милдети.

Сот аткаруучулар суроо-талап аркылуу карызкордун жашаган жана иш 
ордун таппаган кезде алар укук коргоо органдарына аны издеп табуу жана 
кийин тескеменин, аткаруу барагынын, же нотариалдык күбөлөндүрүлгөн 
келишимдин аткарылышын талаптарын камсыз кылуу үчүн материалдарды 
жөнөтүшөт.

Аткаруу өндүрүшүнүн этабында доогер тарабынан баланын алименти 
боюнча карызкордун жүргөн жайы жана кирешелери тууралуу өзүндө 
болгон маалыматтардын берилиши өзгөчө маанилүү эсептелет. Ошентип, 
алименттик карызды төлөтүп алуу мүмкүндүгүн абдан жогорулатууга 
болот.

Кыргыз Республикасынын үй-бүлөө чөйрөсүндөгү мыйзамдарына 
ылайык, эки ата-эне тең өз балдарына материалдык жактан колдоо көр-
сөтүшү керек, анын ичинде алимент төлөө жолу менен. 

Бирок, алимент төөлөчү өз милдетин толугу менен аткарбаса, анда ал 
жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн.

Эми, Кыргыз Республикасынын “Сот аткаруучулардын статусу жөнүндө 
жана аткаруу өндүрүшү тууралуу” мыйзамына ылайык сот аткаруучу кары-
зкордун Кыргыз Республикасынан чыгуусуна убактылуу чектөө жөнүндө 
токтом чыгарат жана токтомдун көчүрмөлөрү карызкорго жана мамлекет-
тик чек аранын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча ыйгарым укуктуу мам-
лекеттик органга жиберилет.

Кийинчерээк, балага алимент төлөөдөн системалуу түрдө (үч жолуда

 ашык) атайылап баш тартканда сот аткаруучу материалдарды ички 
иштер органдарына жоруктар боюнча ишти каттап баштоо үчүн өткөрүп 
берет.

Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексинин 77-беренеси-
не ылайык жашы жетелек балдарын же болбосо жашы жеткен, бирок 
эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж балдарын багуу 
үчүн каражаттарды соттун чечиминин негизинде төлөөдөн ата-энелердин 
качуусу, -

I категориядагы (200 миң сомдон 300 миң сомго чейин) айып пул түрүн-
дөгү жазага алып келет.

Алимент өндүрүүчү тарап сот аткаруучунун алимент өндүрүү боюнча 
аракетсиздигине карата соттук департаментке арыз менен кайрылса болот. 
Алимент төлөбөй коюу – бул баланын укугун одоно бузуу. Кыргыз Респу-
бликасынын Үй-бүлөө кодексинин 74-беренесине ылайык ата-энелик мил-
деттерин аткаруудан, анын ичинде алимент төлөөдөн кыянаттык менен 
качса, ата-эне (алардын бири) ата-энелик укуктарынан ажыратылышы 
мүмкүн.

АЛИМЕНТТИ КЫРГЫЗСТАНДЫН ЧЕГИНЕН СЫРТТА ЖҮРГӨН МУР-
ДАГЫ ЖУБАЙДАН ӨНДҮРҮП АЛУУ  

Дароо айтып кетчү нерсе, айтыла турган нерселердин баары жашы жет-
пеген бала жана аны багып жаткан ата-эне Кыргызстандын аймагында 
туруктуу жашаганда гана мүмкүн.

Сет жакта жүргөн ата-энеден алиментти өндүрүп алуунун үч жолу бар:
1. Алиментти өндүрүп алуу үчүн өлкөнүн ичинде оң чечимди алуу жана 

бул чечимди чет элде, КМШнын аймагында болсун же чет жактарда 
болсун, аткарылышына өтүнүч келтирүү;

2. алиментти чет элде өндүрүүгө жана эгер алиментке милдеттүү жак 
Россияда жүрсө, КМШнын 2002-жылдын 7-октябрындагы  жарандык, 
үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам тууралуу Кон-
венциясынын алкагында анын аткарылышына жетишүү;

3. чет элде алиментти өндүрүү тууралуу арызды берүү жана 1956-жыл-
дын 20-июнундагы  Конвенциянын алкагында чечимди аткарууга же-
тишүү. 

Эскерте кетчү нерсе, Кыргызстандын аймагындагы сотко арыз берген 
кезде да сот карала турган маселе боюнча кабар бериши үчүн экинчи ата-э-
ненин жашаган жерин көрсөтүү талап кылынат. Деген менен, доогер 
дайыма эле жоопкер кайда жашаганын тактап бере албайт. Муну да чечсе 
болот, себеби соттук териштирүүнүн процессинде алиментке милдеттүү

 жубайдын жашаган жерин аныктоо боюнча чаралар көрүлөт. Жашаган 
жери белгисиз болгон же жашаган жери Кыргызстанда болбогон жоопкер 
үстүнөн сотко доо арыз берүү анын мүлкүнүн турган жайын же анын 
Кыргыз Республикасындагы белгилүү болгон акыркы жашаган жерин көр-
сөтүү аркылуу мүмкүн.

Айталы, жоопкерди таптыңыз, кабар бердиңиз жана ишти утуп 
алдыңыз. Анан эмне болот?

Кыргыз Республикасы катышкан укуктук жардам көрсөтүү тууралуу Эл 
аралык келишимдердин негизги бөлүгү соттук чечим чыгарган сотко бул 
чечимдин башка мамлекеттин аймагында (мисалы, КМШ Конвенциясына 
ылайык Россия Федерациясында) таанылышы жана аткарылышы тууралуу 
өтүнүч менен кайрылуу зарылдыгын көрсөтөт.

Андан тышкары, айтылып кеткен келишимдерде бул өтүнүчтү  мурдагы 
жубайы жашап жаткан мамлекеттин компетенттүү сотуна берүү мүмкүндү-
гү көрсөтүлгөн. Бул чет элдик соттун өтүнүчтү кабыл алуусуна кеткен 
убакыт чыгымдарынын кыскарышы жагынан алганда пайдалуу болот. 
Бирок да, чечимдин аткарылышын кыйыгдатуучу кайсы бир катачылыктар-
дын алдын алуу менен ошол соттук чечимди чыгарган сотко кайрылган эле 
оң, анткени ал андан аркы аракеттерди аныктоого, ошондой эле бардык 
тийиштүү документтерди жасаганга жардам берет.

Өтүнүчкө төмөнкү документтер тиркелиши керек:
1) сот чечими же ошол чечимдин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү жана 

чечимдин күчүнө киргени тууралуу жана аткарылууга жатарлыгы же эгер 
ал чечимде көргөзүлбөсө, ал мыйзамдуу күчүнө кире электе аткарылышы 
керектиги тууралуу расмий документ;

2) ага каршы чечим чыккан, процесске катышпаган тарап аныкталган 
тартипте жана өз убагында сотко чакырылгандыгы, а эгерде процессуал-
дык аракетке жөндөмсүз болсо, анда тийиштүү тартипте өкүлдүк болушун 
көрсөткөн документ; 

3) жогоруда аталган документтердин жана өтүнүчтүн өзүнүн чечим 
аткарылышы керек болгон мамлекеттин тилиндеги күбөлөндүрүлгөн 
котормосу.

Ошентип, алиментке милдеттүү болгон жак жашаган чет элдик мамле-
кеттин аймагында сот чечиминин таанылышы жана аткарылышы тууралуу 
өтүнүчтү сотко берүү менен эреже катары алимент өндүрүүчүнүн ролу аяк-
тайт (айым учурларда чет элдик сот өңдүрүүчүгө өзү кызыккан маселелер 
боюнча түшүнүк алуу үчүн кайрылышы мүмкүн). Өтүнүч берилгенден 
кийин кийинки аракеттердин негизги жүгү Кыргыз Республикасынын жана 
чет элдик компетенттүү органдарынын жоопкерчилигине (мисалы, РФ) 
жүктөлөт.

Мурда чыккан соттук чечимдин негизинде алимент төлөөдө анык бир 
карыз топтолуп калган жана карызкор чет элде жүргөн, анын иши жана 
мүлкү да чет элде экени белгилүү болуп калган кырдаалды өзүнчө карап 
коюунун зарылдыгы бар. Мындай учурда да чечим чыгарган жергиликтүү 
сот аркылуу соттук чечимдин карыкзор жашап турган мамлекеттин компе-
тенттүү сотунда таануу жана аткаруу тууралуу өтүнүчтү жөнөтүү зарыл. 
Эгер өндүрүүчү карызкордун конкреттүү дарегин билбесе, бирок ага кары-
зкордун, мисалы, Россияда жашап турганы белгилүү болсо, анда Кыргыз 
Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү жана 
сот аткаруучулардын статусу жөнүндө” мыйзамынын 31-статьясына 
ылайык карызкорду издеп табуу маселеси боюнча жергиликтүү сотко кай-
рылышы керек. Андан кийин “Жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш 
иштери боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер жөнүндө Конвен-
циянын” 5-бөлүгүнүн 35-статьясына ылайык, алиментке милдеттүү жакты 
издөө боюнча соттун аныктамасына негизденип, соттук чечимдерди атка-
руу органы (Россияда – соттук приставдар) аракеттенет.

Аягында белгилей кетчү нерсе, ушул сыяктуу иштерде ар бир конкрет-
түү окуянын деталдары өзгөчө мааниге ээ болот: айрыкча карызкор кайсы 
мамлекетте жашап жатканы. Биздин юристтер сиздин абалыңызды 
караштырып, ошондой эле сизге тийиштүү болгон каражаттарды соттук 
тартипте өндүрүү боюнча комплекстүү толук жардам көрсөтүшөт.

1956-ЖЫЛДЫН 20-ИЮНУНДАГЫ ЧЕТ ЭЛДЕ АЛИМЕНТТЕРДИ ӨН-
ДҮРҮҮ ЖӨНҮНДӨ КОНВЕНЦИЯГА ЫЛАЙЫК ЧЕТ ЭЛДЕ АЛИМЕНТТЕР-

ДИ ӨНДҮРҮҮ ТАРТИБИ

Мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими колго тийген соң, аны аткаруу 
керек болот. Аны үчүн доогердин катталган жери боюнча сот аткаруучулар 
кызматынын аймактык бөлүмүнө төмөнкүлөрдү берүү керек:

• башка өлкөнүн аймагында алиментти өндүрүү жөнүндө Кыргызстан-
дын сотунун чечимин башка өлкөнүн аймагында таануу жана аткаруу туу-
ралуу арыз (кайрылуу) (арыз, кайрылуу эркин формада жазылат);

• чет элде алиментти өндүрүү жөнүндө Конвенциянын негизинде али-
ментти өндүрүү жөнүндө чечимди таануу жана аткаруу тууралуу өтүнүч.

Өтүнүчтө буларды көрсөтүү керек: Өтүнүч эркин формада жазылат.
• (карызкордун) толук аты-жөнү, туулган датасы, жарандыгы, анын 

дареги, иштеген иши жана иш орду (эгер алар белгилүү болсо) жана 
мүмкүн болушунча карызкордун сүрөтү;

• Карызкордун каржы жана үй-бүлолүк абалы, анын мүлкү (эгер алар 
болсо) тууралуу маалымат;

• Карызкордун жайгашкан жерин аныктоого жардам берүүчү ар кандай 

башка маалымат. 
Өтүнүчкө буларды тиркеш керек:
• сот чечиминин көчүрмөсү;
• чечим мыйзамдуу күчүнө киргендиги тууралуу тактама (чечим кабыл 

алган сот берет);
• чечимдин Кыргызстандын аймагында жарым-жартылай аткарылган-

дыгы же аткарылбагандыгы тууралуу тактама (сот аткаруучулар кызматы-
нын бөлүмү берет);

• карызкор сот жараянына катышпаган болсо, сот жараяны кай жерде 
жана качан болорлугу тууралуу талаптагыдай кабарландырылгандыгы туу-
ралуу тактама (талаш-тартышты караган сот берет);

• зарылдык жана мүмүндүк болушунча бул иш маңызынан каралганда-
гы соттук жараяндын протоколунун көчүрмөсү;

• өндүрүүчүнүн сүрөтү;
• ал аткарылышы керек болгон өлкөнүн тилиндеги өтүнүчтүн жана ага 

тиркелген документтердин котормосу. 

Андан ары Кыргыз Республикасынын алдындагы Сот департаменти 
келишимдеги өлкөнүн тийиштүү органдарына документтерди атка-
руу үчүн өзү жиберет.

 Кыргызстан алименттерди чет элде өндүрүү жөнүндө Конвенцияга 
2003-жылы  кошулган. Чет элде алименттерди өндүрүү Конвенциясына кол 
койгон өлкөлөрдүн ичинде булар бар: Австралия, Австрия, Алжир, Арген-
тина, Барбадос, Бельгия, Беларусь, Боливия, Босния и Герцеговина, Брази-
лия, Буркина-Фасо, Македония, Венгрия, Гаити, Гватемала, Германия, 
Греция, Дания, Доминикан Республикасы, Израиль, Ирландия, Испания, 
Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Кипр, Колумбия, Куба, Украи-
на, Либерия, Люксембург, Марокко, Мексика, Монако, Нигер, Нидерланды, 
Жаңы Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Молдова, Ру-
мыния, Сальвадор, Сейшель Аралдары, Сербия, Словакия, Словения, 
Улуубритания и Түндүк Ирландия, Суринам, Тунис, Түркия, Уругвай, Фи-
липпиндер, Финляндия, Франция, Хорватия, Борбордук Африка Республи-
касы, Черногория, Чех Республикасы, Чили, Швейцария, Швеция, 
Шри-Ланка, Эквадор, Эстония.



БАЛАГА АЛИМЕНТ ӨНДҮРҮҮ ТУУРАЛУУ ДОКУМЕНТТЕРДИ КАЙДА 
ЖАНА КАНТИП ТАПШЫРУУ КЕРЕК?

Бул маалыматтын сизге зарылдыгы болбойт деп ишенебиз, бирок, 
тилекке каршы, биздин жашообуз алдын ала билбеген күтүүсүздүктөргө 
толтура.

Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси баланы багууда ата-эненин 
экөөсүнүн тең бирдей даражада катышуусун тастыктайт. Эгер башка күн 
түшүп, ата-эненин бирөөсү өз милдетин аткарбаса, анда сүйлөшүү жолу 
менен алимент төлөөнүн тартиби тууралуу келишип алуунун жолу бар. 
Зарылдыгы болсо, тараптардын бирөөсү ай сайын төлөй турган сумма көр-
сөтүлгөн кагаз түрүндөгү келишимди нотариаттан бекиттирип алууга 
болот.

Бирок, дайыма эле мындай боло бербейт. Бул маселеде компромисске 
келүү кыйын, анан да кайсы бир себептерге байланыштуу келишип алуу 
мүмкүн болбой да калат. Ата-эненин бирөөсү жоопкерчиликти көтөрүүнү 
жана өз баласын материалдык жактан камсыз кылууну зарыл деп эсепте-
бейт. Алимент өндүрүү маселеси мындай учурда сотто чечилет. Бул эки 
учурда да алиментти дайындоо жана өндүрүү Кыргыз Республикасынын 
Үй-бүлө кодекси жана “Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү 
жана сот аткаруучулардын статусу жөнүндө” мыйзамы менен аныкталат.

Сот системасы жетекчиликке алган негизги принциптер төмөнкүлөр 
болуп саналат:

• Жашы жете элек балдарды багууну ишке ашыруудагы ата-энелердин 
бирдей үлүштөгү милдеттүүлүгү;

• мамлекеттин бардык аймактарында сот чечимдерин аткаруу милдет-
түүлүгү;

• ата-энелердин балдарды талаптагыдай камсыз кылышка милдет-
түүлүгү баланын мыйзамдуу никеден же андан сырткары төрөлүшүнөн көз 
каранды эместиги;

• никеде болсун же ажырашкандан кийин болсун баланы багуунун 
зарылдыгы.

Көп учурларда сотко алимент өдүрүү боюнча кайрылуулар нике бузул

гандан кийин болот. Бул төлөтүп алуунун зарылдыгын негиздөөнү оңой-
лотот. Мындай учурда ата-энелер чогуу чарба күтүшпөйт, жалпы бюджет 
болбойт, балдарды багуунун түйшүгү ата-энелердин колунда балдар калган 
бирөөсүнө түшөт.

Атасы менен энеси али никелеше элек кезде балдардын укуктарын 
камсыз кылуу үчүн алиментти мажбурлап өндүрүү тууралуу кайрылуулар 
да болуп калат. Мындай кырдаалда аргументтерди жана далилдерди кыл-
даттык менен даярдоо зарылдыгы бар. Ата-энелердин бирөөнүн үстүнөн 
арыздануу үчүн балдарды багуудан баш тартып жатканын тастыктап 
берүүчү бир эмес, бир нече күбөлөр керек.

НИКЕСИЗ ТӨРӨЛГӨН БАЛАГА АЛИМЕНТТЕРДИ АЛУУ 

Жарандык никеде төрөлүп, ЗАГС органдарында катталбаган бала 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык никеде төрөлгөн бал-
дардай эле мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарынын корголушуна карата 
кепилдиктерге ээ.

Никесиз төрөлгөн балага алимент алуу баланын атасынын туткан пози-
циясынан көз каранды:

- эгер туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазылып турса; 
Туулгандыгы тууралуу күбөлүктө атасынын атынын жазылып турушу – 

атаны аныктаган документти түзүүгө жана энеси тарабынан (ыктыярдуу 
келишим түзүү менен же сот аркылуу) энесинин алимент алышына негиз.

- эгер туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазылып турбаса;
Туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазуунун жоктугу адегенде ата экен-

дигинин фактысын далилдөө зарылдыгын алып келет, аны тастыктаган соң 
аял алимент өндүрүү боюнча сотко кайрыла алат. 

- эгер баласын экенин моюнга алса; 
Атанын өз баласы экенин моюнга алышы аялда ыктярдуу келшим түзүү 

үчүн же алимент тууралуу доо арыз менен сотко кайрылуу үчүн зарыл до-
кументтери барлыгын билдирет.

- эгер баласы экенин моюнга албаса; 
Атанын өз баласы экенин моюнга албоосу сот аркылуу медициналык 

экспертиза жүргүзүү менен же башка талашсыз аргументтер менен атасы 
экендигинин фактысын далилдөө маселесин жаратат.

Ошентип, никесиз алименттер ЗАГСта катталган никелер сыяктуу эле 
дайындалат жана өндүрүлөт. Бир гана айырмасы атасы экенин моюнга алуу 
процедурасында турат.

АТАСЫ ЭКЕНИН ТААНУУ

Мыйзамдуу никеден тышкары туулган балдар үчүн бала туулганда эле 
атасынын ким экенин аныктоо шарты жок, ошондуктан алар үчүн атасы 
экенин аныктоо процедурасы маанилүү роль ойнойт. Муну бала төрөлгөн-
дө атасынын макулдугу менен анын маалыматтарын Туулгандугу жөнүндө 
күбөлүккө жазуу аркылуу жасоого болот. Эгер мындайча жасалбаган 
болсо, анда никесиз абала алимент дайындоо максатында сотто атасы 
экенин далилдөөгө туура келет.

Экинчи учурда жарандык күйөө ата экенин өзү моюнга алуу фактысы 
маанилүү нерсе болуп саалат. Себеби, күйөөсү муну ыктыярдуу жасабаса, 
анда аял анын баланын атасы экенин сотто өзү далилдеп бериши керек 
болот. Ушундай учурларда сот доогердин жүйөөлөрүнүн ишенимдүүлүгүн 
жана талашсыздыгын эске алуу менен никесиз балага алимент дайындоо 
чечимин кабыл алат, чынында эле бул үчүн талашсыз аргументтер, керек 
болсо генетикалык экспертизанын жыйынтыктары да талап кылынат. Дал 
мына ушул факты аныкталган соң гана никеден тышкары алимент үчүн 
сотко кайрылса болот.

ӨЛЧӨМҮН АНЫКТОО

Жалпы эреже боюнча, эгер ата-энелер алименттин өлчөмү тууралуу 
келишим түзбөгөн болушса, Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси-
нин 86-статьясына ылайык сот ата-энеден бала үчүн ата-эненин эмгек акы-
сынан жана (же) факт жүзүндөгү кирешесинен төмөнкүдөй пайыздык көр-
сөткүчтөрдө ай сайынкы алиментти өндүрүү жөнүндө чечим кабыл алат:

• бир бала үчүн – кирешенин (эмгек акынын) чейрек бөлүгү; 
• экинчи бала бар болсо – кирешенин (эмгек акынын) үчтөн бири; 
• үч же андан көп бала болсо – кирешенин (эмгек акынын) жарымын.
Тараптардын материалдык жана үй-бүлөлүк абалын жана башка көңүл 

буруучу кырдаалдарды эске алуу менен сот бул үлүштөрдүн өлчөмүн азай-
тышы же көбөйтүшү мүмкүн.

Фермердик чарба жүргүзүп, пайдаланууда накталай акча каражаттары 
жок болгон учурда алименттер натуралай продуктылар менен төлөнүп 
бериши мүмкүн.

Эмгек акынын жана (же) факт жүзүндөгү кирешенин жоктугу ата-эне-
ден баланы багуу милдетин алып салбайт, ал ошол аймактагы орточо эмгек 
акынын эсептик көрсөткүчтөрүнөн улам аныкталган өлчөмдөгү алиментти 
төлөш үчүн өз алдынча каражат издейт, же балага же балдарга тең үлүштө 
берүү менен кыймылдуу жана кыйсылсыз мүлк аркылуу компенсациялайт.

ЫКТЫЯРДУУ КЕЛИШИМ

Баланын энеси жана атасы алимент өндүрүү тууралуу сотко кайрылбай 
туруп эле алименттин өлчөмү жана төлөө тартиби тууралуу келишип алса 
болот. Бул үчүн аларга ата-энелердин кирешесинен пайыз же конкреттүү 
сумма түрүндө, бирок мыйзамда көрсөтүлгөндөн кем эмес ай сайынкы 
төлөмдөр көрсөтүлгөн алименттин өлчөмү тууралуу нотариалдык 
күбөлөндүрүлгөн келишим жардам бере алат.

Мыйзамда мындай келишимдерди милдеттүү түрдө нотариалдык 
күбөлөндүрүүкаралган эмес, бирок кийин аны жокко чыгарууну болтурбоо 
үчүн бул келишимди бекитип берүүгө нотариуска кайрылган оң, ал өзүнүн 
каттоосу менен ата-энелердин ыктыярдуу эркин тастыктап берет.

Алиментти төлөө тутуралуу нотариалдык  күбөлөндүрүлгөн келишим 
аткаруу барагынын күчүнө ээ.

АЛИМЕНТТИ ЖАСАЛГАЛОО

Алиментти жасатуу процедурасына көптөгөн факторлор таасир этет, 
ошондон улам бул процедура өтө жөнөкөй жана бат, анан да мээнетти жана 
убакытты көп талап кылган болушу мүмкүн. Эң жөнөкөй варианты болуп 
жарандык никедеги жубайлардын алимент төлөө тууралуу түзгөн келиши-
ми саналат. Тараптар ыктыярдуу түрдө өздөрүнө милдеттенмелерди 
алышат жана аны аткарышат. Эгер келишим болсо, бирок кайсы бир тарап 
анын шарттарын аткарбаса, же мындай келишим түзүлгөн эмес болсо, анда 
алименттик төлөмдү дайындоо үчүн соттук тескеме берүүгө же доо арыз 
менен сотко кайрылууга туура келет.

СОТТУК ТЕСЕМЕ АРКЫЛУУ

Ата экендиги тууралуу факты аныкталып, атанын жашаган жери бел-
гилүү болсо, бирок баланын ата-энелеринин ортосунда алименттик кели-
шим түзүлбөсө, анда жоопкердин жашаган жери боюнча соттун биринчи 
инстанциясына алимент өндүрүү тууралуу кайрылса болот. Аны үчүн 
сотко никесиз алименттик төлөмдөрдү дайындоо тууралуу соттук тескеме 
берүү үчүн арыз жөнөтүлөт.

Арызга алимент бериле турган баланын туулгандыгы жөнүндө күбөлү-
гүнүн көчүрмөсү жана жоопкердин жашаган жериндеги кварталдык коми-
теттин тактамасы тиркелиши зарыл.

Деген менен туулгандыгы тууралуу күбөлүктө баланын атасын көр-
сөтүлүшү керек, а эгерде ал жазуу жок болуп чыкса, анда арызга ата экен-
дигин аныктоо тууралуу соттун чечими тиркелиши шарт.

Бул документтерди карап чыгып, сот жыйынга жоопкерди чакырбай 
туруп эле балага мыйзамда көрсөтүлгөн өлчөмдөгү алиментти төлөп берүү 
тууралуу тескеме чыгарат. Ошол тескемеде кармалып калуучу каражат 
төлөөчү тараптын мыйзам тарабынан аныкталган бардык кирешелеринен 
түзүлөрү көрсөтүлүшү керек.

Соттук тескеменин аткарылышын толук кандуу камсыз кылуу үчүн 
доогер жоопкер тарабынан соттун тескемесинин көчүрмөсүн алгандыгын, 
ошондой эле соттук тескеменин аткарылышын камсыз кылуучу сот атка-
руучулар кызматы тарабынан да алынгандыгын жана катталгандыгын 
билиши абзел.

ДОО АРЫЗ АРКЫЛУУ

Доо арыз менен никесиз алимент алуунун процедурасы кыйла татаал 
нерсе болуп эсептелет. Бул процедура доогер баланын мүлктүк укугун 
камсыз кылуу үчүн алиментти нак акчалай сумма түрүндө дайындоону 
тадап кылганда, же алименттин төлөө тууралуу келишим аткарылбай 
атканда, ошондой эле экинчи ата-эненин жайгашкан жери жана анын кире-
шесинин структурасы тууралуу маалыматтар жок болгондо да колдонулат.

Ушул учурлардын бардыгында соттук биринчи инстанцияга алимент өн-
дүрүү тууралуу арыз менен кайрылуу зарыл. Соттук тескемедегидей эле 
доо арызга да туулгандыгы тууралуу күбөлүк; ошондой эле өз талаптарын 
негиздөө үчүн зарыл болгон далилдерди (паспорт, нике тууралуу күбөлүк-
түн көчүрмөсү; туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү; доо арыз-
дын көчүрмөсү (жоопкер үчүн); баланы багуу эненин мойнуна жүктөлгөн-
дүгү тууралуу жашаган жеринен тактама; киреше тууралуу тактама (жооп-
кердин иштеген жеринен алынат) тиркелет.

Никесиз алиментти өндүрүү боюнча жана мурдагы мезгилдер үчүн 
карыздарды толөтүү максатында сотко кайрылган кезде сот органына ошол 
сумманын эсептерин сөзсүз көрсөтүү керек. Мындай арыздар боюнча 
иштер маңызы боюнча эки тараптын да катышуусу менен, же доо арызды 
кароо тууралуу эки жолудан ашуун эскертилип, бирок сот жараянына 
келбей койгон учурда сыртынан карала берет.

Никесиз алименттерди өндүрүү тууралуу чечимди алган соң, соттон 
аткаруу барагын алуу керек жана аны аткаруу үчүн андан ары сот аткаруу-
чулар кызматына жөнөтүү зарыл.

АЛИМЕНТТИК ТӨЛӨМДӨРДҮ ӨНДҮРҮҮ ТАРТИБИ 

Балага алимент өндүрүү төмөнкү негиздерде жүргүзүлөт: 
• Аткаруу барагынын;

• соттук тескеменин;
• алимент төлөө тууралуу нотариалдык күбөлөндүрүлгөн келишимдин.
Бул документтердин аткарылышы сот аткаруучулар кызматында катта-

лары менен дароо ишке ашырылат жана башка кредиторлордун алдында 
биринчи кезекте канааттандырылат. Сот аткаруучу карызкорго алиментти 
ыктыярдуу түрдө он күндүн ичинде төлөп коюуну сунуш кылат. Эгер ал 
аткарылбаса, кийинки кадам менен мажбурлап төлөтүү болот.

Эгерде башка эмгек акысы же башка кирешеси болбогон учурда, өн-
дүрүү ошол аймактагы орточо эмгек акынын эсептик суммасынан улам 
жүргүзүлөт. Ал эми мындан баш тарткан учурда өндүрүү карызкордун сот 
аткаруучулар тапкан бардык бардык кирешелеринен алынат. Эгер расмий 
кирешелери табылбаган болсо, өндүрүү карызкордун мүлкүнүн эсебинен 
жүргүзүлөт. Ошол убактан баштап сот аткаруучу эгер карызкордун мүлкү 
болсо, аны камакка алууга укуктуу, себеби каражатты ндүрүү, иш ордун 
аныктоо – мунун баары сот аткаруучунун милдети.

Сот аткаруучулар суроо-талап аркылуу карызкордун жашаган жана иш 
ордун таппаган кезде алар укук коргоо органдарына аны издеп табуу жана 
кийин тескеменин, аткаруу барагынын, же нотариалдык күбөлөндүрүлгөн 
келишимдин аткарылышын талаптарын камсыз кылуу үчүн материалдарды 
жөнөтүшөт.

Аткаруу өндүрүшүнүн этабында доогер тарабынан баланын алименти 
боюнча карызкордун жүргөн жайы жана кирешелери тууралуу өзүндө 
болгон маалыматтардын берилиши өзгөчө маанилүү эсептелет. Ошентип, 
алименттик карызды төлөтүп алуу мүмкүндүгүн абдан жогорулатууга 
болот.

Кыргыз Республикасынын үй-бүлөө чөйрөсүндөгү мыйзамдарына 
ылайык, эки ата-эне тең өз балдарына материалдык жактан колдоо көр-
сөтүшү керек, анын ичинде алимент төлөө жолу менен. 

Бирок, алимент төөлөчү өз милдетин толугу менен аткарбаса, анда ал 
жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн.

Эми, Кыргыз Республикасынын “Сот аткаруучулардын статусу жөнүндө 
жана аткаруу өндүрүшү тууралуу” мыйзамына ылайык сот аткаруучу кары-
зкордун Кыргыз Республикасынан чыгуусуна убактылуу чектөө жөнүндө 
токтом чыгарат жана токтомдун көчүрмөлөрү карызкорго жана мамлекет-
тик чек аранын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча ыйгарым укуктуу мам-
лекеттик органга жиберилет.

Кийинчерээк, балага алимент төлөөдөн системалуу түрдө (үч жолуда

 ашык) атайылап баш тартканда сот аткаруучу материалдарды ички 
иштер органдарына жоруктар боюнча ишти каттап баштоо үчүн өткөрүп 
берет.

Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексинин 77-беренеси-
не ылайык жашы жетелек балдарын же болбосо жашы жеткен, бирок 
эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж балдарын багуу 
үчүн каражаттарды соттун чечиминин негизинде төлөөдөн ата-энелердин 
качуусу, -

I категориядагы (200 миң сомдон 300 миң сомго чейин) айып пул түрүн-
дөгү жазага алып келет.

Алимент өндүрүүчү тарап сот аткаруучунун алимент өндүрүү боюнча 
аракетсиздигине карата соттук департаментке арыз менен кайрылса болот. 
Алимент төлөбөй коюу – бул баланын укугун одоно бузуу. Кыргыз Респу-
бликасынын Үй-бүлөө кодексинин 74-беренесине ылайык ата-энелик мил-
деттерин аткаруудан, анын ичинде алимент төлөөдөн кыянаттык менен 
качса, ата-эне (алардын бири) ата-энелик укуктарынан ажыратылышы 
мүмкүн.

АЛИМЕНТТИ КЫРГЫЗСТАНДЫН ЧЕГИНЕН СЫРТТА ЖҮРГӨН МУР-
ДАГЫ ЖУБАЙДАН ӨНДҮРҮП АЛУУ  

Дароо айтып кетчү нерсе, айтыла турган нерселердин баары жашы жет-
пеген бала жана аны багып жаткан ата-эне Кыргызстандын аймагында 
туруктуу жашаганда гана мүмкүн.

Сет жакта жүргөн ата-энеден алиментти өндүрүп алуунун үч жолу бар:
1. Алиментти өндүрүп алуу үчүн өлкөнүн ичинде оң чечимди алуу жана 

бул чечимди чет элде, КМШнын аймагында болсун же чет жактарда 
болсун, аткарылышына өтүнүч келтирүү;

2. алиментти чет элде өндүрүүгө жана эгер алиментке милдеттүү жак 
Россияда жүрсө, КМШнын 2002-жылдын 7-октябрындагы  жарандык, 
үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам тууралуу Кон-
венциясынын алкагында анын аткарылышына жетишүү;

3. чет элде алиментти өндүрүү тууралуу арызды берүү жана 1956-жыл-
дын 20-июнундагы  Конвенциянын алкагында чечимди аткарууга же-
тишүү. 

Эскерте кетчү нерсе, Кыргызстандын аймагындагы сотко арыз берген 
кезде да сот карала турган маселе боюнча кабар бериши үчүн экинчи ата-э-
ненин жашаган жерин көрсөтүү талап кылынат. Деген менен, доогер 
дайыма эле жоопкер кайда жашаганын тактап бере албайт. Муну да чечсе 
болот, себеби соттук териштирүүнүн процессинде алиментке милдеттүү

 жубайдын жашаган жерин аныктоо боюнча чаралар көрүлөт. Жашаган 
жери белгисиз болгон же жашаган жери Кыргызстанда болбогон жоопкер 
үстүнөн сотко доо арыз берүү анын мүлкүнүн турган жайын же анын 
Кыргыз Республикасындагы белгилүү болгон акыркы жашаган жерин көр-
сөтүү аркылуу мүмкүн.

Айталы, жоопкерди таптыңыз, кабар бердиңиз жана ишти утуп 
алдыңыз. Анан эмне болот?

Кыргыз Республикасы катышкан укуктук жардам көрсөтүү тууралуу Эл 
аралык келишимдердин негизги бөлүгү соттук чечим чыгарган сотко бул 
чечимдин башка мамлекеттин аймагында (мисалы, КМШ Конвенциясына 
ылайык Россия Федерациясында) таанылышы жана аткарылышы тууралуу 
өтүнүч менен кайрылуу зарылдыгын көрсөтөт.

Андан тышкары, айтылып кеткен келишимдерде бул өтүнүчтү  мурдагы 
жубайы жашап жаткан мамлекеттин компетенттүү сотуна берүү мүмкүндү-
гү көрсөтүлгөн. Бул чет элдик соттун өтүнүчтү кабыл алуусуна кеткен 
убакыт чыгымдарынын кыскарышы жагынан алганда пайдалуу болот. 
Бирок да, чечимдин аткарылышын кыйыгдатуучу кайсы бир катачылыктар-
дын алдын алуу менен ошол соттук чечимди чыгарган сотко кайрылган эле 
оң, анткени ал андан аркы аракеттерди аныктоого, ошондой эле бардык 
тийиштүү документтерди жасаганга жардам берет.

Өтүнүчкө төмөнкү документтер тиркелиши керек:
1) сот чечими же ошол чечимдин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү жана 

чечимдин күчүнө киргени тууралуу жана аткарылууга жатарлыгы же эгер 
ал чечимде көргөзүлбөсө, ал мыйзамдуу күчүнө кире электе аткарылышы 
керектиги тууралуу расмий документ;

2) ага каршы чечим чыккан, процесске катышпаган тарап аныкталган 
тартипте жана өз убагында сотко чакырылгандыгы, а эгерде процессуал-
дык аракетке жөндөмсүз болсо, анда тийиштүү тартипте өкүлдүк болушун 
көрсөткөн документ; 

3) жогоруда аталган документтердин жана өтүнүчтүн өзүнүн чечим 
аткарылышы керек болгон мамлекеттин тилиндеги күбөлөндүрүлгөн 
котормосу.

Ошентип, алиментке милдеттүү болгон жак жашаган чет элдик мамле-
кеттин аймагында сот чечиминин таанылышы жана аткарылышы тууралуу 
өтүнүчтү сотко берүү менен эреже катары алимент өндүрүүчүнүн ролу аяк-
тайт (айым учурларда чет элдик сот өңдүрүүчүгө өзү кызыккан маселелер 
боюнча түшүнүк алуу үчүн кайрылышы мүмкүн). Өтүнүч берилгенден 
кийин кийинки аракеттердин негизги жүгү Кыргыз Республикасынын жана 
чет элдик компетенттүү органдарынын жоопкерчилигине (мисалы, РФ) 
жүктөлөт.

Мурда чыккан соттук чечимдин негизинде алимент төлөөдө анык бир 
карыз топтолуп калган жана карызкор чет элде жүргөн, анын иши жана 
мүлкү да чет элде экени белгилүү болуп калган кырдаалды өзүнчө карап 
коюунун зарылдыгы бар. Мындай учурда да чечим чыгарган жергиликтүү 
сот аркылуу соттук чечимдин карыкзор жашап турган мамлекеттин компе-
тенттүү сотунда таануу жана аткаруу тууралуу өтүнүчтү жөнөтүү зарыл. 
Эгер өндүрүүчү карызкордун конкреттүү дарегин билбесе, бирок ага кары-
зкордун, мисалы, Россияда жашап турганы белгилүү болсо, анда Кыргыз 
Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү жана 
сот аткаруучулардын статусу жөнүндө” мыйзамынын 31-статьясына 
ылайык карызкорду издеп табуу маселеси боюнча жергиликтүү сотко кай-
рылышы керек. Андан кийин “Жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш 
иштери боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер жөнүндө Конвен-
циянын” 5-бөлүгүнүн 35-статьясына ылайык, алиментке милдеттүү жакты 
издөө боюнча соттун аныктамасына негизденип, соттук чечимдерди атка-
руу органы (Россияда – соттук приставдар) аракеттенет.

Аягында белгилей кетчү нерсе, ушул сыяктуу иштерде ар бир конкрет-
түү окуянын деталдары өзгөчө мааниге ээ болот: айрыкча карызкор кайсы 
мамлекетте жашап жатканы. Биздин юристтер сиздин абалыңызды 
караштырып, ошондой эле сизге тийиштүү болгон каражаттарды соттук 
тартипте өндүрүү боюнча комплекстүү толук жардам көрсөтүшөт.

1956-ЖЫЛДЫН 20-ИЮНУНДАГЫ ЧЕТ ЭЛДЕ АЛИМЕНТТЕРДИ ӨН-
ДҮРҮҮ ЖӨНҮНДӨ КОНВЕНЦИЯГА ЫЛАЙЫК ЧЕТ ЭЛДЕ АЛИМЕНТТЕР-

ДИ ӨНДҮРҮҮ ТАРТИБИ

Мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими колго тийген соң, аны аткаруу 
керек болот. Аны үчүн доогердин катталган жери боюнча сот аткаруучулар 
кызматынын аймактык бөлүмүнө төмөнкүлөрдү берүү керек:

• башка өлкөнүн аймагында алиментти өндүрүү жөнүндө Кыргызстан-
дын сотунун чечимин башка өлкөнүн аймагында таануу жана аткаруу туу-
ралуу арыз (кайрылуу) (арыз, кайрылуу эркин формада жазылат);

• чет элде алиментти өндүрүү жөнүндө Конвенциянын негизинде али-
ментти өндүрүү жөнүндө чечимди таануу жана аткаруу тууралуу өтүнүч.

Өтүнүчтө буларды көрсөтүү керек: Өтүнүч эркин формада жазылат.
• (карызкордун) толук аты-жөнү, туулган датасы, жарандыгы, анын 

дареги, иштеген иши жана иш орду (эгер алар белгилүү болсо) жана 
мүмкүн болушунча карызкордун сүрөтү;

• Карызкордун каржы жана үй-бүлолүк абалы, анын мүлкү (эгер алар 
болсо) тууралуу маалымат;

• Карызкордун жайгашкан жерин аныктоого жардам берүүчү ар кандай 

башка маалымат. 
Өтүнүчкө буларды тиркеш керек:
• сот чечиминин көчүрмөсү;
• чечим мыйзамдуу күчүнө киргендиги тууралуу тактама (чечим кабыл 

алган сот берет);
• чечимдин Кыргызстандын аймагында жарым-жартылай аткарылган-

дыгы же аткарылбагандыгы тууралуу тактама (сот аткаруучулар кызматы-
нын бөлүмү берет);

• карызкор сот жараянына катышпаган болсо, сот жараяны кай жерде 
жана качан болорлугу тууралуу талаптагыдай кабарландырылгандыгы туу-
ралуу тактама (талаш-тартышты караган сот берет);

• зарылдык жана мүмүндүк болушунча бул иш маңызынан каралганда-
гы соттук жараяндын протоколунун көчүрмөсү;

• өндүрүүчүнүн сүрөтү;
• ал аткарылышы керек болгон өлкөнүн тилиндеги өтүнүчтүн жана ага 

тиркелген документтердин котормосу. 

Андан ары Кыргыз Республикасынын алдындагы Сот департаменти 
келишимдеги өлкөнүн тийиштүү органдарына документтерди атка-
руу үчүн өзү жиберет.

 Кыргызстан алименттерди чет элде өндүрүү жөнүндө Конвенцияга 
2003-жылы  кошулган. Чет элде алименттерди өндүрүү Конвенциясына кол 
койгон өлкөлөрдүн ичинде булар бар: Австралия, Австрия, Алжир, Арген-
тина, Барбадос, Бельгия, Беларусь, Боливия, Босния и Герцеговина, Брази-
лия, Буркина-Фасо, Македония, Венгрия, Гаити, Гватемала, Германия, 
Греция, Дания, Доминикан Республикасы, Израиль, Ирландия, Испания, 
Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Кипр, Колумбия, Куба, Украи-
на, Либерия, Люксембург, Марокко, Мексика, Монако, Нигер, Нидерланды, 
Жаңы Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Молдова, Ру-
мыния, Сальвадор, Сейшель Аралдары, Сербия, Словакия, Словения, 
Улуубритания и Түндүк Ирландия, Суринам, Тунис, Түркия, Уругвай, Фи-
липпиндер, Финляндия, Франция, Хорватия, Борбордук Африка Республи-
касы, Черногория, Чех Республикасы, Чили, Швейцария, Швеция, 
Шри-Ланка, Эквадор, Эстония.



БАЛАГА АЛИМЕНТ ӨНДҮРҮҮ ТУУРАЛУУ ДОКУМЕНТТЕРДИ КАЙДА 
ЖАНА КАНТИП ТАПШЫРУУ КЕРЕК?

Бул маалыматтын сизге зарылдыгы болбойт деп ишенебиз, бирок, 
тилекке каршы, биздин жашообуз алдын ала билбеген күтүүсүздүктөргө 
толтура.

Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси баланы багууда ата-эненин 
экөөсүнүн тең бирдей даражада катышуусун тастыктайт. Эгер башка күн 
түшүп, ата-эненин бирөөсү өз милдетин аткарбаса, анда сүйлөшүү жолу 
менен алимент төлөөнүн тартиби тууралуу келишип алуунун жолу бар. 
Зарылдыгы болсо, тараптардын бирөөсү ай сайын төлөй турган сумма көр-
сөтүлгөн кагаз түрүндөгү келишимди нотариаттан бекиттирип алууга 
болот.

Бирок, дайыма эле мындай боло бербейт. Бул маселеде компромисске 
келүү кыйын, анан да кайсы бир себептерге байланыштуу келишип алуу 
мүмкүн болбой да калат. Ата-эненин бирөөсү жоопкерчиликти көтөрүүнү 
жана өз баласын материалдык жактан камсыз кылууну зарыл деп эсепте-
бейт. Алимент өндүрүү маселеси мындай учурда сотто чечилет. Бул эки 
учурда да алиментти дайындоо жана өндүрүү Кыргыз Республикасынын 
Үй-бүлө кодекси жана “Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү 
жана сот аткаруучулардын статусу жөнүндө” мыйзамы менен аныкталат.

Сот системасы жетекчиликке алган негизги принциптер төмөнкүлөр 
болуп саналат:

• Жашы жете элек балдарды багууну ишке ашыруудагы ата-энелердин 
бирдей үлүштөгү милдеттүүлүгү;

• мамлекеттин бардык аймактарында сот чечимдерин аткаруу милдет-
түүлүгү;

• ата-энелердин балдарды талаптагыдай камсыз кылышка милдет-
түүлүгү баланын мыйзамдуу никеден же андан сырткары төрөлүшүнөн көз 
каранды эместиги;

• никеде болсун же ажырашкандан кийин болсун баланы багуунун 
зарылдыгы.

Көп учурларда сотко алимент өдүрүү боюнча кайрылуулар нике бузул

гандан кийин болот. Бул төлөтүп алуунун зарылдыгын негиздөөнү оңой-
лотот. Мындай учурда ата-энелер чогуу чарба күтүшпөйт, жалпы бюджет 
болбойт, балдарды багуунун түйшүгү ата-энелердин колунда балдар калган 
бирөөсүнө түшөт.

Атасы менен энеси али никелеше элек кезде балдардын укуктарын 
камсыз кылуу үчүн алиментти мажбурлап өндүрүү тууралуу кайрылуулар 
да болуп калат. Мындай кырдаалда аргументтерди жана далилдерди кыл-
даттык менен даярдоо зарылдыгы бар. Ата-энелердин бирөөнүн үстүнөн 
арыздануу үчүн балдарды багуудан баш тартып жатканын тастыктап 
берүүчү бир эмес, бир нече күбөлөр керек.

НИКЕСИЗ ТӨРӨЛГӨН БАЛАГА АЛИМЕНТТЕРДИ АЛУУ 

Жарандык никеде төрөлүп, ЗАГС органдарында катталбаган бала 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык никеде төрөлгөн бал-
дардай эле мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарынын корголушуна карата 
кепилдиктерге ээ.

Никесиз төрөлгөн балага алимент алуу баланын атасынын туткан пози-
циясынан көз каранды:

- эгер туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазылып турса; 
Туулгандыгы тууралуу күбөлүктө атасынын атынын жазылып турушу – 

атаны аныктаган документти түзүүгө жана энеси тарабынан (ыктыярдуу 
келишим түзүү менен же сот аркылуу) энесинин алимент алышына негиз.

- эгер туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазылып турбаса;
Туулгандыгы тууралуу күбөлүктө жазуунун жоктугу адегенде ата экен-

дигинин фактысын далилдөө зарылдыгын алып келет, аны тастыктаган соң 
аял алимент өндүрүү боюнча сотко кайрыла алат. 

- эгер баласын экенин моюнга алса; 
Атанын өз баласы экенин моюнга алышы аялда ыктярдуу келшим түзүү 

үчүн же алимент тууралуу доо арыз менен сотко кайрылуу үчүн зарыл до-
кументтери барлыгын билдирет.

- эгер баласы экенин моюнга албаса; 
Атанын өз баласы экенин моюнга албоосу сот аркылуу медициналык 

экспертиза жүргүзүү менен же башка талашсыз аргументтер менен атасы 
экендигинин фактысын далилдөө маселесин жаратат.

Ошентип, никесиз алименттер ЗАГСта катталган никелер сыяктуу эле 
дайындалат жана өндүрүлөт. Бир гана айырмасы атасы экенин моюнга алуу 
процедурасында турат.

АТАСЫ ЭКЕНИН ТААНУУ

Мыйзамдуу никеден тышкары туулган балдар үчүн бала туулганда эле 
атасынын ким экенин аныктоо шарты жок, ошондуктан алар үчүн атасы 
экенин аныктоо процедурасы маанилүү роль ойнойт. Муну бала төрөлгөн-
дө атасынын макулдугу менен анын маалыматтарын Туулгандугу жөнүндө 
күбөлүккө жазуу аркылуу жасоого болот. Эгер мындайча жасалбаган 
болсо, анда никесиз абала алимент дайындоо максатында сотто атасы 
экенин далилдөөгө туура келет.

Экинчи учурда жарандык күйөө ата экенин өзү моюнга алуу фактысы 
маанилүү нерсе болуп саалат. Себеби, күйөөсү муну ыктыярдуу жасабаса, 
анда аял анын баланын атасы экенин сотто өзү далилдеп бериши керек 
болот. Ушундай учурларда сот доогердин жүйөөлөрүнүн ишенимдүүлүгүн 
жана талашсыздыгын эске алуу менен никесиз балага алимент дайындоо 
чечимин кабыл алат, чынында эле бул үчүн талашсыз аргументтер, керек 
болсо генетикалык экспертизанын жыйынтыктары да талап кылынат. Дал 
мына ушул факты аныкталган соң гана никеден тышкары алимент үчүн 
сотко кайрылса болот.

ӨЛЧӨМҮН АНЫКТОО

Жалпы эреже боюнча, эгер ата-энелер алименттин өлчөмү тууралуу 
келишим түзбөгөн болушса, Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси-
нин 86-статьясына ылайык сот ата-энеден бала үчүн ата-эненин эмгек акы-
сынан жана (же) факт жүзүндөгү кирешесинен төмөнкүдөй пайыздык көр-
сөткүчтөрдө ай сайынкы алиментти өндүрүү жөнүндө чечим кабыл алат:

• бир бала үчүн – кирешенин (эмгек акынын) чейрек бөлүгү; 
• экинчи бала бар болсо – кирешенин (эмгек акынын) үчтөн бири; 
• үч же андан көп бала болсо – кирешенин (эмгек акынын) жарымын.
Тараптардын материалдык жана үй-бүлөлүк абалын жана башка көңүл 

буруучу кырдаалдарды эске алуу менен сот бул үлүштөрдүн өлчөмүн азай-
тышы же көбөйтүшү мүмкүн.

Фермердик чарба жүргүзүп, пайдаланууда накталай акча каражаттары 
жок болгон учурда алименттер натуралай продуктылар менен төлөнүп 
бериши мүмкүн.

Эмгек акынын жана (же) факт жүзүндөгү кирешенин жоктугу ата-эне-
ден баланы багуу милдетин алып салбайт, ал ошол аймактагы орточо эмгек 
акынын эсептик көрсөткүчтөрүнөн улам аныкталган өлчөмдөгү алиментти 
төлөш үчүн өз алдынча каражат издейт, же балага же балдарга тең үлүштө 
берүү менен кыймылдуу жана кыйсылсыз мүлк аркылуу компенсациялайт.

ЫКТЫЯРДУУ КЕЛИШИМ

Баланын энеси жана атасы алимент өндүрүү тууралуу сотко кайрылбай 
туруп эле алименттин өлчөмү жана төлөө тартиби тууралуу келишип алса 
болот. Бул үчүн аларга ата-энелердин кирешесинен пайыз же конкреттүү 
сумма түрүндө, бирок мыйзамда көрсөтүлгөндөн кем эмес ай сайынкы 
төлөмдөр көрсөтүлгөн алименттин өлчөмү тууралуу нотариалдык 
күбөлөндүрүлгөн келишим жардам бере алат.

Мыйзамда мындай келишимдерди милдеттүү түрдө нотариалдык 
күбөлөндүрүүкаралган эмес, бирок кийин аны жокко чыгарууну болтурбоо 
үчүн бул келишимди бекитип берүүгө нотариуска кайрылган оң, ал өзүнүн 
каттоосу менен ата-энелердин ыктыярдуу эркин тастыктап берет.

Алиментти төлөө тутуралуу нотариалдык  күбөлөндүрүлгөн келишим 
аткаруу барагынын күчүнө ээ.

АЛИМЕНТТИ ЖАСАЛГАЛОО

Алиментти жасатуу процедурасына көптөгөн факторлор таасир этет, 
ошондон улам бул процедура өтө жөнөкөй жана бат, анан да мээнетти жана 
убакытты көп талап кылган болушу мүмкүн. Эң жөнөкөй варианты болуп 
жарандык никедеги жубайлардын алимент төлөө тууралуу түзгөн келиши-
ми саналат. Тараптар ыктыярдуу түрдө өздөрүнө милдеттенмелерди 
алышат жана аны аткарышат. Эгер келишим болсо, бирок кайсы бир тарап 
анын шарттарын аткарбаса, же мындай келишим түзүлгөн эмес болсо, анда 
алименттик төлөмдү дайындоо үчүн соттук тескеме берүүгө же доо арыз 
менен сотко кайрылууга туура келет.

СОТТУК ТЕСЕМЕ АРКЫЛУУ

Ата экендиги тууралуу факты аныкталып, атанын жашаган жери бел-
гилүү болсо, бирок баланын ата-энелеринин ортосунда алименттик кели-
шим түзүлбөсө, анда жоопкердин жашаган жери боюнча соттун биринчи 
инстанциясына алимент өндүрүү тууралуу кайрылса болот. Аны үчүн 
сотко никесиз алименттик төлөмдөрдү дайындоо тууралуу соттук тескеме 
берүү үчүн арыз жөнөтүлөт.

Арызга алимент бериле турган баланын туулгандыгы жөнүндө күбөлү-
гүнүн көчүрмөсү жана жоопкердин жашаган жериндеги кварталдык коми-
теттин тактамасы тиркелиши зарыл.

Деген менен туулгандыгы тууралуу күбөлүктө баланын атасын көр-
сөтүлүшү керек, а эгерде ал жазуу жок болуп чыкса, анда арызга ата экен-
дигин аныктоо тууралуу соттун чечими тиркелиши шарт.

Бул документтерди карап чыгып, сот жыйынга жоопкерди чакырбай 
туруп эле балага мыйзамда көрсөтүлгөн өлчөмдөгү алиментти төлөп берүү 
тууралуу тескеме чыгарат. Ошол тескемеде кармалып калуучу каражат 
төлөөчү тараптын мыйзам тарабынан аныкталган бардык кирешелеринен 
түзүлөрү көрсөтүлүшү керек.

Соттук тескеменин аткарылышын толук кандуу камсыз кылуу үчүн 
доогер жоопкер тарабынан соттун тескемесинин көчүрмөсүн алгандыгын, 
ошондой эле соттук тескеменин аткарылышын камсыз кылуучу сот атка-
руучулар кызматы тарабынан да алынгандыгын жана катталгандыгын 
билиши абзел.

ДОО АРЫЗ АРКЫЛУУ

Доо арыз менен никесиз алимент алуунун процедурасы кыйла татаал 
нерсе болуп эсептелет. Бул процедура доогер баланын мүлктүк укугун 
камсыз кылуу үчүн алиментти нак акчалай сумма түрүндө дайындоону 
тадап кылганда, же алименттин төлөө тууралуу келишим аткарылбай 
атканда, ошондой эле экинчи ата-эненин жайгашкан жери жана анын кире-
шесинин структурасы тууралуу маалыматтар жок болгондо да колдонулат.

Ушул учурлардын бардыгында соттук биринчи инстанцияга алимент өн-
дүрүү тууралуу арыз менен кайрылуу зарыл. Соттук тескемедегидей эле 
доо арызга да туулгандыгы тууралуу күбөлүк; ошондой эле өз талаптарын 
негиздөө үчүн зарыл болгон далилдерди (паспорт, нике тууралуу күбөлүк-
түн көчүрмөсү; туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү; доо арыз-
дын көчүрмөсү (жоопкер үчүн); баланы багуу эненин мойнуна жүктөлгөн-
дүгү тууралуу жашаган жеринен тактама; киреше тууралуу тактама (жооп-
кердин иштеген жеринен алынат) тиркелет.

Никесиз алиментти өндүрүү боюнча жана мурдагы мезгилдер үчүн 
карыздарды толөтүү максатында сотко кайрылган кезде сот органына ошол 
сумманын эсептерин сөзсүз көрсөтүү керек. Мындай арыздар боюнча 
иштер маңызы боюнча эки тараптын да катышуусу менен, же доо арызды 
кароо тууралуу эки жолудан ашуун эскертилип, бирок сот жараянына 
келбей койгон учурда сыртынан карала берет.

Никесиз алименттерди өндүрүү тууралуу чечимди алган соң, соттон 
аткаруу барагын алуу керек жана аны аткаруу үчүн андан ары сот аткаруу-
чулар кызматына жөнөтүү зарыл.

АЛИМЕНТТИК ТӨЛӨМДӨРДҮ ӨНДҮРҮҮ ТАРТИБИ 

Балага алимент өндүрүү төмөнкү негиздерде жүргүзүлөт: 
• Аткаруу барагынын;

• соттук тескеменин;
• алимент төлөө тууралуу нотариалдык күбөлөндүрүлгөн келишимдин.
Бул документтердин аткарылышы сот аткаруучулар кызматында катта-

лары менен дароо ишке ашырылат жана башка кредиторлордун алдында 
биринчи кезекте канааттандырылат. Сот аткаруучу карызкорго алиментти 
ыктыярдуу түрдө он күндүн ичинде төлөп коюуну сунуш кылат. Эгер ал 
аткарылбаса, кийинки кадам менен мажбурлап төлөтүү болот.

Эгерде башка эмгек акысы же башка кирешеси болбогон учурда, өн-
дүрүү ошол аймактагы орточо эмгек акынын эсептик суммасынан улам 
жүргүзүлөт. Ал эми мындан баш тарткан учурда өндүрүү карызкордун сот 
аткаруучулар тапкан бардык бардык кирешелеринен алынат. Эгер расмий 
кирешелери табылбаган болсо, өндүрүү карызкордун мүлкүнүн эсебинен 
жүргүзүлөт. Ошол убактан баштап сот аткаруучу эгер карызкордун мүлкү 
болсо, аны камакка алууга укуктуу, себеби каражатты ндүрүү, иш ордун 
аныктоо – мунун баары сот аткаруучунун милдети.

Сот аткаруучулар суроо-талап аркылуу карызкордун жашаган жана иш 
ордун таппаган кезде алар укук коргоо органдарына аны издеп табуу жана 
кийин тескеменин, аткаруу барагынын, же нотариалдык күбөлөндүрүлгөн 
келишимдин аткарылышын талаптарын камсыз кылуу үчүн материалдарды 
жөнөтүшөт.

Аткаруу өндүрүшүнүн этабында доогер тарабынан баланын алименти 
боюнча карызкордун жүргөн жайы жана кирешелери тууралуу өзүндө 
болгон маалыматтардын берилиши өзгөчө маанилүү эсептелет. Ошентип, 
алименттик карызды төлөтүп алуу мүмкүндүгүн абдан жогорулатууга 
болот.

Кыргыз Республикасынын үй-бүлөө чөйрөсүндөгү мыйзамдарына 
ылайык, эки ата-эне тең өз балдарына материалдык жактан колдоо көр-
сөтүшү керек, анын ичинде алимент төлөө жолу менен. 

Бирок, алимент төөлөчү өз милдетин толугу менен аткарбаса, анда ал 
жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн.

Эми, Кыргыз Республикасынын “Сот аткаруучулардын статусу жөнүндө 
жана аткаруу өндүрүшү тууралуу” мыйзамына ылайык сот аткаруучу кары-
зкордун Кыргыз Республикасынан чыгуусуна убактылуу чектөө жөнүндө 
токтом чыгарат жана токтомдун көчүрмөлөрү карызкорго жана мамлекет-
тик чек аранын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча ыйгарым укуктуу мам-
лекеттик органга жиберилет.

Кийинчерээк, балага алимент төлөөдөн системалуу түрдө (үч жолуда

 ашык) атайылап баш тартканда сот аткаруучу материалдарды ички 
иштер органдарына жоруктар боюнча ишти каттап баштоо үчүн өткөрүп 
берет.

Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексинин 77-беренеси-
не ылайык жашы жетелек балдарын же болбосо жашы жеткен, бирок 
эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж балдарын багуу 
үчүн каражаттарды соттун чечиминин негизинде төлөөдөн ата-энелердин 
качуусу, -

I категориядагы (200 миң сомдон 300 миң сомго чейин) айып пул түрүн-
дөгү жазага алып келет.

Алимент өндүрүүчү тарап сот аткаруучунун алимент өндүрүү боюнча 
аракетсиздигине карата соттук департаментке арыз менен кайрылса болот. 
Алимент төлөбөй коюу – бул баланын укугун одоно бузуу. Кыргыз Респу-
бликасынын Үй-бүлөө кодексинин 74-беренесине ылайык ата-энелик мил-
деттерин аткаруудан, анын ичинде алимент төлөөдөн кыянаттык менен 
качса, ата-эне (алардын бири) ата-энелик укуктарынан ажыратылышы 
мүмкүн.

АЛИМЕНТТИ КЫРГЫЗСТАНДЫН ЧЕГИНЕН СЫРТТА ЖҮРГӨН МУР-
ДАГЫ ЖУБАЙДАН ӨНДҮРҮП АЛУУ  

Дароо айтып кетчү нерсе, айтыла турган нерселердин баары жашы жет-
пеген бала жана аны багып жаткан ата-эне Кыргызстандын аймагында 
туруктуу жашаганда гана мүмкүн.

Сет жакта жүргөн ата-энеден алиментти өндүрүп алуунун үч жолу бар:
1. Алиментти өндүрүп алуу үчүн өлкөнүн ичинде оң чечимди алуу жана 

бул чечимди чет элде, КМШнын аймагында болсун же чет жактарда 
болсун, аткарылышына өтүнүч келтирүү;

2. алиментти чет элде өндүрүүгө жана эгер алиментке милдеттүү жак 
Россияда жүрсө, КМШнын 2002-жылдын 7-октябрындагы  жарандык, 
үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам тууралуу Кон-
венциясынын алкагында анын аткарылышына жетишүү;

3. чет элде алиментти өндүрүү тууралуу арызды берүү жана 1956-жыл-
дын 20-июнундагы  Конвенциянын алкагында чечимди аткарууга же-
тишүү. 

Эскерте кетчү нерсе, Кыргызстандын аймагындагы сотко арыз берген 
кезде да сот карала турган маселе боюнча кабар бериши үчүн экинчи ата-э-
ненин жашаган жерин көрсөтүү талап кылынат. Деген менен, доогер 
дайыма эле жоопкер кайда жашаганын тактап бере албайт. Муну да чечсе 
болот, себеби соттук териштирүүнүн процессинде алиментке милдеттүү

 жубайдын жашаган жерин аныктоо боюнча чаралар көрүлөт. Жашаган 
жери белгисиз болгон же жашаган жери Кыргызстанда болбогон жоопкер 
үстүнөн сотко доо арыз берүү анын мүлкүнүн турган жайын же анын 
Кыргыз Республикасындагы белгилүү болгон акыркы жашаган жерин көр-
сөтүү аркылуу мүмкүн.

Айталы, жоопкерди таптыңыз, кабар бердиңиз жана ишти утуп 
алдыңыз. Анан эмне болот?

Кыргыз Республикасы катышкан укуктук жардам көрсөтүү тууралуу Эл 
аралык келишимдердин негизги бөлүгү соттук чечим чыгарган сотко бул 
чечимдин башка мамлекеттин аймагында (мисалы, КМШ Конвенциясына 
ылайык Россия Федерациясында) таанылышы жана аткарылышы тууралуу 
өтүнүч менен кайрылуу зарылдыгын көрсөтөт.

Андан тышкары, айтылып кеткен келишимдерде бул өтүнүчтү  мурдагы 
жубайы жашап жаткан мамлекеттин компетенттүү сотуна берүү мүмкүндү-
гү көрсөтүлгөн. Бул чет элдик соттун өтүнүчтү кабыл алуусуна кеткен 
убакыт чыгымдарынын кыскарышы жагынан алганда пайдалуу болот. 
Бирок да, чечимдин аткарылышын кыйыгдатуучу кайсы бир катачылыктар-
дын алдын алуу менен ошол соттук чечимди чыгарган сотко кайрылган эле 
оң, анткени ал андан аркы аракеттерди аныктоого, ошондой эле бардык 
тийиштүү документтерди жасаганга жардам берет.

Өтүнүчкө төмөнкү документтер тиркелиши керек:
1) сот чечими же ошол чечимдин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү жана 

чечимдин күчүнө киргени тууралуу жана аткарылууга жатарлыгы же эгер 
ал чечимде көргөзүлбөсө, ал мыйзамдуу күчүнө кире электе аткарылышы 
керектиги тууралуу расмий документ;

2) ага каршы чечим чыккан, процесске катышпаган тарап аныкталган 
тартипте жана өз убагында сотко чакырылгандыгы, а эгерде процессуал-
дык аракетке жөндөмсүз болсо, анда тийиштүү тартипте өкүлдүк болушун 
көрсөткөн документ; 

3) жогоруда аталган документтердин жана өтүнүчтүн өзүнүн чечим 
аткарылышы керек болгон мамлекеттин тилиндеги күбөлөндүрүлгөн 
котормосу.

Ошентип, алиментке милдеттүү болгон жак жашаган чет элдик мамле-
кеттин аймагында сот чечиминин таанылышы жана аткарылышы тууралуу 
өтүнүчтү сотко берүү менен эреже катары алимент өндүрүүчүнүн ролу аяк-
тайт (айым учурларда чет элдик сот өңдүрүүчүгө өзү кызыккан маселелер 
боюнча түшүнүк алуу үчүн кайрылышы мүмкүн). Өтүнүч берилгенден 
кийин кийинки аракеттердин негизги жүгү Кыргыз Республикасынын жана 
чет элдик компетенттүү органдарынын жоопкерчилигине (мисалы, РФ) 
жүктөлөт.

Мурда чыккан соттук чечимдин негизинде алимент төлөөдө анык бир 
карыз топтолуп калган жана карызкор чет элде жүргөн, анын иши жана 
мүлкү да чет элде экени белгилүү болуп калган кырдаалды өзүнчө карап 
коюунун зарылдыгы бар. Мындай учурда да чечим чыгарган жергиликтүү 
сот аркылуу соттук чечимдин карыкзор жашап турган мамлекеттин компе-
тенттүү сотунда таануу жана аткаруу тууралуу өтүнүчтү жөнөтүү зарыл. 
Эгер өндүрүүчү карызкордун конкреттүү дарегин билбесе, бирок ага кары-
зкордун, мисалы, Россияда жашап турганы белгилүү болсо, анда Кыргыз 
Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү жана 
сот аткаруучулардын статусу жөнүндө” мыйзамынын 31-статьясына 
ылайык карызкорду издеп табуу маселеси боюнча жергиликтүү сотко кай-
рылышы керек. Андан кийин “Жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш 
иштери боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер жөнүндө Конвен-
циянын” 5-бөлүгүнүн 35-статьясына ылайык, алиментке милдеттүү жакты 
издөө боюнча соттун аныктамасына негизденип, соттук чечимдерди атка-
руу органы (Россияда – соттук приставдар) аракеттенет.

Аягында белгилей кетчү нерсе, ушул сыяктуу иштерде ар бир конкрет-
түү окуянын деталдары өзгөчө мааниге ээ болот: айрыкча карызкор кайсы 
мамлекетте жашап жатканы. Биздин юристтер сиздин абалыңызды 
караштырып, ошондой эле сизге тийиштүү болгон каражаттарды соттук 
тартипте өндүрүү боюнча комплекстүү толук жардам көрсөтүшөт.

1956-ЖЫЛДЫН 20-ИЮНУНДАГЫ ЧЕТ ЭЛДЕ АЛИМЕНТТЕРДИ ӨН-
ДҮРҮҮ ЖӨНҮНДӨ КОНВЕНЦИЯГА ЫЛАЙЫК ЧЕТ ЭЛДЕ АЛИМЕНТТЕР-

ДИ ӨНДҮРҮҮ ТАРТИБИ

Мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими колго тийген соң, аны аткаруу 
керек болот. Аны үчүн доогердин катталган жери боюнча сот аткаруучулар 
кызматынын аймактык бөлүмүнө төмөнкүлөрдү берүү керек:

• башка өлкөнүн аймагында алиментти өндүрүү жөнүндө Кыргызстан-
дын сотунун чечимин башка өлкөнүн аймагында таануу жана аткаруу туу-
ралуу арыз (кайрылуу) (арыз, кайрылуу эркин формада жазылат);

• чет элде алиментти өндүрүү жөнүндө Конвенциянын негизинде али-
ментти өндүрүү жөнүндө чечимди таануу жана аткаруу тууралуу өтүнүч.

Өтүнүчтө буларды көрсөтүү керек: Өтүнүч эркин формада жазылат.
• (карызкордун) толук аты-жөнү, туулган датасы, жарандыгы, анын 

дареги, иштеген иши жана иш орду (эгер алар белгилүү болсо) жана 
мүмкүн болушунча карызкордун сүрөтү;

• Карызкордун каржы жана үй-бүлолүк абалы, анын мүлкү (эгер алар 
болсо) тууралуу маалымат;

• Карызкордун жайгашкан жерин аныктоого жардам берүүчү ар кандай 

башка маалымат. 
Өтүнүчкө буларды тиркеш керек:
• сот чечиминин көчүрмөсү;
• чечим мыйзамдуу күчүнө киргендиги тууралуу тактама (чечим кабыл 

алган сот берет);
• чечимдин Кыргызстандын аймагында жарым-жартылай аткарылган-

дыгы же аткарылбагандыгы тууралуу тактама (сот аткаруучулар кызматы-
нын бөлүмү берет);

• карызкор сот жараянына катышпаган болсо, сот жараяны кай жерде 
жана качан болорлугу тууралуу талаптагыдай кабарландырылгандыгы туу-
ралуу тактама (талаш-тартышты караган сот берет);

• зарылдык жана мүмүндүк болушунча бул иш маңызынан каралганда-
гы соттук жараяндын протоколунун көчүрмөсү;

• өндүрүүчүнүн сүрөтү;
• ал аткарылышы керек болгон өлкөнүн тилиндеги өтүнүчтүн жана ага 

тиркелген документтердин котормосу. 

Андан ары Кыргыз Республикасынын алдындагы Сот департаменти 
келишимдеги өлкөнүн тийиштүү органдарына документтерди атка-
руу үчүн өзү жиберет.

 Кыргызстан алименттерди чет элде өндүрүү жөнүндө Конвенцияга 
2003-жылы  кошулган. Чет элде алименттерди өндүрүү Конвенциясына кол 
койгон өлкөлөрдүн ичинде булар бар: Австралия, Австрия, Алжир, Арген-
тина, Барбадос, Бельгия, Беларусь, Боливия, Босния и Герцеговина, Брази-
лия, Буркина-Фасо, Македония, Венгрия, Гаити, Гватемала, Германия, 
Греция, Дания, Доминикан Республикасы, Израиль, Ирландия, Испания, 
Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Кипр, Колумбия, Куба, Украи-
на, Либерия, Люксембург, Марокко, Мексика, Монако, Нигер, Нидерланды, 
Жаңы Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Молдова, Ру-
мыния, Сальвадор, Сейшель Аралдары, Сербия, Словакия, Словения, 
Улуубритания и Түндүк Ирландия, Суринам, Тунис, Түркия, Уругвай, Фи-
липпиндер, Финляндия, Франция, Хорватия, Борбордук Африка Республи-
касы, Черногория, Чех Республикасы, Чили, Швейцария, Швеция, 
Шри-Ланка, Эквадор, Эстония.
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