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Кылмыш иш № УД-58/19-02
Т О К Т О М
12-cентябрь 2019-жыл. Араван айылы.
Ош областы, Араван райондук соту составында торагалык кылуучу
С.Б.А.
катчысы: С.А.
мамлекеттик айыптоочу: С.У.
катышуусу менен ачык соттун заседаниесинде Кыргыз Республикасынын ЖКнин 206-
бер. 1-б. боюнча айыпталган М.А.К. кылмыш ишин карап, ал иш боюнча:
М.А.К. 01.02.1987-
жылы Араван районунда туулган,улуту кыргыз
билими орто,уй-булолуу ,убактылууэч жерде
иштебей мурда соттолгон ,аскерге милдеттуу.
Араван району Керме-Тоо айыл окмоту Гулбаар
айылы Пахта-Арал участкасында жашайт. Иш
боюнча баш коргоо чарасы 2019-жылдын 7-
августунан бери камакта.айыптоо актысын алган.
Айыпталуучунун,жабырлануучунун жана куболордун корсотмолорун угуп, иштин 
ичинде топтолгон материалдарды окуп чыгып, сот
Т А Б А Т :
Айыпталуучу М.А.К. 2019-жылдын 5-августан 6-августка караган туну Араван 
районунун Керме-Тоо айыл округунун Гулбаар айылынын тургуну Э.Н.дун уйунун 
короосунда токтоп турган ДЭУ-МАтиз улгусундогу мамлекеттик белгиси А 2866 АА 
автоунасын озунун кылмыштуу аракети менен автоунаны укукка жат турдо ээлеп алып 
айдап,окуя болгон жерден изин жашырып кеткен.
       Натыйжада жабырлануучу Н.Э. 150000 сомдук материалдык зыян келтирилген.
      Соттук заседаниеде айыпталуучу катары суралган М.А.К. оз куноосун толугу 
менен монуна алып, 2019-жылдын 5-август куну масчылыкта Мелис акенин уйуно 
кирип уйунун алдында турган ДЭ МАтиз машинесин айдап кетип калыптырмын 
,эртеси кайтарып беридим ,кечирим сураймын ,экинчи кайталанбайт. Деп корсотот.
       Соттук заседаниеде жабырлануучу Э.Н. :-2019-жылы 5-август куну жолдошум Чон 
Алайга мал базарга кеткен болчу,мен саар 06.00 чамасында туруп короону карасам 
матиз машинебиз жок,жолдошума чалып машинени инилериниз миндиби уйдо жок 
десем ,жок эч кимге берген жок элем деди,анан милицияларга арыз жаздым ,эртеси 
коншубуз Кочкор акенин баласы Маткасимов Акылбек машинени алып келип 
бердим,масчылыкта минип чыгып кетиптир,коншубуз бир эл бир жердебиз .ага эч 
кандай доом жок,анын устунон козголгон ишти кыскартып беруунуздорду суранамын 
деп корсотот.
      Соттук заседаниеде кубо К.у.М. :-2019-жылдын 5-август куну мен саат 02.00 
чамаларында Чон Алайга мал базарга кеттим эле ,саар -8.00 чамаларында аялым чалып 
матизди укалариниз миндиби уйдо жок деди,мен жок эч ким минген жок жэле дедим, 
коншубуздун баласы Акылбек минип шаарга тушуп кеткен экен ,эртеси алып келип 
бериптир,ага карата дообуз жок,ишти ондуруштон кыскартып беруунуздорду 
суранамын деп корсотот.
      Сот,иштин ичиндеги материалдарды сотто келтирилген далилдер менен 
салыштырып изилдеп чыгып,ал боюнча айыпталуучунун,жабырлануучулардын 
корсотмолорун,тараптардын жарыш созун жана айыпталуучунун акыркы созун 
угуп,томондогу жагдайлардын негизинде айыпталуучу М.А.К. кылмыш-жаза 
жоопкерчилигинен бошотулууга ,ал эми кылмыш иши ондуруштон кыскартылууга 
жатат деп эсептейт.
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      Иштин материалдарына караганда айыпталуучу М.А.К.ке тергоо органы тарабынан 
Кыргыз Республикасынын ЖКнын 206-бер.1-б.корсотулгон кылмышты жасаган деп 
айыбы угузулган.
Кыргыз Республикасынын ЖКнын 19-бер.2-б. ылайык ,анча оор эмес кылмыштарга 
эркиндигинен ажыратуу менен байланышпаган,же болбосо беш жылдан ашпаган 
моонотко эркиндигинен ажыратуу турундо жаза каралышы мумкун болгон кылмыштар 
кирет.
Кыргыз Республикасынын ЖКнын 206-бер.1-б. анча оор эмес кылмыштарга 
кирет.Соттук отурумдун журушундо жабыралуучу Э.Н. айыпталуучу М.А.К.ге эч 
кандай доосу жоктугу,оз ара жарашып алышкандыгы жана ал боюнча алар оз ара 
жарашуу жонундо макулдашуу тузушуп, айыпталуучу М.А.К.ке карата кылмыш ишти 
ондуруштон кыскартып берууну суранды.
Кыргыз Республикасынын ЖКнын 61-бер.1-б.ылайык анча оор эмес кылмыш жасаган 
адам,эгерде ал жабырлануучу менен элдешсе жана келтирилген зыяндын ордун 
толтурса,Кыргыз Республикасынын Ж. тийешелуу беренелер тизмегинде корсотулгон 
кылмыштар боюнча жазык жоопкерчилигинен бошотулушу мумкун.
Кыргыз Республикасынын Ж. 26-бер.1-б.13-п.ылайык иш боюнча ондуруш томонку 
жагдайларда кыскартылууга жатат,ушул Кодекстин 23-бер.3-б. жана Жоруктар 
жонундо кодекстин 39-бер.ылайык тараптардын жарашуусуна байланыштуу деп 
корсотулгон.
Мындай жагдайда сот, айыпталуучу М.А.К. жасаган кылмышы анча оор эмес 
кылмыштардын катарына киргендигин,уй-булоолук жашоо шартын жана туруктуу 
жашаган жери бар экендигин жабырлануучу менен оз ара жарашып,ал боюнча 
жарашуу жонундо макулдашуу тузушуп,кылмыш ишти ондуруштон кыскартып беруу 
жонундогу жабырлануучу Н.Э. отунучун эске алып,Кыргыз Республикасынын ЖКнын 
61-бер.1-б. негизинде айыпталуучу М.А.К. кылмыш-жаза жоопкерчилигинен 
бошотулуп,ал жонундогу кылмыш иш ондуруштон кыскартылууга жатат деп эсептейт.
Жогорудагылардын негизинде Кыргыз Республикасынын Ж. 23, 26-бер. 1-б.13-п ,294-
бер. жетекчиликке алып, сот
Т О К Т О М К Ы Л А Т :
Кыргыз Республикасынын ЖКнын 206-бер.1-б. боюнча айыпталган М.А.К. иш боюнча 
жабырлануучу Э.Н. Тавакилжановна менен оз ара элдешип алышкандыктарына 
байланыштуу. К.Р.Ж. кодексинин 61-бер.1-б. негизинде М.А.К. жазык 
жоопкерчилигинен бошотулсун, жазык иши ондуруштон кыскартылсын.
М.А.К. баш коргоо чарасы озгортулуп сот залынан бошотулсун.
Токтомго нааразы тарап 10 кун ичинде Ош областтык апелляциялык сотуна даттанууга 
укуктуу.
Торагалык кылган: колу. С.Б.А.
кочурмосу туура
 


