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КИ№1412/18Б1     кочурмосу

ТОКТОМ
16-октябрь 2018-жыл                                                                    Бишкек шаары

Бишкек шаарынын Ленин райондук соту курамында
Торагалык кылуучу Жумадылов С.К.
сот отурумунун катчысы Шакирова Э.Ш. 
мамлекеттик айыптоочу У.Жапаркулованын
жактоочу А.Кочорбаевдин
катышуулары менен ачык соттук отурумунда кылмыш иш карады. Ал иш боюнча:
Т.Б.П.,  туулган куну, туулган жери, улуту кыргыз, эч жерде иштебеген, орто билимдуу,  
жесир,  мурда  соттолбогон,  жашаган  жери,  Кыргыз  Республикасынын КЖКсинин  112-
статьясынын 1-болугу менен айыпталып сотко берилген, сот томондогудой

ТАПТЫ:

 Т.Б.П. 2008-жылдын 24-ноябрь куну болжол менен саат 18:30 чамасында Бишкек 
шаарынын Туюк кочосунун 12-уйунун короосунда жургон. Ошол кезде озунун жездеси Т. 
менен жабырлануучу Б.Ж. соз аркылуу оз ара айтышып жатканын коруп калып, алардын 
жанына келип, жездеси Т. болушуп сен эмне айтышасын деп, Б.Ж. колунда кармап турган 
чайнектин  тубундо  колу менен  уруп  жибергенде  чайнектин  ар  кайсыл жерлери куйуп 
жабырланган. 

2008-жылдын 17-декабрь кунку №812 сандуу соттук-медициналык экспертизанын 
корутундусунун  негизинде  Б.Ж.  «бети,  мойнуна,  кокурогунун  он  каптал  тарабынын 
жогорку жагы 1-2 даражадагы кайнаган сууга куйуп (05 п.м)-3% денесине женил жаракат 
келтирилген.

Соттук отурумда жактоочу Кочорбаев А. сотко соттолуучу Б.Т. устунон козголгон 
кылмыш ишти ондуруштон кыскартуу  жонундо отунуч  менен кайрылып, бул  кылмыш 
болгондон бери 9 жыл откондугун  айтып,  бул  кылмыш ишти 2015-жыл 24-июнь куну 
чыгарылган  «Аялдарга  жана  жашы  жетпегендерге  мунапыс»  жонундогу  мыйзамынын 
негизинде ондуруштон кыскартууну отунду.

Мамлекеттик  айыптоочу  У.Жапаркулова  келтирилген  отунучту  негиздуу  деп 
канааттандырууга каршы эместигин билдирди.  

Соттолуучу  Т.Б.  издоодо  болгондугун  билбегендигин  айтып,  жактоочу 
А.Кочорбаевдин  келтирген  отунучту  толугу  менен  колдоп,  канааттандырып  берууну 
соттон сурады.

Сот, келтирилген отунучту угуп, ага болгон тараптардын пикирин угуп, жактоочу 
А.Кочорбаевдин  от н ч  т м нк  себептерден  улам  канааттандырылууга  жатат  депү ү ү ө ө ү  
эсептейт.

Б.Т.  кыймыл  аракети  Кыргыз  КЖКнин  112-статьясынын  1-болугу  менен 
квалификацияланган,  башкача  айтканда саламаттыкка  же ил  залал  келтируу,  булң  
саламаттыктын  кыска  убакытка  бузулушуна  же  эмгекке  жарамдуулугун  утурумдук 
жоготууга алып келуу болуп саналат.

Кыргыз  Республикасынын  КЖКнин 11-статьясына  ылайык  Б.Т.  тарабынан 
жасалган кылмыш чон коркунуч келтирбеген кылмыштардын катарына кирет. 

Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын 24-июнь куну чыгарылган №136 сандуу 
14-статьясына  ылайык,  ушул  мыйзамдын 1-статьясынын 8-болугуно 
ылайык эркиндигинен  ажыратуу  т р нд г  жазык  жоопкерчилигинен  жана  жазадан,ү ү ө ү  
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ошондой эле эркиндигинен ажыратуу менен байланышпаган  жазалардан  чо  коркунучң  
келтирбеген  жана  анча  оор  эмес  кылмыш  жасаган  аялдар  жана  жашы  жетпегендер 
бошотулсун деп корсотулгон.

Демек,  соттолуучу  Б.Т.  Кыргыз  Республикасынын  2015-жылдын  24-июнь  куну 
№136 сандуу «Аялдарга жана жашы жетпегендерге мунапыс» жонундогу мыйзамынын 1-
статьясынын 8-пунктуна талаптарына ылайык  чо  коркунуч келтирбеген жана анча оорң  
эмес  кылмыш жасаган  аялдар  жана жашы жетпегендер жоопкерчиликтен  бошотулууга 
тийиш.

Кыргыз  Республикасынын  ЖПКнын  28-статьясынын  1-болугунун  10-пунктуна 
ылайык  эгерде  мунапыс  жасалган  жосун  ч н  жаза  колдонууну  четтетсе,  мунапысү ү  
актысынан улам иш нд р шт н кыскартылууга жатат.ө ү ү ө

Кыргыз  Республикасынын  КЖКнин 11-статьясынын,  Кыргыз  Республикасынын 
ЖПКнын 28, 249, 266, 268–статьяларын жетекчиликке алып, сот

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

Кыргыз  Республикасынын КЖКнин  112-статьясынын 1-болугу  менен  айыптаган 
Т.Б.П. Кыргыз  Республикасынын 24-июнундагы чыгарылган  №136   сандуу  «Аялдарга 
жана жашы жетпегендерге мунапыс» жонундогу мыйзамынын 1-статьясыны 8-пунктуна 
ылайык  жоопкерчиликтен  бошотулсун,  Кыргыз  Республикасынын  ЖПКнын  28-
статьясынын 1-болугунун 10-пунктуна ылайык кылмыш иш нд р шт н кыскартылсын.ө ү ү ө

Жактоочу А.Кочорбаевдин отунучу канааттандырылсын.
Б.Т.  карата  тандалган  уй  камагы  турундогу  богот  коюу  чарасы  токтом  кучуно 

киргенге чейин озгортуусуз калтырылсын, кучуно киргенде жокко чыгарылсын.
Токтомго 10 кундун ичинде Бишкек шаардык сотуна апелляциялык сунуш жана 

арыз келтир г  м мк н.үү ө ү ү

Торагалык кылуучу:  
Кочурмосу анык.Судья: Жумадылов С.К.
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