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УД-63/19-Ба-2  
К ч рм сө ү ө ү
А-Ба-04-117-19-УД

        
         К    МӨ Ү

       Кыргыз Республикасынын атынан

10-сентябрь 2019-жыл                       Баткен шаары 

Баткен облустук сотунун жазык жана административдик укук бузуулар ж нунд г  иштерө ө ү  
боюнча соттук коллегиясы, курамында:
т рагалык кылуучуө     Абдураимов А.Б.,
судьялар     Аданбаев З.М. жана Азимжанов М.Н.,
соттук заседаниенин катчысы     Каламбекова Г.,
прокурор     Темиржанов К., 
жактоочу     Касымбеков Т., 
жабырлануучу А.М.нын жана анын мыйзамдуу к л  Н.Т.нын ө ү ү катышуулары менен ачык соттун 
заседаниесинде Кадамжай райондук сотунун 17.05.2019-жылдагы М. Р. С. ж н нд г  к м нө ү ө ү ө ү ү ө 
жактоочу Т.К.дун апелляциялык даттануусу жана жабырлануучу А.М.нын апелляциялык арызы 
боюнча жазык иш каралды.    

к м  боюнча:  Ө ү М.  Р.  С.,  25.02.1979-жылы  Ош облусунун  Ноокат  районунун  К к-жарө  
айылында туулган, улуту кыргыз, Кыргыз Республикасынын жараны, билими жогорку, й-ү
б л л , 4 баласы бар, убактылуу эч жерде иштебейт, Кызы-Кыя шаарынын Молодежнаяү ө үү  
к ч с н н  №12/20- й н н  тургуну,  Кыргыз  Республикасынын КЖКнин  170-бер.  1-б.ө ө ү ү ү ү ү  
боюнча  кылмыштын  курамы  жок  болгондуктан  акталган,  Кыргыз  Республикасынын 
КЖКнин  166-бер.  2-б.  3-п.  менен  к н л  деп  табылып,  ал  боюнча  эсептикү өө үү  
к рс тк чт н 100 (ж з) лч м нд  айып толом салынган, б г т коюу чарасынын йө ө ү ү ү ө ө ү ө ө ө ү  
камак т р  зг рт с з калтырылып, к м мыйзамдуу к ч н  киргенден кийин алыныпү ү ө ө үү ү ө ү ү ү ө  
салынуусу к рс т лг н,  М.  Р.  С.дан жабырлануучу М.  Акм р Т.евнанын пайдасынаө ө ү ө өө  
50 000 (эл  ми ) сом материалдык зыян нд р л с  к рс т лг н. үү ң ө ү ү үү ү ө ө ү ө
 (т рагалык  кылган, судья: Абдисаматов Г.Аө ) 
Иш  боюнча  облустук  соттун  судьясы  М.Н.Азимжановдун  баяндамасын,  ишке 

катышуучулардын т ш нд рм л р нү ү ү ө ө ү ,  тараптардын жарыш с зд р н,  соттолуучунун акыркыө ө ү  
с з н угуп, апелляциялык инстанциядагы соттук коллегия        ө ү

Т  А  П  Т  Ы:
М. Р. С. алдоо жолу менен 2016-жылдын июль айында Кызыл-Кыя шаарынын Жусубалиев 

кочосунун тургуну М. А. Т.нын ишенимине кирип, озун “жактоочумун жана “Жогорку элдик 
козомол” коомдук бирикмесинин мучосумун, укук коргоо органдарында тааныштарым бар” деп 
ишендирип,  2016-жылдын  21-июлунда  А.М.нын  жогоруда  корсотулгон  даректе  катталган 
уйундо белгисиз адамдар тарабынан ири суммадагы акча каражатын уурдоо фактысы боюнча 
козголгон кылмыш иштин бетин ачууга жардам беремин деп алдап, А.Т.М.дан 50 000 (элуу мин) 
сом акча каражатын алып, оз кызыкчылыктарына иштетип жиберген. Натыйжада, жабырлануучу 
А.М.га материалдык жактан 50 000 (элуу мин) сомдук олуттуу олчомдо зыян келтирген.

Мындан  сырткары,  М.Р.С.  кылмыштуу  аракетин  улантып,  2017-жылдын  май  айында 
А.М.нын  ишеничине  кирип,  жакшы  мамиледеги  таанышы  болгон  Кызыл-Кыя  шаарынын 
Комсомол  кочосунун  №  18-уйунун  тургуну  1967-жылы  туулган  Б.  М.  Гапировичке  карата 
Кызыл-Кыя шаарынын аймагындагы жер участокторду саткандыгы боюнча материал чогултуп, 
интернет  булактарына  чыгарамын деп,  андан  опуза  талап  кылып 10  000  (он  мин)  сом акча 
каражатын  алган.Натыйжада  А.М.га  материалдык  жактан  олуттуу  олчомде  10  000  (он  мин) 
сомдук зыян келтирген деген жагдайда айыпталган. 

Райондук сот тарабынан жогорудагыдай к м кабыл алынган.ө ү
к м  менен  макул  балбой  айыпталуучу  Р.М.нын  жактоочусу  апелляциялык  даттанууӨ ү  

менен  кайрылып,  даттануусунда,  Кадамжай  райондук  сотунун  17.05.2019-жылдагы  Р.С.М. 
ж н нд г  к м н н биринчи эпизод боюнча Кыргыз Республикасынын КЖКнин 166-ст. 2-б.ө ү ө ү ө ү ү ү  
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3-п. менен к н л  деп тапкан к мд н бул б л г н бузуп, жа ыдан актоо к м н кабылү өө үү ө ү ү ө ү ү ң ө ү ү  
алып,  анын  аракетинде  к рс т лг н  кылмыштын  курамы  болбогондуктан  актоону,  ал  эмиө ө ү ө  

к мд н Кыргыз  Республикасынын КЖКнин 170-ст.  1-б.  к рс т лг н  кылмыштын курамыө ү ү ө ө ү ө  
болбогондуктан  актоо к м н к ч нд  калтырууну,  б г т  коюу чарасын жокко  чыгарууну,ө ү ү ү ү ө ө ө  
айыпталуучу Р.М.нын кылмыш иши негизсиз  жана  мыйзамсыз  козголгондугу,  кылмыш жаза 
жоопкерчилигине  мыйзамсыз  айыпкер  катары  жоопкерчиликке  тарткандыгы,  Кызыл-Кыя 
ШИИБн н УКЖда соттун чечимин аткарбастан мыйзамсыз УКЖда кармагандыгы, формалдууү  
документтерди жасагандыгы ЖПКнин талаптарын одоно бузгандыгы, Кызыл-Кыя шаарынын 
прокурору  тарабынан  мыйзамдуулукту  сактабастан,  мыйзамды  так  аткарылышын  к з м лө ө ө  
ж рг зб г нд г ,  адам  укугун  коргоо  боюнча  чара  к р лб г нд кт н  бул  факт  тууралууү ү ө ө ү ү ө ү ө ө ү ө  
тийишт  чара  к р ш  ч н  Кыргыз  Республикасынын  Башкы  прокуроруна  жана  Кыргызүү ө ү ү ү  
Республикасынын ИИМне жай аныктама чыгарууну суранган. 

Ошондой эле, к м менен макул болбой жабырлануучу А.М. апелляциялык арыз мененө ү  
кайрылып,  арызында  Кадамжай  райондук  сотунун  17.05.2019-жылдагы  Р.С.М.  ж н нд гө ү ө ү 

к м н н  Кыргыз  Республикасынын  КЖКнин  166-ст.  2-б.  3-п.  жаза  белгил  б л г нө ү ү ү өө ө ү ү  
зг рт п  ага  карата  камакка  байланышкан  жаза  белгил н  жана  к мд н  Кыргызө ө ү өө ү ө ү ү  

Республикасынын КЖКнин 170-ст. 1-б. б л г  боюнча толугу менен алып салып айыптоо к мө ү ү ө ү  
кабыл алууну суранган. 

Жактоочу  Т.К.дун  апелляциялык  даттануусуна  карата  Кадамжай  районунун  прокурору 
А.Ормошов  тарабынан  каршы  пикир  келтирилип,  анда  айыпталуучу  Р.М.нын  жактоочусу 
Т.К.дун апелляциялык даттануусун канааттандыруусуз калтырып, Кадамжай райондук сотунун 
17.05.2019-жылдагы  айыпталуучу  Р.М.га  карата  чыгарылган  к м н н  Кыргызө ү ү ү  
Республикасынын  КЖКнин  170-ст.  1-б.  к рс т лг н  актоо  б л г н  жокко  чыгаруу  мененө ө ү ө ө ү ү  
айыпталуучу Р.М.га карата аталган берене боюнча айыптоо к м н кабыл алууну суранган. ө ү ү

Апелляциялык  соттук  кароодо  айыпталуучу  М.  Р.  угузулган  айыбы  боюнча  куноосун 
толук мойнуна албай, томондогудой корсотмо берип, анда ал 2015-жылы жабырлануучу М. А. 
менен таанышкандыгын, мамилелери ото жакын болбогондугун. жабырлануучу А.М.ны майып 
катары жардам берип жургондугун. 2016-жылдын июль айында Ыссык-Колго эс алганы барып 
кайтып  келе  жатканда  жабырлануучу  М.  А.  уюлдук  телефон  аркылуу  чалып  “Уч-Коргон 
айылында усталарга аш берип жатамын, сен дагы биз менен жур” деп чакыргандыгын, Ыссык-
Колдон келе жатып А.М.га балык, кымыз алганча келип, А.М.нын конушусу Зульфия менен Уч-
Коргонго жабырлануучунун чакыруусу боюнча баргандыгын, ал жерде сый бутуп кетебиз деп 
жатышканда Зульфия “шашпай эле кетебиз” деп каршылык корсотуп турганынан, Зулфиянын 
созун кыя албай тунку саат 01:00 го чейин отуруп калышкандыгын, ал жерден кайтышканда 
жабырлануучулар биринчи айыпталуучуну уйуно таштап коюшкандыгын, эртеси куну танкы 
саат 05:00 дор чамаларында уйундо уктап жатса эшикти бироолор катуу каккылаганынан чочуп 
ойгонуп эшикти ачса жабырлануучу М. А. менен атасы М. Т. экендигин, ошондо алар “уйубузго 
ууру  кириптир  кубо  болуп  бер”  деп  айтышкандыгын,  жабырлануучунун  уйундогу  болгон 
уурулук  фактысы  боюнча  милициянын  болумуно  коп  жолу  жабырлануучу  менен 
барышкандыгын,  бирок  жабырлануучу  А.М.га  жактоочумун  деп  кызматтык  куболук 
корсотпогондугун.  2014-жылы  Кыргыз  Республикасынын  жогорку  элдик  козомол  коомдук 
бирикмесинде  туштук  аймагы  боюнча  окул  болуп  иштеп  жургондугун,  аталган  коомдук 
фондтун уставтарын тергоо убагында ишке тиркоо учун бергендигин, жарандарга юридикалык 
жактан жардам берип жургондугун, жарандарга ишеним каттын негизинде сотко окул болуп 
катышкандыгын,  жабырлануучунун  уйунун  жайгашкан  жерин  билээрин,  бирок 
жабырлануучунун  уйуно  кирип  уурулукту  ачып  беремин  деп  50  000  сом  акчаны  алдап 
албагандыгын, уурулук боюнча тергоодо кубо катары суралгандыгын, жабырлануучуну Ноокат 
шаарына ээрчитип алып барбагандыгын. Кубо катары суралган К. оглы А. Кызыл-Кыя шаардык 
социалдык  коргоо  болумундо  башкы  адис  болуп  иштеп  турганда,  эки  ай  жумушка  келбей 
жургондугу  тууралуу  далилдерди  топтоп  К.  оглы  А.нын  устунон  Кызыл-Кыя  шаарынын 
прокуратурасына  арыз  менен  кайрылгандыгын,  Б.  М.тын  устунон  А.М.дан  мурда  эле  арыз 
жазып, тийиштуу органдарга кайрылып жургондугун, Б. М.тын иши боюнча жабырлануучудан 
10 000 сом акча опузалап талап кылып албагандыгын.  Жабырлануучу А.М.нын 10 000 сом 
боюнча “айыпталуучунун И. аттуу баласы уйумдон келип 10 000 сом акча алып кеткен” деген 
корсотмосу жалган экендигин, себеби жабырлануучу айткан убакта И. аттуу баласы Кызыл-
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Кыя  шаарындагы  Себат  Турк  лицейинде  эч  жакка  чыкпастан  экзаменге  катуу  даярданып 
жургондугун,  Себат  лицейинин  мугалимдеринин  баласы  И.тын  экгзамендерге  даярданып 
лицейде  жургондугу  тууралу  тактамаларды  ишке  тиркоо  учун  бергендигин,  балдарын  акча 
тууралуу иштерге аралаштырбагандыгын, жабырлануучу А.М. менен акча маселеси тууралуу 
мамиле  кылбагандыгын.  Бул  иштер  атайын  уюшулган  иштер  деп  эсептээрин,  угузулган 
айыптар боюнча куноосу жок экендигин билдирип, актап берууну суранган.

Иштеги материалдарды изилдеп, апелляциялык даттануунун жана арыздын, апелляциялык 
даттанууга  карата  келтирилген  каршы  пикирдин  ж й л р н  талкуулап,  ишти  кароодоү өө ө ү  
аныкталган  жагдайларга  ар  тараптуу  баа  берип,  соттук  коллегия  иш  боюнча  т м нк д йө ө ү ө  
жыйынтыка келет.    

Сот,  соттук  иликтоодо  аныкталган  жагдайларды,  иштин  материалдарына  салыштырып 
изилдеп,  айыпталуучунун,  жабырлануучунун,  мыйзамдуу  окулдордун  жана  куболордун 
корсотмолорун угуп,  айыпталуучу М.  Р.  С.нын айыбына угузулган Кыргыз Республикасынын 
КЖКнин 170-беренесинин 1-б луму менен опуза талап,  башкача айтканда зомбулук корсотомө  
деп коркутуу же башка бироонун мулкун талкалайм же сындырам деп коркутуу,  ага тете эле 
жабырлануучуну  же  анын  жакын  туугандарын  маскаралаган  маалыматтарды,  же  болбосо 
жабырлануучунун  же  анын  жакын  туугандарынын  укуктарына  же  мыйзамдуу 
кызыкчылыктарына олуттуу зыян келтириши мумкун болгон башка маалыматтарды таратам деп 
коркутуу менен  башка  бироонун   мулкун же  мулкко  карата  укугун  талап  кылуу же  мулктук 
муноздогу  башка  аракеттерди  жасады  деп  айыпталган  жосунунда  кылмыштын  курамы 
болбогондугунан акталууга жатат деп туура жыйынтыкка келген.

Б.  М.ты  интернетке  чыгарбаш  учун  А.М.дан  опузалап  10000  сом  акча  алган  деп 
айыпталган  болугундо  Р.М.нын  бул  аракеттерин  далилдоочу  объективдуу  далилдер 
жетишпегендиктен туура акталган.

Анткени, И. аркылуу 10000 сомду алган деген айып боюнча, жашы жете элек кубо М. И. 
соттук териштируу учурунда: А.М.нын кызы С.ден 10000 сомун албаганын, апасы Р.М. менен 
А.М.нын ортосунда акча маселеси жонундо эч нерсе билбегенин корсоткон.

Ушундай эле корсотмолорун алдын ала тергоо учурунда 2017-жылдын 27- ноябрындагы 
кубону  сурак  кылуу  протоколунда  жана  М.  С.  менен  М.  И.ты  беттештируу  протоколунда 
корсоткон (1-том и.б. 144-147). 

Кубо М. С. (А.М.нын жашы жетпеген кызы), И. уйуно келгенде апасынын айтуусу боюнча 
10000 сомду бергенин корсоткон. 

Бирок  ал  жабырлануучу  А.М.нын кызы жана  жашы жетпеген  болгондуктан,  жана  бул 
эпизод башка объективдуу далилдер менен тастыкталбагандыктан райондук сот бул болугундо 
Р.М.ны негиздуу актаган.

Ал эми, 50 мин сомду алдамчылык жолу менен Р.М. алгандыгы жетиштуу далилдер менен 
аныкталган.

Жабырлануучу  М.  А.  соттук  отурумдарда  томондогудой  корсотморду  берген:  ал 
айыпталуучу  М.  Р.ны  2015-жылдан  бери  тааныйт,  ортолорунда  туугандык  мамилелери  жок, 
мурдатан жарандарга усток пайызы менен карызга акча берип ошондон пайда таап жашаарын, 
озунун  козу корбогондуктон  дайыма акчаны атасы Т.М.  контроль  кылат.  2015-жылы Г.  аттуу 
таанышынын  уйундо  отурушканда  айыпталуучу  М.  Р.  "адвокатмын,  корупцияга  каршы 
кызматында иштеймин” деп тааныштырган, Р.М. менен 2016-жылга чейин анча-мынча уюлдук 
телефон аркылуу суйлошуп журушкон, Р.М. менен биринчи таанышкан учурда “6 балам бар” деп 
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таанышкан,  жаны-жыл  майрамы  жакындап  калганда  айыпталуучунун  уйуно  торт  шампан 
ичимдигин алып барганда 4 баласы бар экенин билген, М. Р. “жарды жашаймын чындыкты из 
деген жактоочумун” деп айтканына жардам берип жургон. 2016-жылдын 21-июль айында Р.М. 
уюлдук  телефондон  звонок  кылып  “досум  Ыссык-Колдон  келе  жатамын  сага  балык,  кымыз 
алдым” деп айтканынан, ошол эле куну усталарына аш берип коюу учун Уч-Коргон айылына 
Р.М.ны да алып баргандыгын, ошол куну кечинде уйуно барса уурулар уйуно кирип акчаларын 
жана видео козомол жургузгон тунерлерин, кабелдерин жулуп жана башка буюмдарын уурдап 
кетишкен,  ошондо  М.  Р.  “досум  мен  адвокатмын,  сенин  уйуно  кирген  ууруларды  таап, 
кылмыштын бетин ачып беремин” деп айтканда кантип ууруларды таап беруусун сураган, М. Р. 
“Ноокат Мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматында Алмаз деген таанышым бар, МУККнын 
кызматкерлери  жардам берет”  деп  айткан,  кийин уурулук  боюнча  Милиция  кызматкерлерине 
кабар  беришип,  милиция  кызматкерлери  уйуно  келишип  уурулук  фактысы  боюнча 
текшеруулорду  жургузушуп  кылмыш  иш  козголгон,  бирок  бугунку  кунго  чейин  уурулар 
кармалган жок, Р.М. “уурулуктун бетин ачуу учун кызмат акым 50 ООО сом болот” деп айткан, 
уурулук болгондон 6,7 кун откондон кийин Р.М. менен Кызыл-Кыя шаарындагы “Панда” деген 
ашканадан тамактанып кийин уйуно келишип атасы Т.М.ко “Р.М. ууруларды таап кылмыштын 
бетин ачып беремин, адвокатмын 50000 сом бер деп жатат” деп айтканына атасы “ишенбе ага 
кайдан кантип уурулукту ачмак эле” деп айткан, ошондо Р.М. “аяшата эч кыжалат болбонуз мен 
кылмыштын бетин ачамын” деп айтканына ишенип, атасы менен суйлошуп атасына акчаны алып 
чыгып бер деп айтканда, атасы уйунон 50000 сомду алып чыгып, айыпталуучу Р.М.га уурулукту 
ачып беруу учун жалан 1000 сомдук купюрадагы жалпы суммасы 50 000 сомду санап берген. 
Ошол убакта  мурда  усток  пайызга  акча  алган  К.  оглы А.  залогтогу паспортун  алганы келип 
калгандыгын, Р.М.га акча санап жатканын К. оглы А. аттуу кубо коргон, ошондо А. “Р.М. сенин 
уйундо эмне кылып отурат” деп сураганынан “Р.М. уурулукту ачып беремин” деп келгенинен 
акча берип жатабыз деп айткан. Кийин Р.М. “Ноокат шаарына барып милиция кызматкерлеринин 
устунон арыздансын” деп алып барган, ал жерде МУККнын кызматкери Алмаз аттуу таанышы 
менен башка эле оздорунун тапшырмалары жонундо суйлошконунон Р.М.га  “уурулук  боюнча 
териштирбей  жатат  окшойсунар”  деп  суйлонгон,  ошондо  алар  Баткен  облусунун  ички  иштер 
башкармалыгынын башчысы Т. А.га бардык уурулук боюнча ишинерди милиция кызматкерлери 
карап  жатышат  экен  деп  жонотуп  жиберишкен,  андан  кийин  Р.М.  менен  чогуу  Кызыл-Кыя 
шаардык милиция болумуно каттап журушкон, милицияга каттап журушкондо Р.М. уурулук иши 
боюнча  милиция  кызматкерлеринин  устунон  жабырлануучунун  атынан  арыз  жазып  кол 
койдуруп, милиция болумуно тапшырып да жургон. Эгерде айыпталуучу М. Р.га усток пайызга 
карыз акча бергенде тил кат жаздыртып алаарын, бирок адвокаттык кызмат акысына 50 000 сом 
алып жаткандыктан тил кат жаздырьш албаган, Р.М. менен кагаз жузундо келишим тузуп кол 
койбогондугун,  Р.М.  ишеничине  киргендиктен  ооз  эки  созуно  ишенип,  алданып  калган, 
уурулукту ачуу учун 50 000 сом акча берген. 2017-жылдын август айында козу корбогондуктон 
жетелеп жургон кызды ээрчитип, Бишкек шаарына барып Кыргыз Республикасынын Юстиция 
Министрликтеринен жана  Кыргыз Республикасынын МУККнын коррупцияга  каршы курошуу 
башкармалыгынан тактаган учурда, М. Р. жактоочу эмес экендигин, адвокат болгонго лицензиясы 
жоктугун, Ош Мамлекеттик университетинин Юридика факультетин сырттан окуу болумун 2016-
жылы бутургонун билишкен. Ошол жерде жанында ээрчитип жургон кызга юридикалык билими 
жок болсо да арыз жаздырып, арызга колду коюп тапшырышкандыгын, андан кийин Р.М.нын 
устунон кылмыш иш козголгон.

Ал эми, опузалап талап кылгандыгы боюнча мурда Кызыл-Кыя шаарынын Мериясында 
вице-мер болуп иштеп турган Б. М. менен жарандык турдо аялы болуп жургондо, андан Ш. аттуу 
кыздуу болгон, айыпталуучу М. Р. менен кафеде олтурушканда М.Б.дин устунон компраматтар 
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бар жазамын” дегендиктен Б. М. тынч иштесин, койгойлор жаралбасын деп ойлонуп 10 000 сом 
М. Р.га баласы аркылуу берген. Б. М.ка телефон аркылуу звонок кылып "М. Р. сиздин устунуздон 
арыз жазамын, акча берсе жазбаймын” деп акча талап кылып жатат деп айтканда Б. М. “Р.М. 
аферист акча бербегин” деп айткан, ага чейин Р.М. Б. М.тан акча талап кылганда М.Б. акча бербей 
койгон экен, айыпталуучу Р.М. 10 000 сомду алгандан бир жума откондон кийин дагы опузалап 
акча  талап  кылып  баштаганда  “1  сом  да  бербеймин”  деп  урушуп  кетишкен,  ага  чейин  дос 
болушуп жакшы мамиледе журушконун корсоткон. 

Биринчи инстанцияда эки жолу бул иш каралганда тен, соттук териштируу учурунда кубо 
катары К.-Оглы А. суралып, томонкудой негиздуу корсотмолорду берген: айыпталуучу М. Р. аяш 
кызы болот, апасы менен классташ, жабырлануучу М. А.дон усток пайыздык карызга акча алып 
жургондо тааныш болуп калган, туугандык мамилелери жок, кант диабети менин ооругандыктан, 
мурда жабырлануучудан карызга акча алгандыгы учун тил кат менен паспортун А.М.га таштап 
карызга  акча  алып кеткендиктен,  ошол паспорту ооруканага  жатып дарыланууга  керек болуп 
калгандыктан, А.М. менен телефон аркылуу суйлошуп паспортун алуу учун 2016-жылдын июль 
айларында жабырлануучу А.М.нын уйуно барып А.М.ны чакырып дарбазадан кирип, паспортун 
алып  жаткан  учурда  М.  А.дун  атасы  менен  айыпталуучу  Р.М.  А.М.нын  короосунун  ичинде 
отурушканын коргон, ошондо А.М.нын атасы М. Т. Р.М.га 1000 сомдук купюрадагы акчаларды 
санап берип жатканын коргон, паспортун алып кайра дарбазаны коздой келе жатып А.М.дан “Р.га 
акча берип жатасынбы” деп сураганда,  А.М. “Р. уурулукту ачып беремин,  50 000 сом кызмат 
акыма дегенинен 50 000 сом берип жатамын, юрист болуп иштейт экен” деп айткан, айыпталуучу 
Р.М. озу . Ушундай эле корсотмолорун алдын ала тергоо учурунда тушунук каты, беттештируу 
протоколу жана сурак кылуу протолдорунда корсоткон (1-том и.б. 36-37,100- 101,126-127).

Жабырлануучунун уйуно барбаганын корсоткону менен айыпталуучу М. Р. озуно каршы 
кубо А.К. оглына суроо берип “мен сизге карап эмес,  нары карап олтурганмын сиз артымдан 
кордунузбу?” – дегенде, А.К. оглы “мен силерге жакыныраак барып кайттым го кайра. Атасынан 
алып жатыпсыз” деп жооп берген суроосу да далил болот. (19.01.2018ж. протокол)

Алдын ала тергоо учурундагы К.-Оглы А.нын тушунук катында жабырлануучу А.М.нын 
жакын таанышы эмес, А.М.ны жакшы тааныгандыгы жонундо билдирген. Ал эми иш боюнча 
кубо К.-Оглы А. Кызыл- Кыя шаардык социалдык онугуу башкармалыгынын 2016-жылдын 8-
декабрындагы  №  79  сандуу  буйругунун  негизинде  2016-жылдын  1-ноябрынан  30-ноябрына 
чейин  жуйолуу  себептерсиз  жумушка  келбегендигинен  7-декабрынан  тартып  ээлеген  кызмат 
ордунан  бошотулган.  Бул  жагдай  айыпталуучу  Р.М.нын  “мен К.-Оглы  А.нын  устунен  жазган 
арызымдын негизинде жумушунан кеткен, ошол себептен мага каршы корсотмо берген” деген 
жуйоолор  оз  ордун  тапкан  жок  жана  алдамчылык фактысы боюнча  окуя  2016-жылдын июль 
айында болгондуктан, К.-Оглы А.нын 2016- жылдын 7-декабрында жумуштан бошогондугу дал 
келбестен айыпталуучу менен эч кандай карама-каршылыктарды жаратпагандыгы корунуп турат. 
Ошондуктан  кубо  К.-  Оглы  А.нын  корсотмолорун  ишке  кызыкчылыгы  бар  кубо  катары  баа 
берилууго жатпайт деп сот эсептеген.

Кубо М. Т. соттук отурумда томондогудой корсотмо берип, анда ал жабырлануучу М. А. 
кызы болоорун, айыпталуучу М. Р.ны кызы менен дос болуп чогу журушкондо тааныгандыгын, 
2016-жылдын 21-июлунда кызынын уйуно ууру кирип, буюмдарын уурдап кетишкендигин, кызы 
А. Кызыл-Кыя ШИИБнын милиция болумуно уурулук боюнча кайрылып, бирок бугунку кунго 
чейин уурулар табылбай жаткандыгын, кызы менен башка-башка жашагандыгын. Уурулук болуп 
бир жума откондон кийин ошол эле жылдын 27-июль куну кызы А. телефон аркылуу звонок 
кылып “ата 50 000 сом даярдап турунуз” деп айткандыгынан, кызы А.дун уйуно келип акчаны 
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даярдап  тамак  жасап  тургандыгын,  кызы  А.  айыпталуучу  Р.М.  менен  уйуно  келишкендигин, 
ошондо кызы “ата М. Р. уурулукту ачканга жардам берет экен, тааныштары бар экен, адвокаттык 
кызмат акысы учун 50 000 сом сурап жатат, ошону беремин” деп айтканда, кызына “ишенбе ага 
кайдан кантип уурулукту ачмак эле, акча бербей эле кой” деп кызы менен уруша кетишкендигин, 
кызы А.дун айтуусу боюнча айыпталуучу М. Р.га 50 000 сомду эсептеп колуна карматкандыгын, 
ошол учурларда мурда усток пайызга карыз алган А. аттуу таанышы паспортун алганы келип 
калгандыгын, ал да Р.М.га 50000 сом акча берип жатканын коргондугун, кызы менен Р.М.нын 
айынан  урушуп  кеткен  бойдон  1,2  ай  суйлошпой  журушкондугун,  ошол  бойдон  уурулук 
ачылбагандыгын.  2017-жылдын  май  айларында  кызы  А.  телефон  аркылуу  байланышып,  ата 
“Р.М.нын  баласы  барат  10  000  сом  даярдап  турунуз”  дегенинен  небереси  С.ге  10000  сомду 
таштап жумуштары менен кеткендигин, бирок ошол куну жолдо бара жатып Р.М.нын баласын 
коргондугун - корсоткон. 

Ушундай эле корсотмолорун алдын ала тергоо учурунда беттештируу жана сурак кылуу 
протолдорунда корсоткон (1-том и.б. 42,96-97).

Соттук териштируу учурунда суралган кошумча кубо Т. Ч. Кызыл- Кыя ШИИБнын ТКнын 
тергеечусу  болуп  иштегендигин,  жана  томонкулорду  корсоткон:  2016-жылдын  21-июлунда 
жабырлануучу  А.М.нын  жашаган  уйуно  болгон  уурулук  фактысы  боюнча,  жабырлануучунун 
арызы  менен  Кызыл-Кыя  ШИИБнын  ТКнын  тергоочусу  Рысбаев  Ж.А.  тарабынан  Кыргыз 
Республикасынын  КЖКнин  164-бер.  З-б.  2,3-п.  негизинде  кылмыш  ишин  козголгон,  Кыргыз 
Республикасынын ЖПКнин 221-бер. 1-6. 3-п. негизинде козголгон кылмыш иш токтоп турган. 
Уурулук  фактысы  боюнча  А.М.  менен  Р.М.  тергоого  чогуу  келип  журушкон,  жабырлануучу 
группадагы майып болгондуктан Р.М. уурулук кылмыш ишине жабырлануучу А.М.нын атынан 
арыз  жазып  жардам  берип  жургон,  уурулук  боюнча  кылмыш  ишти  тергеп  жатканда 
жабырлануучу  М.  А.дун  Кызыл-Кыя  шаардык  ИИБнын  ТКнын  тергоочусуно  ишенбоочулук 
келтируу  жонундогу  арызын  М.  Р.  жазып  берген,  М.  А.  кол  койгон.  Айыпталуучу  М.  Р. 
“коррупцияга каршы курошуу кызматында иштеймин” деп кызматтык куболугун корсоткон. М. Р. 
50 мин сом алганы жонундо М.нын уйунон видеозапись алынган эмес,  себеби ууру болгондо 
видеокамераларын кошо уурдап кетишкен, тергоодо 50 мин сомду алдамчылык менен жана 10 
мин сомду опузалап алганы далилденгендиктен иши сотко откон – деп корсоткон.

Кубо Б. М. соттук отурумда томондогудой корсотмо берип, анда ал айыпталуучу М. Р.ны 
иш  боюнча  тааныгандыгын,  жабырлануучу  М.  А.дун  2008-жылы  Кызыл-Кыя  шаардык 
мериясында вице-мер болуп иштеп турган убагында жер маселеси боюнча таанып калгандыгын, 
жабырлануучуга шаардын тургуну катары ар кандай иштер боюнча кенешин берип жургондугун, 
ортолорунда балдары жок экендигин, 2016-жылы айыпталуучу М. Р. менен Жаннат аттуу адам 
телефон аркылуу звонок кылышып “жолугуп суйлошо турган создор бар” деп айтышкандыктан 
жолукканы баргандыгын, ошондо Р.М. менен Жаннат жакшы суйлошуп “сен жакшы жашайсын 
бизге  да  улуш (доля)  таштап тур” деген создорду суйлоп коркуткандыгын,  башка жер талаш 
иштери боюнча М. О.дун жери боюнча айыпталуучу М. Р.га 18 000 сом акча каражатын алып 
бергендигин. 2016- жылдан бери айыпталуучу Р.М. “устундон жазамын” деп коркутуп акча талап 
кылып жургондугун, бирок Р.М.га акча бербегендигин жана акча талап кылып жатат деп укук 
коргоо органдарына арыз менен кайрылбагандыгын, Р.М. шаарда баардыгын коркутуп акча талап 
кылаарын, эгерде акча бербесе алардын устунен да жазаарын, губернатордон да акча талап кылып 
жургондугун,  губернатор  акча  берип  журуп  акырында  бербей  койсо  анын  устунон  жазып 
телевиденияга  чыгарып жибергендигин,  жабырлануучу М.  А.  “сизди  тынч  иштесин,  устунон 
арыз  жазбасын”  деп  Р.М.га  10  000  сом  акча  бергенин  айткандыгын,  бирок  Р.М.га  акча 
бергендигин  корбогондугун  жана  билбегендигин,  жабырлануучу  А.М.га шыпталуучу  М.  Р. 
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устунен жазамын дегени учун акча бер деп айтпагандыгын. Уурулук фактысы боюнча езунун 
автоунаасында айыптапуучу Р.М. менен кабырлануучу А.М.ны салып айткан жактарына б.а. козу 
ачыктарга  чейин  ташып  жургондугун,  ошондо  айыптапуучу  Р.М.  жабырлануучу  А.М.га 
‘уурулугунду ачып беремин” деп жургондугун корсоткон.

Кубо М. А. соттук отурумда томондогудой корсотмо берип, анда ал 2013-2014-жылдары 
айыптапуучу Р.М. “мен адвокатмын уйунордун документа 'туура эмес экен” деп жерди талашып 
жургондугун,  уйунорду  буздурамын  деп  сотко  бергендигин,  Б.  М.ка  барып  болгон  окуянын 
баарын тушундуруп айтып бергендигин,  Б.  М. Р.М. менен суйлошушкондугун,  ошондо М. оз 
“чыгымдары бар тологуло” деп 18 000 сом сурагандыгынан “ушул иш тынчыраак бутуп кетсин” 
деп тагасы Б. М.ка 18 000 сомду айыптапуучу Р.М.га беруу учун бергендигин, ал акчалар апасы 
М. О.дун акчалары экендигин, бул кылмыш иш боюнча 50 000 сом алдамчылык жана 10 000 сом 
опузалап  талап  кылгандыгы  боюнча  билбегендигин  корсотту.Кадамжай  райондук  эмгек  жана 
социалдык  онугуу  башкармалыгынын  уй-булону  жана  балдарды  коргоо  болумунун  адиси 
Кочкорова Бегайымдын жана апасы М. А.дун катышуусунда суралган жашы жете элек кубо М. С. 
соттук турумда томондогудой корсотмо берип,  анда ал жабырлануучу М. А.  апасы болоорун, 
айыпталуучу М. Р.ды апасы менен уйуно барып жургондо таанышып калгандыгын. 2016-жылы 
уйундо  уурулук  болгондугун,  уурулар  видео  камералардын  тунерлерин  уурдап  кетип 
калышкандыгын,  уурулар  табылбагандыгын.  2017-жылдын  май  айынын  баштарында  болжол 
менен  саат  16:00  дор  чамаларында  апасы  А.М.  менен  Шыпталуучу  Р.М.  телефон  аркылуу 
суйлошушкондон  кийин  апасы  “Р.нын  уулу  
И. келди алып кел” деп айткандыктан, уйунун короосунун сыртында турган М.нын баласы И.ты 
апасынын жанына алып келгендигин, ошондо И. кандайсыз аяш эне”- деп учурашкандан кийин, 
апасы акчаны бер деп айткандыгын, 100 сомдук купюрадагы акчапардан жалпы суммасы 10 000 
сом  акчаны  И.ка  бергендигин,  уйундо  Ш.  аттуу  синдиси  болгондугун  ал  убакта  4  жашта 
болгондугун, акчаны И. алгандан кийин “рахмат айшене” деп чыгып кеткендигин, апасы кандай 
максатта  10 000 сом бергенин билбегендигин,  50 000 сом боюнча маалыматы жок экендигин 
корсоткон.

Ал эми, айыпталуучу Р.М.га угузулган алдамчылык фактысы боюнча куносун мойнуна 
албай  соттук  отурумда  2016-жылдын  июль  айында  жабырлануучу  А.М.га  жактоочумун  деп 
кызматтык  куболук  корсотпогондугун,  жарандарга  юридикалык  жактан  жардам  берип 
жургондугун,  жабырлануучунун уйунун жайгашкан жерин билээрин,  бирок жабырлануучунун 
уйуно  кирип  уурулукту  ачып  беремин  деп  50  000  сом акчаны  алдап  албагандыгын,  уурулук 
июлда болсо июнда акча бердим деп жазган - деген корсотмолоруно сот сын коз караш менен 
карап,  жоопкерчиликтен  кутулуу  максатында  берген  корсотмосу  катары  баа  берет.  Анткени 
алдамчылык  фактысы  соттук  териштируудо  берген  куболордун  корсотмолору  менен  жана 
беттештируу протоколдору (1-том и.б.124-125,) жана башка иш материалдары менен далилденет 
деп сот туура тапкан. 

Жабырлануучу  А.М.нын  козу  корбогондуктон  башка  адамдарга  жаздырып  жургону 
тараптарга ачык белгилуу, “июнь, июль” окшош аталыштагы айлар болгондуктан ката жазылып 
калышы мумкун.  Жабырлануучунун алгачкы арыздарында июнь айы деп жазылганы корунот, 
бирок кийинки корсотмолорундо, жана соттук териштируулордо да “2016-жылдын 21-июлдагы 
уурулуктан 6,7 кун кийин М. Р. 50 мин сом акча алганын” тактап корсотмолорду берген.

Айыпталуучу Р.М.га угузулган 1997-жылдын 1-октябрындагы Кыргыз Республикасынын 
Кылмыш-жаза  кодексинин  166-бер.  2-6.  3-п.  боюнча  эсептик  корсоткучтун  элуудон  уч  жузго 
чейинки олчомундогу айып салууга,  же бир жылдан уч жылга чейин эркинен ажыратуу жаза 
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белгилоого мумкун экендиги корсотулгон. Андыктан, сот М. Р. С.нын жосунун 1997-жылдын 1-
октябрындагы редакциясынын Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 166-бер. 2-
6. 3-п. менен квалификациялоону туура тапкан.

Р.М.нын 50 мин сомду алдамчылык жолу менен алган окуясы 2016-жылдын июль айынын 
аягында болгондуктан, андан бери ч жылдан ашуун убакыт тк н.ү ө ө

Ошол  эле  Кодекстин  67-статьясына  ылайык  анча  оор  эмес  кылмыштар  категориясына 
каралган  уч  жылдык  эскируу  мооноту  отуп  кеткендиктен  жазадан  бошотулууга  тийиш  деп 
корсотулгон.

Кыргыз  Республикасынын ЖПКнин 26-статьясынын 3-болугунун  талаптарына  ылайык, 
мооноттун эскириши боюнча ишти кыскартууга айыпталуучунун макулдугу болбогондо, соттук 
кароо аягына чыгарылып, жазадан бошотуу менен айыптоо к м  чыгарылат. ө ү ү

Соттук  коллегия,  белгиленгендердин  негизинде,  Кадамжай  райондук  сотунун  2019-
жылдын  17-майындагы  М.  Р.  С.  ж н нд г  к м  жаза  белгилоо  болугундо  зг рт луп,ө ү ө ү ө ү ү ө ө ү  
апелляциялык  даттануу  жана  арыз  канааттандыруусуз  калтырылууга  жатат  деп  жыйынтыкка 
келет.

Жогорудагылардын негизинде,  Кыргыз Республикасынын ЖПКнын 409-беренесинин 1-
болугунун 3-пунктун жетекчиликке алып, апелляциялык инстанциядагы соттук коллегия;

  К    М   К Ы Л А Т: Ө Ү
Кадамжай  райондук  сотунун  2019-жылдын 17-майындагы М.  Р.  С.  ж н нд г  к мө ү ө ү ө ү ү 

зг рт лс н. ө ө ү ү

Жазык  жоопкерчилигине  тартуунун  эскир  м н т  тк нд кт н  М.Р.С.  Кыргызүү өө ө ү ө ө ү ө  
Республикасынын КЖКнин 166-статьясынын 2-болугунун 3-пункту боюнча белгиленген жазадан 
бошотулсун. 

Апелляциялык  даттануу  жана  арыз  канааттандыруусуз,  өк мд н  калган  б л гү ү ө ү ү 
зг рт с з калтырылсын. ө ө үү ү

к мӨ ү  жарыяланган учурдан баштап мыйзамдуу к ч н  кирет.ү ү ө

к мгӨ ү ө нааразы тарап Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна кассациялык тартипте 
даттанууга укуктуу.

Т рагалык кылуучу:ө (колу) Абдураимов А.Б.

                   Судьялар: (колу) Аданбаев З.М. 

(колу)             Азимжанов М.Н.

К ч рм с  туура ө ү ө ү
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