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Иш № УД-129/19 И 4Т О К Т О М
жаны жагдайлар боюнча кайра кароо жонундо

2019-жылдын 7-марты Чолпон-Ата шаары
      
      Ысык-Кол райондук соту курамында торагалык кылуучу, судья Жумаев Т.Т.,
соттук заседаниесинин катчысы Жолбунова К.,
прокурор Акматов У., жактоочу Б.Арыковдун катышуусу менен ачык соттук 
заседаниесинде Кыргыз Республикасынын км т н  караштуу жазаларды аткаруу Ө ө ү ө
мамлекеттик кызматынын №1 мекемесинин башчысы А.Э. сунуштамасы жана 
соттолгон 1968-жылдын 13-декабрында туулган А.А.К.., Ысык-Кол райондук сотунун 
2017-жылдын 20-ноябрындагы окуму жана Ысык-Кол райондук сотунун 2018-жылдын 
20-июнундагы токтому боюнча Кыргыз Республикасынын 1997-жылдын 1-
октябрындагы №68 мыйзамындагы Кыргыз Республикасынын КЖКнин 246-ст. 2,3-
бол., 246-ст. 2,3-бол. боюнча жазык ишин жаны жагдайлар боюнча кайра карап беруу 
арызын карап, сот

Т а п т ы:

      Кыргыз Республикасынын км т н  караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик Ө ө ү ө
кызматынын №1 мекемесинин башчысы сунуш жана соттолгон А.А.К.. арыз менен 
кайрылышып, анда Ысык-Кол райондук сотунун 2017-жылдын 20-ноябрындагы 
окумун жана Ысык-Кол райондук сотунун 2018-жылдын 20-июнундагы токтомун 
2019-жылдын 1-январынан баштап кучуно кирген Кыргыз Республикасынын Жазык 
кодексинин негизинде жаны жагдайлар боюнча кайра кароону сурашкан.
      Соттук заседаниеде жактоочу Арыков Б., 2019-жылдын 1-январынан баштап 
кучуно кирген Кыргыз Республикасынын ЖКнин талаптарына ылайык сунушту жана 
арызды канааттандырууну сурайт.
      Соттук заседаниеде прокурор Акматов У., 2019-жылдын 1-январынан баштап 
кучуно кирген Кыргыз Республикасынын ЖКнин талаптарына ылайык чечим 
чыгарууну сурайт.
      Сот, иштин материалдарын карап, прокурордун жана жактоочунун создорун угуп, 
томонку жыйынтыкка келет.
      Иштин материалдарына караганда, Ысык-Кол райондук сотунун 2017-жылдын 20-
ноябрындагы окуму менен А.А.К.. Кыргыз Республикасынын КЖКнин 246-ст. 2,3-бол., 
246-ст. 2,3-бол. боюнча куноолуу деп табылып: Кыргыз Республикасынын КЖКнин 
246-ст. 2,3-бол. менен эсептик корсоткучтун 40 олчомундо айып пул салынган; Кыргыз 
Республикасынын КЖКнин 246-ст. 2,3-бол. менен эсептик корсоткучтун 40 олчомундо 
айып пул салынган. Кыргыз Республикасынын КЖКнин 59-ст. негизинде, белгиленген 
жазаларды бири-бирине жарым-жартыллай кошуу жолу менен биротоло, эсептик 
корсоткучтун 60 олчомундо, б.а. 60 000 сом айып пул салынган. А.А. богот коюу 
чарасы окум мыйзамдуу кучуно киргенден кийин алып салынуусу корсотулгон. 
Кыргыз Республикасынын КЖКнин 16-ст. 2-бол. 1-п. ылайык, анын жосунун 
коркунучтуу онокот кылмыш деп таанылган. Иш боюнча откон далил зат: салмагы 
4,490 гр. тузгон «гашиш» (смола каннабиса) банги заты окум мыйзам кучуно 
киргенден кийин жок кылынуусу каралган.
      Ошондой эле, Ысык-Кол райондук сотунун 2018-жылдын 20-июнундагы токтому 
менен Ысык-Кол райондук СААК болумунун сот аткаруучусу К.К. сунушу 
канааттандырылган. Ысык-Кол райондук сотунун 2017-жылдын 20-ноябрындагы 
окуму озгортулуп, А.А.К.. Республикасынын КЖКнин 246-ст. 2,3-бол. менен 3 жыл 4 
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айга эркиндигинен ажыратылган; Кыргыз Республикасынын КЖКнин 246-ст. 2,3-бол. 
менен 3 жыл 4 айга эркиндигинен ажыратылып, жазасын катуу тартиптеги тузотуу 
абактарында отоосу белгилленген. Кыргыз Республикасынын КЖКнин 59-ст. 
негизинде, белгиленген жазаларды бири-бирине жарым-жартыллай кошуу жолу менен 
биротоло, 4 жылга эркиндигинен ажыратылып, жазасын катуу тартиптеги тузотуу 
абактарында отоосу белгилленген. А.А. карата издоо жарыяланып, кармалган учурдан 
баштап СИЗО №3 кармалуусу корсотулгон.
      Соттун окуму менен А.А.К.. башкага беруу максатын коздобостон ири олчомдогу 
банги каражаттарын мыйзамсыз даярдоо, сатып алуу, сактоо, ташуу же жонотуу катары 
квалификацияланган, башкача айтканда Кыргыз Республикасынын КЖКнин 246-ст. 3-
бол. боюнча санкциясында эки жуздон беш жузго чейинки (20 000 ден 50 000 сомго) 
эсептик корсоткучтордун олчомундогу айыпка же уч жылдан беш жылга чейинки 
моонотко эркиндигинен ажыратуу жазасы корсотулгон.
      Ошону менен бирге, Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 2-февралындагы 
№19 мыйзамы менен 2019-жылдын 1-январынан баштап Кыргыз Республикасынын 
жаны Жазык кодекси, Жоруктар жонундо кодекси жана Жазык процесстик кодекси 
кучуно кирген жана 1997-жылдын 1-октябрындагы №68 мыйзамындагы Кыргыз 
Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси жана 1999-жылдын 30-июнундагы №63 
мыйзамындагы Жазык процесстик кодекси кучун жоготкон.
      А.А. аракети Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 2-февралындагы №19 
мыйзамынын редакциясындагы Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 268-ст. 
1-бол. боюнча, тактап айтканда банги каражаттарын, психотроптук заттарды же 
алардын аналогдорун сатып откорууго максатсыз мыйзамсыз, ири олчомдо жасалган 
даярдоо, сатып алуу, сактоо, ташуу же берип жиберуу, сатып откоруу катары 
квалификацияланат жана анын санкциясында VI категориядагы айып салууга, же II 
категориядагы (1 000 дон 1 400 чейин эсептик корсоткучко) айып салуу менен II 
категориядагы (эки жыл алты айдан баштап беш жылга чейин) эркиндигинен 
ажыратууга жазаланат деп корсотулгон.
      Кыргыз Республикасынын 1997-жылдын 1-октябрындагы №68 мыйзамындагы 
Кыргыз Республикасынын КЖКнин 7-ст. ылайык, жосундун кылмыштуулугу жана 
жазалуулугу ошол жосун жасалган убакытта колдонулуп жаткан мыйзам тарабынан 
аныкталат. Жосундун жазалуулугун жокко чыгаруучу же жазаны женилдетуучу 
мыйзам откон мезгилге карата колдонулат, башкача айтканда тийиштуу жосунду 
мындай мыйзам кучуно киргенге чейин жасаган, анын ичинде жазасын отоп жаткан же 
отогон, бирок соттуулугу бар адамдарга да колдонулат. Адамдын жоопкерчилигин 
билгилоочу же оордотуучу мыйзам откон мезгилге карата колдонулбайт деп 
корсотулгон.
      Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 2-февралындагы №19 мыйзамынын 
редакциясындагы Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 12-ст. ылайык, 
жосундун кылмыштуулугун белгилоочу же жасалган кылмыштуу жосундун жазык-
укуктук кесепеттерин кучотуучу мыйзам откон мезгилге карата колдонулбайт деп 
белгиленген.
      Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 2-февралындагы №19 мыйзамынын 
редакциясындагы Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 87-бер. 2-бол. ылайык, 
соттолгонго дайындалган, жаны мыйзамдын санкциясынан ашкан жаза чарасы, жаны 
мыйзамдын санкциясында белгиленген жазанын максималдуу чегине чейин сот 
тарабынан томондотулот.
      “Кыргыз Республикасынын Жазык кодексин, Кыргыз Республикасынын Жоруктар 
ж н нд  кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексин, Кыргыз ө ү ө
Республикасынын Жазык-аткаруу кодексин, "Мунапыс бер  негиздери жана аны үү
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колдонуу тартиби ж н нд " Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга ө ү ө
киргиз  тууралуу” Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 24-январындагы №10 үү
мыйзамынын 2017-жылдын 24-январындагы № 10 Кыргыз Республикасынын 
мыйзамынын 7-ст. 4-бол. 2,3-п. ылайык, эгерде алар соттолгон статьялардын 
санкциялары Жазык кодексинин 87-беренесинин 2-болугунун эрежелери боюнча 
Жазык кодексинин тийиштуу беренелеринин санкцияларынан ашып кетсе, 1997-
жылдын 1-октябрындагы Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси боюнча 
соттолгон адамдарга карата кайра каралат.
      Соттун токтому менен бул берене боюнча А.А., эки эпизод боюнча Кыргыз 
Республикасынын КЖКнин 59-ст. негизинде белгиленген жазалар жарым-жартылай 
кошулуп биротоло 4 (торт) жылга эркиндигинен ажыратуу жазасы белгиленген, 
башкача айткада Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 2-февралындагы №19 
мыйзамынын редакциясындагы Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 268-ст. 
1-бол. жана Кыргыз Республикасынын 1997-жылдын 1-октябрындагы №68 
мыйзамындагы Кыргыз Республикасынын КЖКнин 246-ст. 3-бол. санкциясынын 
чегинде жаза белгиленген.
      Андыктан, Ысык-Кол райондук сотунун 2018-жылдын 20-июнундагы токтому 
озгортуусуз калтырылууга жатат.
      Ошону менен бирге, Кыргыз Республикасынын КЖКнин 16-ст. 2-бол. 1-бол. 
колдонуу болугу окумдон чыгарылып салынууга жатат. Тактап айтканда, Кыргыз 
Республикасынын 2017-жылдын 2-февралындагы №19 мыйзамынын редакциясындагы 
Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинде онокот кылмыш деген тушунук жок.
      Жогорудагылардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын ЖПКнин 294, 442-
447-ст. (2017-жылкы редакциясы) жетекчиликке алып, судья

Т о к т о м к ы л а т:

      Кыргыз Республикасынын км т н  караштуу ЖАМКнын №1 мекемесинин Ө ө ү ө
башчысы А.Э. сунуштамасы жана соттолгон А.А.К.. арызы - канааттандырылсын.
      Ысык-Кол райондук сотунун 2018-жылдын 20-июнундагы токтому озгортуусуз 
калтырылсын.
      А.А.К.. карата кабыл алган Ысык-Кол райондук сотунун 2017-жылдын 20-
ноябрындагы окуму озгортулсун.
      Окумдон А.А.К.. карата Кыргыз Республикасынын КЖКнин 16-ст. 2-бол. 1-п. 
колдонуу болугу чыгарылып салынсын.
      Токтомдун кочурмосу Кыргыз Республикасынын км т н  караштуу жазаларды Ө ө ү ө
аткаруу мамлекеттик кызматынын №1 мекемесине жана соттолгон А.А. маалымат учун 
жонотулсун.
      Токтом жарыяланган кундон тартып сунуш, ал эми соттолгонго токтомдун 
кочурмосу тапшырылгандан баштап 10 сутканын ичинде апелляциялык тартипте 
Ысык-Кол облустук сотуна даттануу келтирилиши мумкун.
      
      Торагалык кылган:-/кол коюлган/Т.Жумаев
      Кочурмо туура:-
      
      


