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Дело № УД 422/19-06
ТОКТОМ
2019-жылдын 16-июлу Ош шаары
       Ош шаардык соту
курамында
- торагалык кылуучу судья И.К.М.
- соттук отурумдун катчысыА.у.Ж.
- мамлекеттик айыптоочуЭ.М.
- жактоочуларК.Г.Б., А.Ш.
котормочу М.К. катышуулары менен ачык соттук отурумда К.Ю.А. №03-041-2019-
000347 сандуу кылмыш иши каралды. Ал иш боюнча:
      К.Ю.А., 1989-жылдын 2-ноябры куну Жалал-Абад облусунун Майлуу-Суу 
шаарында туулган, улуту орус, Кыргыз Республикасынын жараны, уй-булолук абалы 
бойдок, билими орто, убактылуу эч жерде иштебейт, Ош шаарынын Исанов кочосундо 
орун алган № 56-уйунун № 6-батиринин тургуну, мурда соттолгон, келип туру 
жонундо милдеттеме алынган, К.Р.Ж. Кодексинин 266-бер. 2-бол. 1,2-пункттары менен 
айыпталат, айыптоо актысынын кочурмосун алган.
      
      Сот, тараптардын пикирлерин угуп, иштин ичиндеги материалдарды изилдеп 
чыгып, томондогулорду аныкталды деп,
Т А Б А Т:
Тергоо тарабынан К.Ю.А. томондогу кылмыш ишин жасаган деп айыпталат, т.а. ал 
озунун кылмыштуу шериги А.у.З. менен С.цов Русланды энбаштык максатында аны 
уруп денесине жаракат келтируу максатында, алдына-ала макулдашып алып, 2019-
жылдын 14-февралы куну саат 19:00 чамасында, спирттик ичимдик ичип алып мас 
абалда, Ош ш. Баялинов менен Ниязов кочолорунун кесилишинде Р.С. кармап алышып, 
ботолко менен башына чапкан учурда, Р.С. он колу менен озун коргоп он колунан 
жаракат алгандан кийин Ю.К. озунун кыймыл аракетин улантып, Р.С. менен кармашып 
жаткан учурдан пайдаланып, анын кылмыштуу шериги А.у.З. жабырлануучу Р.С. сол 
тараптагы кабырга тушуна сынган ботолко менен сайып жиберип окуя болгон жерден 
качып кетишкен.
С. 2019-жылдын 15-февралындагы № 255 сандуу корутундусуна ылайык Р.С. ден-
соолугунан женил жараат алган.
Соттук отурумда Ю.К. угузулган айып боюнча куноосун мойнуна жарым-жартылай 
алып сотко томондогуну корсотту: 2019-жылдын 14-февралы куну саат 19:00 
чамасында, досу А.у.З. менен спирттик ичимдик ичип алып мас абалда, Ош ш. 
Баялинов менен Ниязов кочолорунун кесилишинде Р.С.го жолугуп, ал мурда Р.С. экоо 
кыз талашып кетишкенин жана алардын ортосунда оза ара келишпестик болгондугун 
эстеп, кокустан аны менен урушуп кеткенин. Бирок, аны ботолко менен эч ким 
сайбаганын корсотуп кечирим сурайт.
Соттук отурумда жабырлануучу Р.С. сотко томондогуну корсотту: 2019-жылдын 14-
февралы куну саат 19:00 чамасында, Ош ш. Баялинов менен Ниязов кочолорунун 
кесилишинде аны Ю.К. менен А.у.З. кармап алышып, мурда Ю.К. менен экоо кыз 
талашып кетишкенин жана алардын ортосунда оза ара келишпестик болгондугунан 
Ю.К. менен урушуп кеткенин. А.Ю.К. менен урушуп жатканда А.у.З., ага болушуп 
анын артынан келип бир нерсе менен урганын, эмне менен урганын корбогонун, алар 
аны токмоктоп коюшканын. Окуя болгон жерде алардан башка эч ким жок болгонун. 
Ошондой эле бугунку кундо анын Ю.К.ге жана А.у.З., эч кандай доосу жоктугун, алар 
жарашып алышканын, ошол себептен ишти кыскартып берууну сурайт.



 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Сот, тараптардын отунуч боюнча пикирлерин угуп, иш материалдарын изилдеп чыгып, 
томондогу жыйынтыкка келет:
      Тергоо тарабынан Ю.К. кылмыш аракети К.Р.Ж. Кодексинин 266-бер. 2-бол. 1,2-
пункттары менен жиктелген, бул ээнбаштык, башкача айтканда зомбулук кылуу, же 
болбосо аны колдоном деп коркутуу менен, же болбосо кара зг йл г  менен ө ө ү ү
айырмаланган орунсуз аракеттерди жасоо, зг ч  оройлук менен жасалган, башкача ө ө ө
айтканда башка бир н н м лк н жок кылуу же зыянга учуратуу менен коштолгон, өө ү ү ү
же м рг  жана ден-соолукка коркунучтуу эмес зомбулукту колдонуу, же аны ө ү ө
колдоном деп коркутуу менен коштолгон коомдук тартипти жана жалпыга бирдей 
ж р м-турум ченемдерин атайылап одоно бузган аракеттер, адамдардын тобу алдын-ү ү
ала с йл ш  боюнча, башка д рм тс з куралдарды, башка предметтерди колдонуу ү ө үү ү ө ү
же колдонуу аракети менен жасалган жана анын натыйжасында жабырлануучу Р.С.н 
денесине ден соолуктун кыска убакытка бузулушуна алып келген женил жараат алган.
      Бул берене боюнча кылмыштын объектиси болуп, коомдук тартип жана жалпыга 
бирдей ж р ш-туруш ченемдерин одоно турдо бузуу болуп саналат.ү ү
      Бирок, соттук отурумда аныкталган жагдайлар боюнча, соттук отурумдагы 
жабыралануучу Р.С. корсотмосуно ылайык жана айыпталуучу Ю.К. корсоткондой, окуя 
болгон жерде эч ким жок болгонун, алар коомдук тартипти жана жалпыга бирдей 
ж р м-турум ченемдерин атайылап одоно турдо бузбаганын, алар ээнбаштык ү ү
кылышпаганын, Ю.К. менен Р.С. ортосунда оз ара келишпестиктин натыйжасында, т.а. 
мурда кыз талашышып кеткендиктен кокустан ушул окуя болгонун, ошондой эле Р.С.н 
айтуусуна ылайык ал Ю.К. менен урушуп кеткенде А.у.З. анын артынан келип бир 
нерсе менен урганын, бирок эмне менен урганын корбогонун, алар аны токмоктоп 
коюшканын корсоткон. Алар, оз ара келишпестиктен улам Р.С. уруп анын ден 
соолугана кыска убакытка бузулуусуна же эмгекке жарамдуулукту бир аз туруктуу 
жоготууга алып келген жараат келтиришкен.
      Башкача айтканда Ю.К.дин кылмыштуу ниети ээнбаштык жана коомдук тартип 
жана жалпыга бирдей ж р ш-туруш ченемдерин одоно турдо бузууга багытталбаган, ү ү
ал жабырлануучу Р.С. ортосунда болгон оза келишпестиктин натыйжасында анын ден 
соолугана жараат келтируу максаты болгон.
      Андан сырткары иш боюнча ботолко же анын сыныгы буюм далил катары 
алынбаган, ошондой эле окуя болгон куну коомдук тартип жана жалпыга бирдей 
ж р ш-туруш ченемдерин одоно турдо бузуу болгондугу боюнча коргон куболор жок, ү ү
эгерде андайлар болсо алар тергоо убагында аныкталбаган жана суралбаган.
      Бул жагдайда, сот Ю.К.дин аракеттери К.Р.Ж. жонундо кодексинин 66-бер. 2-
болумундо каралган жоруктар курамына кирет жана ал боюнча жиктелууго жатат деп 
эсептейт. Себеби, ал Р.С.н ден соолугунун кыска убакытка бузулуусуна же эмгекке 
жарамдуулугун бир аз туруктуу жоготууга алып келген жосун жасаган.
      Анткени С. 2019-жылдын 15-февралындагы № 255 сандуу корутундусуна ылайык 
Р.С. денесине ден соолуктун кыска убакытка бузулушуна алып келген женил жараат 
алган.
      Кыргыз Республикасынын Ж. 26-бер. 1-бол. 13-пунктуна ылайык иш боюнча 
ондуруш ушул Кодекстин  HYPERLINK "http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/111530/20?cl=ky-kg" \l "st_23"23-беренесинин 3-болугуно жана Жоруктар жонундо 
кодекстин  HYPERLINK "http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111529?cl=ky-kg" \l 
"st_39"39-беренесине ылайык тараптардын жарашуусуна байланыштуу кыскартылууга 
жатат.
      К.Р.Ж. жонундо кодексинин 39-бер. ылайык эгерде жоопкерчиликке алып келуучу 
жорукту жасаган адам зыяндын ордун толтурса же келтирилген зыянды жойсо жана 
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жабырлануучу менен жарашса, жабырлануучунун талабы боюнча жоопкерчиликтен 
бошотулат.
      Сот, бул жагдайларда Ю.К. биринчи жолу жорук ишин жасаганын, ал жасаган 
жорук ишине окунуп кечирим сурап жатканын, ал жабырлануучу менен элдешип 
алганын, жабырлануучунун ага доосу жоктугун, ал ишти кыскартып берууну 
сураганын, К.Р.Ж. жонундо кодексинин 39-бер. ылайык Ю.К.ди жорук 
жоопкерчилигинен бошотууну жана К.Р.Ж.-процесстик кодексинин 26-беренесинин 1-
болугунун 13-пунктунун негизинде ал жонундо жорук ишти кыскартууну туура корот.
      Жогорудагылардын негизинде жана К.Р.Ж.-процесстик кодексинин 23, 26, 294, 394-
берененин талаптарын жетекчиликке алып, сот
      
      Т О К Т О М К Ы Л А Т:
      
      К.Р.Ж. жонундо кодексинин 66-беренесинин 2-болумундо каралган жорук ишин 
жасаган К.Ю.А. К.Р.Ж. жонундо кодексинин 39-бер. ылайык жабырлануучу менен 
жарашып алганынан, жабырлануучунун талабы боюнча жорук жоопкерчилигинен 
бошотулсун.
      Ал жонундо №03-041-2019-000347 сандуу жорук иши К.Р.Ж.-процесстик 
кодексинин 26-беренесинин 1-б л м н н 13-пунктунун негизинде ондуруштон ө ү ү ү
кыскартылсын.
      Буюм далил: бир даана карамтыр-курон тустогу кышкы куртка, бир даана ак-кара 
тустогу джемпир жана ак тустогу футболка мыйзамдуу ээсине кайтарылып берилсин.
      К.Ю.А. келип туруу жонундо милдеттемеси озгортуусуз калтырылсын, токтом 
мыйзамдуу кучуно киргенден кийин алынып салынсын.
Токтомго нааразы тарап Ош шаардык соту аркылуу Ош областтык сотуна 30 сутка 
ичинде апелляциялык тартипте даттанууга жана сунуш келтирууго укуктуу.
      
      Торагалык кылуучу:(колу) И.К. М.
      
      Кочурмо туура:
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