
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Кылмыш иш №1393/18Б1 кочурмосу

ТОКТОМ
18-октябрь 2018-жыл                                                                              Бишкек шаары

Бишкек шаарынын Ленин райондук соту курамында:
торагалык кылуучу Жумадылов С.К.
сот отурумунун катчысы Э.Шакированын 
мамлекеттик айыптоочу У.Жапаркулованын
катышуулары менен ачык соттук отурумунда кылмыш иш каралды. Ал иш боюнча:

Ж.кызы К., туулган куну, туулган жери, улуту кыргыз, билими орто, бойдок, мурда 
соттолгон, убактылуу эч жерде иштебеген, жашаган жери, иш боюнча богот коюу чарасы 
катары  эч  жакка  кетпоо  кол  каты  тандалган,  Кыргыз  Республикасынын КЖКнин  166-
статьясынын  2-болугунун  3-пункту  менен  айыпталат.  Ишти  карап  чыгып,  сот 
томондогудой  

ТАПТЫ:

Ж.кызы  К.,  2018-жылдын  16-август  куну,  болжол  менен  саат  16:30  чамасында, 
Бишкек  шаарынын  Токтогул  жана  Кулиев  кочолорунун  кесилишинде  жабырлануучу 
Г.А.А. ишеничине кирип алдоо жолу менен,  “Синдиме чалып алайын” деп баасы 5000 
(беш мин) сомду тузгон кара тустогу “VEGA” улгусундогу телефонун алып, кайтарбастан 
окуя болгон жерден иизин жашырып кеткен. Натыйжада жабылануучу Г.А. 5000 сомду 
тузгон материалдык чыгым келтирилген.

Соттук  отурумда,  соттолуучунун  жактоочусу  Ч.Ибраев  сотко  отунуч  келтирип, 
соттолуучу  Ж.  кызы  К. кылмыш  иши  боюнча,  жабырлануучу  Г.А.  дайындалган  сот 
отурумуна  келе  албагандыктан,  соттук  териштируу  дайындалган  кунго  чейин  Бишкек 
шаарынын  Ленин  райондук  сотунун  кенсеси  аркылуу  тосмо  арыз  менен  кайрылып, 
бугунку кундо  жабырлануучу Г.А. соттолуучу  Ж. кызы К. эч кандай материалдык жана 
моралдык дооматы жок экендигин, жеке ачык айыпты колдоодон баш тартып, соттолуучу 
Ж.кызы  К. карата  тосмо  арыз  жазып  бергендиктен,  кылмыш  ишти  ондуруштон 
кыскартууну отунду.

Соттолуучу Ж. кызы К. жактоочусунун т н ч н толугу менен колдоп, козголгонө ү ү ү  
кылмыш ишти ондуруштон кыскартып берууну отунушту.

Мамлекеттик  айыптоочу  У.Жапаркулова,  жактоочунун  т н ч н  негизд  деп,ө ү ү ү үү  
ишти нд р шт н кыскартууга мыйзам жол бере тургандыгын айтышты.ө ү ү ө

Сот,  келтирилген  отунучту  угуп,  ага  карата  тараптардын  пикирин  билип, 
соттолуучунун  жактоочусу  Ч.Ибраевдин т н ч  т м нк  себептерден  уламө ү ү ү ө ө ү  
канааттандырылууга жатат деп эсептейт.

Жактоочу  Ч.Ибраевдин  жуйоолору  жабырлануучу  Г.А.  Бишкек  шаарынын Ленин 
райондук  сотунун  кенсеси  аркылуу  жазып  берген  тосмо  арызы менен  далилденет.  Ал 
тосмо  арызына  ылайык,  соттолуучу  Ж.  кызы  К. кылмыштуу  аракеттеринен  улам, 
жабырлануучуга келтирилген материалдык жана моралдык чыгым толугу менен толонуп 
берилген,  соттолуучу  Ж.  кызы  К. карата  жеке-ачык  айыпты  колдоодон  баш 
тарткандыктан, кылмыш ишин ондуруштон кыскартууну отунгон.

Кыргыз  Республикасынын  ЖПКнин  266-статьясынын  1-болугуно  ылайык,  эгерде 
соттук  териштируу  убагында  ЖПКнин  28-статьясынын  1-болугунун  3-14-пунктарында 
корсотулгон жагдайлар аныкталса, иш сот отурумда кыскартылууга тийиш.
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Кыргыз  Республикасынын  ЖПКнин  28-статьясынын  1-болугунун  12-пунктуна 
ылайык, жабырлануучу жеке жана жеке-ачык айыптоону колдоодон баш тартканда жазык 
иши козголушу мумкун эмес, ал эми козголгон жазык иши кыскартылат.

Кыргыз  Республикасынын   КЖКнин  166-статьясынын  2-болугунун  3-пунктунда 
к рс т лг н   кылмыштар,  Кыргыз  Республикасынын  КЖКнин  11-статьясынынө ө ү ө  
талаптарына ылайык, анча оор эмес кылмыштардын катарына кирет,  башкача айтканда 
жеке-ачык айыптоо иштерине таандык кылынат. 

Андыктан жабырлануучу айыпты колдоодон баш тартса, Кыргыз Республикасынын 
ЖПКнын 28-ст.1-б.12-п. негизинде иш нд р шт н кыскартылууга жатат.ө ү ү ө

Кыргыз  Республикасынын  ЖПКнын 28,  249,  266,  268–статьяларын  жетекчиликке 
алып, сот

ТОКТОМ КЫЛАТ:

Ж. кызы К. Кыргыз Республикасынын КЖКнин 166-статьясынын 2-болугунун 3-
пункту  менен  айыптоо  боюнча  кылмыш  иши жабырлануучу  Г.А.  жеке-ачык  айыпты 
колдоодон баш таркандыгына байланыштуу, кыскартылсын.

Ж. кызы К.  карата тандалган богот коюу чарасы, токтом кучуно киргенге чейин 
озгортуусуз калтырылсын, токтом кучуно киргенде жокко чыгарылсын.

Жактоочу Ч.Ибраевдин отунучу канааттандырылсын.
Ленин РИИБнун  далил зат  сактоочу  жайында  сакталган  далил  зат  кара  тустогу 

“VEGA” улгусундогу уюлдук телефон токтом мыйзамдуу кучуно кирген сон оз ээсине 
кайтарылсын.

Токтомго нааразы тараптар Бишкек шаардык сотуна 10 сутка ичинде даттанууга 
укуктуу.

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