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УД № - 1165/18Б1 кочурмо

К М    Ө Ү
КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  АТЫНАН

13-ноябрь 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
соттолуучунун жактоочу 

А.Кылычовдункатышуулары менен, ачык соттук отурумунда кылмыш иш каралды. 
Ал  иш  боюнча:  

К.  уулу  Б.,  туулган  куну,  Нарын  облусунун  Жумгал  районуна  караштуу  Чаек 
айылында туулган, улуту кыргыз, Кыргыз Республикасынын жараны, жогорку билимдуу, 
уй-булоолу, эч жерде иштебеген, мурда соттолгондугу боюнча маалымат,жашаган жери, 
иш  боюнча  2018-жылдын  03-майынан  тартып  камакта,  айыптоо  корутундусунун 
кочурмосун оз убагында алган. Кыргыз Республикасынын КЖКнин 299-2-статьясынын 2-
болугунун  1,4,5-пунктары  менен  айыпталат.  Далилдерди  изилдеп  чыгып,  сот 
томондогудой

        ТАПТЫ: 

Тергоо  органдары  тарабынан,  К.уулу  Б.  томондогу  кылмышты  жасаган  деп 
айыпталат. 

Тактап айтканда, К. уулу Б.2018-жылдын 15-апрель куну, болжол менен кечки саат 
20:00 чамасында, озунун досу К.К.К. менен биргеликте, Бишкек шаарынын Гагарин жана 
Жунусалиев  кочолорунун  кесилишинде  жайгашкан  «Айша»  мечитинин  ичинен,  кечки 
«Шам»  намазы  окулуп  буткондон  кийин,  ал  жерде  намаз  окуганга  келген  адамдарга 
озунун  чонтогунон  А-4  форматындагы  ак  тустогу  кагазды  алып  чыгып,  Кыргыз 
Республикасынын  аймагында  тыюу  салынган  «Хизб-ут-Тахрир»  диний  экстремисттик 
уюму тууралуу ошол жерде отурган элдерге угуттоо жургузуп жаткан жеринен, Бишкек 
шаарынын ИИББнун ЭжММКАК кызматкерлери тарабынан кармалган.  Жана ошондой 
эле Б.К.  уулу баракчаны окуп жатканда,  аны менен бирге келген К.К.  озунун «Айфон 
5»улгусундогу уюлдук телефонуна тарткан.

2018-жылдын 20-апрель кунку №02-04/598 сандуу, Кыргыз Республикасынын дин 
иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын корутундусуна ылайык, К. уулу Б. алынган А-
4  олчомундогу  кагазда,  Кыргыз  Республикасынын  аймагында  ишмердуулугуно  тыюу 
салынган  «Хизб-ут-Тахрир  Аль-Исламий»  диний  экстремисттик  уюмуна  таандык 
маалыматтар бар экендиги аныкталган.

Соттук отурумда соттолуучу К. уулу Б., коюлган айып боюнча куноосун мойнуна 
жарым-жартылай алып, томондогудой корсотту. 2018-жылдын 15-апрель куну кечинде, ал 
Бишкек  шаарынын  шаарынын  Гагарин  жана  Жунусалиев  кочолорунун  кесилишиндеги 
«Айша» мечитинде К.К.  менен жоолугуп,  ошол жерден экоо намаз окушкан.  К.уулу Б. 
интернет булактарынан чыгарып алган, А4 форматындагы, орто азиядагы мусулмандарга 
каршылык  кучоп  жаткандагы  тууралуу  кагазды  ала  барган.  Ал  кагаздагы  жазылган 
создорду  «Айша»  мечетинин  ичиндеги  отурган  адамдарга,  «Шам»  намазы  буткондон 
кийин, окуп баштаган, Чоогу келген К.К. телефонго тартып кой деген, ал маакул болуп 
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озунун  уюлдук  телефонуна  тарткан.  Ал  кагаз  менен  кошо  дуйнодогу  жанылыктарды 
айтып, элге жеткирейин деген, бирок эчкандай угуттоо болгон эмес. Тескерисинче, эгерде 
ал  айтып  жаткан  нерсе  туура  эмес  болсо,  ондопкойгула  деп  айткан.«Хизб-ут-Тахрир» 
партиясына Кыргыз Республикасынын аймагында тыюу салынганын Бишкек шаарынын 
Биринчи  май  райондук  соту  тарабынан  3  жыл  жатак  абагына  соттолгондон  кийин 
билгендигин айтып, соттон адилеттуу чечим чыгарып берууну суранды. 

Соттук отурумда суралган кубо А.Б.А., соттолуучуну биринчи жолу 2018-жылдын 
15-апрель куну “Айша” мечитинен коргондугун, соттолуучу мечиттин ичинде баян айтып 
жатканда,  мечиттин  ичинде  отурган  байкелер  аны  кармап,  милиция  кызматкерлери 
келгенде  откоруп  беришкенин жана  мечиттин ичинде  суйлоп жатканда,  соттолуучунун 
колунда ак кагаз коргонун айтып корсотмо берди.

Соттук  отурумда  суралган  кубоК.К.,  озу  тиш  даарыгери  болуп  иштеерин, 
соттолуучу  Б.К.  уулунун  тишин  дарылап,  ошондон  улам  таанышып  калганын.  2018-
жылдын  15-апрель  куну,К.уулу  Б.  ага  телефон  чалып,  мечиттен  жолугуп  чоогу  намаз 
окуйбуз  дегенинен,ал  Бишкек  шаарынын  Гагарин  жана  Жунусалиев  кочолорунун 
кесилишинде  жайгашкан  «Айша»мечитине  барган.  К.уулу  Б.  жолугуп,чоогу  намаз 
окушуп, андан сон, К. уулу ага озунтелефонго тартып кой деп суранган. Эч нерсе оюнда 
жок эле аны телефонуна тарткан.  Кандай бир чакырыктарды Б.К. уулу тараптан уккан 
эмес.  Ал,  жон гана дуйнодогу мусулмандар кыйналып жаткандыгы жонундо маалымат 
айткан. Озунун кандай бир юридикалык же диний билими болбогондуктан, анын айтып 
жатканына коп деле маани бербегендигин айтып корсотмо берди.

Мамлекеттик айыптоочунун отунучу боюнча жана ага карата жактоо тарап каршы 
болбогондуктан,  соттук  отурумга  бир  нече  жолу чакырылганына  карабастан  келбеген 
жана  айыптоо  тарап  камсыз  кылбаган  кубоМ.Т.  уулунуналдын  ала  тергоодо  берген 
корсотмолору  жарыяланып  изилденди.  Аларга  ылайык,  Т.  уулу  М.  2018-жылдын  15-
апрель  куну,  болжол  менен  саат  19:30  чамасында,  “Шам”  намазын  окуганы  “Айша” 
мечитине  барган.  Намаз  окулуп  буткон  учурда,  биринчи  сапта  турган,  жашы  болжол 
менен  25-30  чамасындагы  кыргыз  бала  оордунан  туруп,  колундагы  ак  кагазды  окуй 
баштаган. Анын ичинен “Сирия” жана башка туура эмес создор окулган. Окуп буткондон 
кийин, ортодон бир баланын: “Биз эмне кылыш керекбиз?”-деген суроосуна,соттолуучу 
“Элге жеткириш керек”-деп жооп берген. Бирок, ортодон бир байке аны токтотуп, “Кагаз, 
печать  барбы?”-деп  сураганда,  ал  бала  чыгып  кетууго  аракет  кылган.  Бирок  ошол 
жердеги жамаат аны чыгарбай кармап калышкан. (и.б.75-79).

Соттук отурумда кубо катары суралган Р.А.Т. томондогудой корсотту. Озу Бишкек 
ШИИББнын  ЭММКНКнын  ыкчам  окулу  болоорун.  2018-жылдын  15-апрель  куну,  ага 
“Айша” мечитинин ичинен бироо “Хизб-ут-тахрир” деген создор менен намаз окуп жатат 
дегеныкчам маалымат тушкон. Аталган мечитке барган учурда, К.уулу Б. башка болмодо 
отурганын коргон, анткени ошол жердеги жаамат ага кол салып койбосун деп, имам аны 
ошол болмого киргизип коюптур. Соттолуучунун колунда А4 форматында кагаз болгон. 

Соттук  отурумда  кубо  катары  суралган  Бишкек  шаарынын  ИИБнун  ТКнын 
тергоочусу А. кызы В. томондогудой корсотту.  К. уулу Б. кармалганда, анын колунан А4 
форматындагы диний создору жазылган кагаз алынган. Ал боюнча тийиштуу экпертиза 
дайындалып,  мазмунунда  экстремистик  уюмга  таандык  создор  бар  деген  корутунду 
чыккан. К. уулу Б. корсотулгон кагазды мечитте окуп жатканда, К.К. уюлдук телефонунун 
видеосуна тарткан. Кийин экоонун ортосунда беттештируу откозулгон маалда, К.К. аны 
Б.К. уулу телефонго тарт дегенинен тарткандыгын корсоткон. Кийин К.К. карата болунгон 
кылмыш иш, анын куноосу далилденбегендиктен улам кыскартылган.

Сот,  соттолучу  Б.К.  уулунун  жана  куболордун  соттук  отурумда  берген 
корсотмолорун  угуп,  иштин  ичиндеги  чогултулган  материалдарды  изилдеп,  аларга  ар 
тараптуу,  объективдуу,  бирдикте  баа  берип,  соттолуучу  Б.К.  уулунун  экстремисттик 
материалдарды  даярдап,  сактаганды  боюнча  куноосу  толук  далилденди  деген 
жыйынтыкка келет.

2018-жылдын 20-апрель кунку №02-04/598 сандуу, Кыргыз Республикасынын дин 
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иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын корутундусуна ылайык, К. уулу Б. таандык 
материалдарда,  «Хизб-ут-Тахрир  Аль-Исламий»  диний  экстремисттик  уюмуна  таандык 
маалыматтар  бар  экендиги  аныкталган.  Бул  уюмдун  идеологиясы  демократиялык 
башкаруу  системасын  кулатып,  теократиялык  башкаруу  системасын  коздойт,  башкача 
айтканда  Ислам  мамлекетин  (Халифалык)  орнотуу  болуп  эсептелет.  Кыргыз 
Республикасынын  Жогорку  Сотунун  2003-жылдын  20-августундагы  токтомунун 
негизинде «Хизб-ут-Тахрир Аль-Исламий» уюму, диний экстремисттик уюм деп табылып, 
Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердуулугуно тыюу салынган. (и.б.8-10).

Соттолуучу  К.  уулу  Б.  экстремисттик  материалдарды  даярдап,  сактап, 
ташыгандыгыбоюнча куноосу, иштин ичиндеги чогултулган башка материалдар менен да 
тастыкталат. Тактап айтканда,  табуу жана алуу протоколу, ага ылайык,2018-жылдын  15-
апрель куну,калыс-куболордун катышуусунда жаран К. уулу Б. оздук кароо жургузулгон 
учурда,  андан  целофан  файлге  салынган  “Халифалык  кулатылганынын  97  жылдыгы”, 
“Хизб-ут-Тахрир  Кыргызстан  22  ражаб  1429х.  9  апрель  2018м.”  жазуулары  бар  А4 
форматындагы  кагаз  алынган.  Аталган  А4  форматындагы  кагаз,  далил  буюм  катары 
каралып,  тергоочунун токтомунун негизинде ишке далил буюм катары катыштырылган 
(и.б.65-66).

Корсотулгон далилдерге кумон кылууга негиз жок, анткени алар мыйзамдуу жол 
менен алынган, жана ишти манызы менен кароого жетиштуу деп сот эсептейт.

Сот, соттолуучу К. уулу Б. кыймыл аракетин Кыргыз Республикасынын КЖКнин 
299-2-статьясынын  2-болугунун  4,5-пунктары  менен  квалификациялайт,  анын 
квалификациялык  белгилери  болуп,экстремисттик  материалдарды  даярдоо,  сактоо, 
таратуу,  ташуу  жана  жибер ,  эл  алдында  иш-чараларды  тк р  учурундажанаүү ө ө үү  
экстремисттик  же  террористтик  м н зд г  (экстремисттик  иш-аракет)  кылмыш  ч нү ө ө ү ү ү  
мурда соттолгон адам тарабынан жасалганда болуп саналат. 

Ал  эми,  Кыргыз  Республикасынын  КЖКнин  299-2-статьясынын  2-болугунун  1-
пунктунда корсотулгон айып, тергоо органдары тарабынанК. уулу Б. ашыкча угузулган деп 
сот  эсептейт.  Анткени  К.К.  карата  козголгон  кылмыш  иш,  тергоочу  В.Азимбек 
кызынын2018-жылдын  19-сентябрь  кунку  токтомунун  негизинде,  анын  куноосу 
далилденбегендиктен  кыскартылган. 

Сот, соттолуучу К. уулу Б. жазанын т р н жана анын лч м н белгил д , анынү ү ө ө ү өө ө  
оздугун,  жасалган кылмыштын м н з н жана коомдук коркунучтуулук де гээлин эскеү ө ү ң  
алуу менен, эркиндигинен ажыратуу менен байланышкан жаза чектоону туура деп табат.

Соттолуучу К. уулу Б. жоопкерчилигин женилдетуучу жагдайлар катары, сот анын 
куноосун жарым-жартылай моюнуна алып, окунгонун эске алат. Ал эми, соттолуучунун 
жоопкерчилигин оордотучу жагдай катары, кылмышты онокотто жасагандыгын тааныйт.

К. уулу Б.,  Бишкек шаарынын Биринчи май райондук сотунун 2017-жылдын 14-
мартындагы  окуму  боюнча,  Кыргыз  Республикасынын  КЖКнин  299-2-статьясынын  1-
болугу менен куноолу деп табылып, 3(уч) жылга эркиндигинен ажыратылган. Жазасын 
жатак абагында отоого белгиленген.

Мамлекеттик айыптоочу тарабынан берилип ишке тиркелген,  Бишкек шаарынын 
СИЗО-1  мекемесинин  маалыматына  ылайык,  2018-жылдын  03-май  кунуно,  К.  уулу  Б. 
мурдагы окум боюнча отой элек мооноту 1 жыл 5 ай 12 кунду тузот. 

Демек,  соттолуучу  К.  уулу  Б.  жаза,  Кыргыз  Республикасынын  КЖКнин  60-
статьясынын негизинде белгиленууго жатат деп сот эсептейт.

Жогорудагылардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын ЖПКнин  309-312, 
315, 317-320, 323, 324-статьяларын жетекчиликке алып, сот

К М КЫЛАТ:Ө Ү

К. уулу Б., Кыргыз Республикасынын КЖКнин 299-2-статьясынын 2-болугунун 4,5-
пунктары менен  куноолуу  деп  табылып,  7  (жети)  жылга  эркиндигинен 
ажыратылсын.“Хизб-ут-Тахрир»  диний  экстремистик  уюмунда  иш  жургузуусу 
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токтотулсун. 
Кыргыз Республикасынын КЖКнин 60-статьясынын негизинде, Бишкек шаарынын 

Биринчи май райондук  сотунун 2017-жылдын 14-мартындагы к м  боюнча т лб йө ү ү ө ө ө  
калган м н т н жарым-жартылай кошуу жолу менен, К. уулу Б. биротолоөө ө ү 7 (жети) жыл 6 
(алты) айга эркиндигинен ажыратылсын.“Хизб-ут-Тахрир» диний экстремистик уюмунда 
иш жургузуусу токтотулсун.Жазасын катуу тартиптеги тузотуу абагында отосун.

К.  уулу  Б.  богот  коюу  чарасы  озгортулбостон  камактагы  бойдон  калтырылсын. 
Белгиленген жазаны отоо мооноту 2018-жылдын 03-майынан тартып эсептелинсин. 

Кыргыз Республикасынын КЖКнын 61-статьясынын негизинде, К. уулу Б. алдын 
ала  камактагы  отурган  ар  бир  куну,  катуу  тартиптеги  тузотуу  абагынын  эки  кунуно 
кошулуп эсептелсин. 

Кыргыз  Республиканын КЖКнин 16-статьясынын 1-болугуно  ылайык,  К.уулу Б. 
кылмышы н к тт  жасаган деп таанылсын. ө ө ө ө

Далил буюм: Бишкек шаарынын Ленин ИИБнун сактоо жайында сакталган, «Хизб-
ут-Тахрир Аль-Исламий» диний экстремисттик уюмуна таандык маалыматтар камтылган 
А4 форматындагы кагаз, окум кучуно кирген сон - жок кылынсын.

к мг  нааразы   тараптар   10  кундун  ичинде  Бишкек  шаардык  сотуна,  ЛенинӨ ү ө  
райондук  соту аркылуу аппеляциялык тартипте  арыз же сунуш келтир г  укуктуу.үү ө

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