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Бул макалада иш жүзүндөгү жубайлардын алимент-

тик милдеттенмелерин укуктук жактан бекитүү карал-

ган. Айтылган мамилени мыйзамдаштырганда гана жу-

байлардын укуктары корголот жана милтеттерин атка-

рууга мажбурлай алабыз. Үй-бүлө кодексине ылайык, үй-бү-

лө коомдун негизи. Үй-бүлө, аталык, энелик, балалык – бүт-

күл коомдун камкордугунун жана айрыкча мыйзамдык кор-

гоонун жүйөсү. Мамлекет жарандарды үй-бүлөлүк тур-

мушка, жубайлыкка, аталыкка жана энеликке даярдоону 

камсыз кылат. Демек, үй-бүлө институту мамлекет менен 

тыгыз байланышта жана бири-биринен көз каранды. 

Азыркы учурда мыйзам тарабынан бул адамдардын уккук-

тары каралбаса дагы иш жүзүндөгү нике мамилелерине ту-

руу абдан кеңири таралып жатат. Иш жүзүндөгү жубай-

лардын алименттик милдеттенмелери, бул аталган мами-

лелер бүткөн учурда пайда болот. Мындай никелер расмий 

катталбаган үчүн мүлктүк укуктук мамилелерди жөнгө 

салуу жана алардын ичинде алименттик милдеттенмелер-

ди төлөтүү кыйынга турат. Ошого байланыштуу иш жү-

зүндөгү жубайлардын нике мамилерерин жетиштүү дең-

гээлде мыйзамдарда укуктук жөнгө салуу зарыл. 

Негизги сөздөр: нике, мамилелер, жубайлар, алимент, 

милдеттенмелер, үй-бүлө, материалдык камсыздоо, үй-бү-

лөлүк укук, жарандык укук, мыйзам, келишим.  

Данная статья предусматривает правовое закрепле-

ние алиментных обязательств фактических супругов. 

Только законодательно регламентированные отношения 

между фактическими супругами, повлечет за собой нас-

тупление прав и обязанностей супругов.  Согласно Семей-

ному кодексу Кыргызской Республики, семья – это основа 

общества. Семья, отцовство, материнство, детство – 

предмет заботы всего общества и особенно правовой за-

щиты. Государство обеспечивает подготовку граждан к 

семейной жизни, супружеству, отцовству и материнству. 

Таким образом, институт семьи находится в тесной взаи-

мозависимости и взаимосвязаны с государством. В настоя-

щее время очень широко распространено вступление в фак-

тические брачные отношения, хотя законодательством не 

регламентированы эти отношения. Алиментные обяза-

тельства фактических супругов возникают в связи с пре-

кращением фактических брачных отношений.  Из-за того, 

что такие фактические браки не регистрируются, их 

имущественные правоотношения невозможно урегулиро-

вать, поэтому фактические супруги могут не платить 

алименты. В этой связи, необходимо законодательно за-

крепить правовое положение фактических супругов. 

Ключевые слова: брак, отношения, супруги, алимен-

ты, обязательство, семья, материальное обеспечение, се-

мейное право, гражданское право, закон, договор. 

This article provides for legal regulation of alimony obli-

gations of actual spouses to married spouses. Only by legalizing 

these relationships, the rights of the spouses are protected and 

enforced. According to the Family code, the family is the Foun-

dation of society. Family, paternity, motherhood, and childhood 

are the subject of concern for the entire society and especially 

for legal protection. The state ensures that citizens are prepared 

for family life, marriage, fatherhood and motherhood. Thus, the 

institution of the family closely interacts with the state and 

depends on each other. At present, it is very common to enter 

into actual marital relations, even if the law does not provide for 

the rights of these persons. the actual alimony obligations of the 

spouses to the married spouses arise at the end of the specified 

relationship. It is difficult to collect property relations, including 

alimony, for unofficial registration of such marriages. In this 

regard, it is necessary to sufficiently regulate the marriage 

relations of the actual spouses in the legislation. 

Key words: marriage, relations, spouses, alimony, obliga-

tion, family, material support, family law, civil law, law, con-

tract. 

Иш жүзүндөгү алименттик милдеттенмелерин 

изилдөөдөн мурун биз иш жүзүндөгү нике мамилеле-

ри булар кандай болот деген суроого жооп табышы-

быз абзел. Иш жүзүндө нике мамилесин элестеткенде 

биз кадимки эле үй-бүлөнү элестетишибиз керек, се-

беби дегенде бул малиледе аял менен эркек чогуу жа-

шашат, балдар төрөлөт, алар балдарды тарбиялап, өс-

түрүшөт, биз көнүп калган үй-бүлөдөн айрымаланып 

алар мамлекеттик нике катоодон өтүшпөйт. Аталып 



 

 

 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, № 1, 2020 

  

105 

 

DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557 

кеткен мамилелерди ар ким ар кандай деп атап кели-

шет: иш жүзүндөгү нике мамилелери, расмий эмес ни-

ке, макулдугу менен үй-бүлө, чогуу жашоо (конкуби-

нат), катталбаган нике, кээ бир окумуштуулар аларды 

“жапайы нике” деп аташкан [2]. 

Айта кетсек, азыркы учурда Кыргыз Республика-

сындагы үй-бүлөлүк мыйзамында мындай деп көрсө-

түлгөн: “үй-бүлө никеден, тургандыктан, бала асырап 

алуу же балдарды тарбияга алуунун дагы башка түр-

лөрүнөн улам келип чыгуучу үй-бүлөлүк мамилелер-

дин чыңдалышына жана өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү-

гө кызмат кылуучу мүлктүк жана мүлктүк эмес жеке 

укуктар жана милдеттер менен байланышкан адам-

дардын чөйрөсү” (2-бер.) Ошону менен бирге мыйзам 

“жарандык абалдын актыларын мамлекеттик кат-

тоого ыйгарым укук берилген мамлекеттик орган-

дарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган-

дарында катталган гана нике таанылат. Нике жана үй-

бүлө маселелерине тиешелүү диний ырым-жырымдар 

укуктук мааниге ээ эмес” (1-бер) [1]. Өзүнүздөр бай-

кагандай, Кыргыз мамлекетинде расмий эмес нике-

лердин укуктук мамилелери мыйзам чегинде жөнгө 

салынган эмес.  

Биздин мыйзамдардан айырмаланып айрым чет 

мамлекеттер иш жүзүндөгү жубайлардын мүлктүк 

мамилелерин атайын мыйзамдар менен жөнгө салы-

шат, мисалга айтсак, Швеция өлкөсүндө “Бирге жа-

шоочулук жөнүндөгү” (The - Cohabitation Act) мый-

зам 2003-жылдын 1-июлунда кабыл алынган [3]. Ис-

ландия өлкөсүндө “Асырап алуу жөнүндөгү” мыйзам-

да мындай дейт, эгерде адамдар 5-жылдан кем эмес 

чогуу жашашса, аларды иш жүзүндөгү жубайлар деп 

аташат [4]. Мындан тышкары дагы бир нече мамле-

кеттерде аталып кеткен мамилелер мыйзамдык түрдө 

жөнгө салынган, мисалы: Испаниянын Каталония, 

Арагон, Наварра, Кастилья Ла Манча, Балеары, Мад-

рид, Валенсия аймактарында иш жүзүндөгү нике ма-

милелер каралган. Каталонияда жана Мадридте “Иш 

жүзүндөгү союздар жөнүндө” мыйзам 1998-жылдын 

15-июлунда жана 2001-жылдын 19-декабрында кабыл 

алынган. (Ley «De unions estables de pareja» [5].  

Ошондой эле, башка аймактарда дагы мыйзам 

түрдө жөнгө салышат. Иш жүзүндөгү нике мамилеле-

ринин институту азыркы учурда Нидерланды, Норве-

гия, Венгрия, Бельгия, Франция жана Партугалияда 

дагы мыйзамдаштырылган, жана ошондой эле мын-

дай өлкөлөрдүн саны өсүүдө. Айта кетсек, Францияда 

мыйзам 1999-жылы кабыл алынган.   

Жарандык-укуктук келишим деп чогуу жашоо 

институтун Белгиянын мыйзамында 1998-жылы беки-

тилген. Келишимдик мамилелер юридикалык жактан 

корголушу үчүн, келишим тараптары жактан кол 

коюлуп  нотариалдык жактан күбөлөндүрүлүшү жана 

экөөнүн бирөөсүнүн жашаган жерине муниципалдык 

каттоодон өтүшү зарыл, эгерде келишимдин мыйзам-

да көрсөтүлгөн шарттары аткарылбаса анда алар өз 

укуктарын мыйзам чегинде коргой алышпайт [6, 95-

97-бб.].    

2014-жылдын 9-октябрында Эстониянын парла-

менти тарабынан “Бирге жашоочулук” (Kooselusea-

dus) мыйзамы кабыл алынып ал 2016-жылдын январь 

айында күчүнө кирген. Бул мыйзам Белгиянын мый-

замындай эле нотариалдык жактан күбөлөндүрүлүп, 

калтын жана мүлктүн каттамына катталышы зарыл. 

Бирге жашоочулук мыйзамына ылайык жубайлар 

бири-бирине мүлктүк тарабынан колдоо көрсөтүшөт, 

жана ошондой эле экинчи жубайынын баласын асы-

рап алууга дагы мыйзам уруксат берет [7].    

Айта кетчү нерсе кыргыз коомунда, мындай кө-

рүнүш жат эмес. Нике - үй-бүлө мамилелери кыргыз-

дардын кадимки укугунда нике расмий түрдө каттал-

ган эмес. Көпчүлүк адамдар иш жүзүндөгү нике ма-

милелерди айтсан, алар ойлошот, демек биз эркектер-

ге эки же андан көп аял алганда мыйзам тарабынан 

уруксат беришибиз керек экен деп, жок бул мамиле-

лер бири-биринен такыр окшошпойт. Айта кетсек, 

мындан тышкары кыргыздардын  жөнөкөй укугунда 

көп катын алууга уруксат бар болчу, бирок ал жердеги 

көп аял алуунун максаты менен азыркы учурдагы 

абдан башка. Көп аял алуу азыркы учурда модага ай-

ланып кеткет, жана ошондой эле жөнөкөйлөнүштүрү-

лүп, адамдар өздөрүнө ынгайлуу кылып алышкан – эч 

кандай кызга калым төлөнбөйт, ата-энеси, бир тууган-

дары билишпейт, таанышпайт, эч кандай бири-бири-

не милдеттенмелери жок, балдар төрөлбөйт (кээ бир 

учурларды төрөлүшү мүмкүн, эркек кишинин урук-

саты менен), чогуу жашашпайт, жашыруун мамиле – 

башкача айтканда ойноштор деп койсок болот [8].  

Мисалы, Украина өлкөлөсүндө иш жүзүндөгү 

нике мамилелерде болгон жубайлар алименттик мил-

деттенмелерди төлөгөнгө милдетүү деп үй-бүлө  ко-

дексинин 91-беренесинде каралган [9, 156-159-бб.].  

Биздин мыйзам боюнча милдетүү түрдө иш жү-

зүндөгү жубайлар бири бирине материалдык колдоо 

көрсөтүшпөйт жана бири биринен талап кыла алыш-

пайт. Бирок, иш жүзүндөгү жубайлар өз алдынча ке-

лишим түзүп, өз ыктыяры менен материалдык колдоо 

көрсөтүшсө болот. Бирок, айта кетчү нерсе, аларга 

мамлекет тарабынан эч кандай укуктук кепилдик бер-

бейт. Мындай жубайлардын өз алдынча түзүлгөн ке-

лишими мамлекет тарабынан корголушу мүмкүн деп 

ойлойбуз, себеби дегенде, Кыргыз Республикасынын 

Жарандык кодексинин 382-беренесинде мындай деп 

жазылат “тараптар мыйзамдарда каралган да, 
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каралбаган да келишимди түзө алышат” [10]. Ошон-

до, иш жүзүндөгү нике мамилелериндеги жубайлар-

дын түзгөн келишимине жарандык мыйзам колдону-

лушу зарыл. Бирок иш жүзүндөгү нике жубайлар нике 

келишимин түзө алышпайт [11, 54-б.]. 

Бул маселе боюнча Галимова Л.Ф. мындай су-

нуш киргизген, иш жүзүндөгү нике мамилелериндеги 

жубайлар материалдык колдоо көрсөтүү келишимин 

түзгөндө, бул келишим милдеттүү түрдө нотариалдык 

күбөлөндүрүлүшү керек [12, 67-б.].   

Ошондой эле, О.И. Низамиева мындай деп бел-

гилейт, алимент төлөө жөнүндө макулдашуу мыйзам 

тарабынан көрсөтүлбөгөн адамдардын ортосунда 

дагы түзүлүшү мүмкүн, алар сот аркылуу дагы али-

мент талап кылууга укугу жок, булардын катарына 

иш жүзүндөгү нике мамилелеринде турган жубайлар-

ды айтсак болот. Аларга үй-бүлө  кодексинин 17-бө-

лүмүндө көрсөтүлгөн алимент төлөө жөнүндө макул-

дашуу мыйзамга аналогия каратары колдонулса болот 

дейт автор [13, 192-б.].   

Башка авторлор О.И. Низамиеванын көз кара-

шын колдошпойт, себеби дегенде ал мыйзамга кара-

ма-каршы келет дейт, алимент төлөө жөнүндө макул-

дашуунун катышуучулары болуп бир гана императив-

дик түрдө мыйзам тарабынан булар көрсөтүлгөн (жа-

шы жете элек балдар, бойго жеткендер, мүмкүнчүлү-

гү чектелген балдар, ата-энелер, жубайлар, чоң ата-

лар, чоң энелер, небелер, ага-инилер, эже-синдилер, 

өгөй ата-эне, өгөй кызы, өгөй уулу, тарбиячылар жана 

тарбиялануучулар) [14, 11-14-бб.].  

Биз, бул жогоруда айтылган нерсеге кошулабыз, 

алиментик төлөө жөнүндөгү келишимин мыйзамда 

көрсөтүлгөн гана жарандар түзө алышат. Мыйзам та-

рабынан көрсөтүлбөгөн адамдар (иш жүзүндөгү нике 

мамилелериндеги жубайлар) өз ара материалдык кол-

доо жөнүндө келишим түзө алышат, бул келишим 

алимент төлөө жөнүндө макулдашууга жатпайт.  

Ушул сыяктуу ойлорго көпчүлүк авторлор кошу-

лушат, О.Ю. Косованын ою боюнча, мындай кели-

шидерди мыйзамда каралбаган жарандык келишим-

дер катары карашыбыз керек дейт. Жана ошондой 

эле, аларды акысыз келишимдик милдеттенмелердин 

камсыздоо катарына кошсо болот [15, 253-б.], жана 

бул келишимди тартуулоо келишими катарына дагы 

карасак болот [16, 270-б.]. Кийинки автордун көз ка-

рашын биз колдойбуз, ал мындай деген, аял кош бой-

луу убакта же жашы үч жашка жете элек баланы ка-

раганда жана ишке жөндөмсүз муктаж иш жүзүндөгү 

нике мамиледеги турган жубайы материалдык жар-

дам алууга укугу бар, эгерде алардын мамилеси он 

жылдан кем эмес уланган болсо жана мурдагы иш 

жүзүндөгү нике мамиледеги жубайы башка расмий 

турмуш куруп же жаны иш жүзүндөгү нике мамилеге 

турбаса деп айткан. Мындай материалдык жардамды 

автордун ою боюнча беш жылдан кем эмес төлөнүшү 

керек дейт (жубайлардын өз ыктыярлары менен бул 

мөөнөт келишим аркылуу узартылса болот). Эгерде 

атайын келишим жок болсо анда иш жүзүндөгү нике 

мамиледеги жубайлар сот аркылуу өздөрүн укукта-

рын жүзүгө ашыра алат. Жашы жете элек балдардын 

укуктары толук кандуу аталыгы белгиленгенден кий-

ин кана жүзүгө ашырылат. Эгерде келечекте биз сөз 

кылып жаткан мыйзам кабыл алынып калса, мате-

риалдык жардамды алууга укуктуулардын тизмегине 

кийинкилерди сунуштаган автордун оюна толук ко-

шулабыз. Алар кийинкилер: 

 - кош бойлуу кезинде иш жүзүндөгү аялы жана 

ортодогу бала төрөлгөн күндөн тартып үч жыл бою 

(эгерде аталыгы белгиленсе);  

- кош бойлуу кезинде мурдагы иш жүзүндөгү 

аялы (эгерде кошбойлуулук иш жүзундөгү мамилер 

болгон убакытта болсо) жана ортодогу бала төрөлгөн 

күндөн тартып үч жыл бою (эгерде аталыгы белги-

ленсе), эгерде мурдагы аялы жаны иш жүзүндөгү нике 

мамилелерге жана расмий никеге турбаса;  

-мурдагы иш жүзүндөгү күйөөсү, эгерде ал өзү 

жалгыз ортодогу баланы багып жатса (аталыгы белги-

ленген) жана аны менен чогуу жашаса (жаны иш жү-

зүндөгү нике мамилелерге жана расмий никеге тур-

баса), бала үч жашка чыккычакты;  

- ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү ор-

тодогу баланы (эгерде аталыгы белгиленсе) ал он се-

гиз жашка чыкканга чейин багып-караган же бала ке-

зинен I топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү 

чектелүү болуп саналуучу ортодогу баланы багып-ка-

раган, жардамга муктаж иш жүзүндөгү жубайы;  

- ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү ор-

тодогу баланы (эгерде аталыгы белгиленсе) ал 18 

жашка чыкканга чейин багып-караган же бала кези-

нен I топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чек-

телүү болуп саналуучу ортодогу баланы багып-кара-

ган, жардамга муктаж мурдагы иш жүзүндөгү жу-

байы, эгерде мурдагы аялы жаны иш жүзүндөгү нике 

мамилелерге жана расмий никеге турбаса;  

- ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген 

иш жүзүндөгү жубайы; 

- ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген 

мурдагы иш жүзүндөгү жубайы, эгерде иш жүзүндөгү 

нике он жылдан кем эмес убакытка чейин созулса 

жана бул мамилелер бүткөндөн сон ал адам жаны иш 

жүзүндөгү нике мамилелерге жана расмий никеге 

турбаса;  

Үй-бүлөлүк кодекстин 97-беренесинде каралган 

жубайды бөлөк жубайына каралашуу милдетинен 
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бошотуу иш жүзүндөгү нике мамиледеги жубайларга 

дагы жайылтуу керек. Мисалы, эгерде жубайынын 

жардамына муктаж болгондун эмгекке жөндөмсүздү-

гү спирт ичимдиктерине, баңги заттарына берилген-

дигинин натыйжасында же атайылап кылмыш жасоо 

кесепетинен келип чыкса (соттун чечими болушу ке-

рек); муктаждык ысырап кылган иш-аракеттердин ке-

сепетинен пайда болсо; алимент төлөөнү талап кыл-

ган иш жүзүндөгү жубайынын же мурдагы иш жүзүн-

дөгү үй-бүлөдөгү жүрүм-туруму татыксыз болсо деп 

белгилейт [17, 140-150-бб.].  

Азыркы учурда, расмий катталбаган никелер кө-

бөйгөнүнө байланыштуу бул иш жүзүндөгү нике ма-

миледеги жубайлардын мамилелерин мыйзамдуу түр-

дө жөнгө салышыбыз керек, муну менен бирге биз 

энелердин, балдардын укуктарын кеңири коргой ала-

быз.  

Айта кетчү нерсе, 2018-жылы Россия Федера-

циясында үй-бүлө  кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү 

долбору пайда болгон, мында иш жүзүндөгү нике 

мамилелерди мыйзамдаштыруу каралган.  

Бул долбоорго ылайык иш жүзүндөгү нике ма-

милелер болуп, расмий катталбаган эркек менен аял-

дын союзу жана алар чогуу жашап жана чарба жүргү-

зүшсө. Иш жүзүндөгү нике мамилелердин белгилери-

не беш жыл бою чогуу жашагандарды, чогуу чарба 

жүргүзгөндөрдү, же эки жыл чогуу жашашса жана 

алардын ортосунда балдардар болсо. Ушул көрсөтүл-

гөн белгилердин бирөөсү гана болсо анда аял менен 

эркектин мамилелери, иш жүзүндөгү нике мамилеле-

ринин статусуна өтөт жана аларга үй-бүлөлүк, жаран-

дык мыйзамдарына ылайык жубайлардын укуктарын 

жана милдеттерин пайда кылат [18]. 

Ошентип, биз бул айтылып кеткен долбоорду эң 

туура жана өз учурунда сунуштап жатышат деп эсеп-

тейбиз, себеби дегенде мындай көрүнүштөр бир гана 

чет мамлектерде эмес биздин өлкөдө дагы акыркы 

мезгилде өтө көп кездешүүдө. Ошондуктан бул көй-

гөйдү бир гана жол менен чечүүгөө болот, үй-бүлө 

лүк, жарандык мыйзамдарына өзгөрүүлөрдү киргизүү 

менен иш жүзүндөгү жубайлардын нике мамилелерин 

укуктарын, милтеттерин укуктук жөнгө салышыбыз 

керек. Ошондо, биз мамлекет тарабынан жашы жете 

элек балдарды, аялдарды жана жалпы үй-бүлөөнү 

мыйзам чегинде коргой алабыз.               
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