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УД-82/19 Ба3/03-036-2019-000697 т п нускасыү

О К У М
Кыргыз Республикасынын атынан
30.12. 2019-жыл Кызыл-Кыя шаары
       Баткен облусунун Кызыл-Кыя шаардык соту, курамында
      т рагалык кылуучу судьяН.Т.А.ө
      сот отурумунун катчысыУ.К. кызы
      мамлекеттик айыптоочу Д.К.К. жактоочу С.О.Ж.
      айыпталуучу У.Р.Р., жабырлануучу Т.Р.А. катышуусу менен ачык сот отурумунда, 
Кыргыз Республикасынын ЖКнын 138-ст. 2-б. 3-п. менен айыпталган У.Р.Р. кылмыш 
ишин карап чыгып, ал иш боюнча :
      У.Р.Р., 25.04.19*********-жылы О.Р.Ф. облусунун М шаарында туулган, улуту 
озбек, уй булолуу, уч баланын атасы, билими орто, оз созунон мурда соттолгон эмес, 
Кызыл-Кыя шаарында навайчы болуп иштейт, Озбек Республикасынын жараны, О.Р.Ф. 
облусунун М шаарынын Т. коч. № 195/27 уйундо каттоодо турат, Озбек 
Республикасынын жараны, О.Р.Ф. облусунун М шаарынын Т. коч. № 203/4 энесинин 
уйундо убактылуу жашаган, Кызыл-Кыя шаарынын Кулатов коч. № 152/17 уйундо 
жашайт, 2019-жылдын 31-октябрынан баштап богот коюу чарасы камакта, айыптоо 
актысынын к ч рм с н алган, Кыргыз Республикасынын ЖКнын 138-ст. 2-б. 3-п. ө ү ө ү
менен айыпталат.
      Сот, иш материалдарын изилдеп, айыпталуучунун, жабырлануучунун, куболордун 
пикирлерин угуп, сот
      Т А П Т Ы :
      
      Р.Р.У., 30.10.2019-жылы саат 19:00дордо Кызыл-Кыя шаарынын Асаналиев 
кочосундо жайгашкан момо-жемиштерди саттуучу жайда, спирт ичимдигин ичип 
алып, мас абалда, коз коруноо коомчулукту урматтабастан, жалпыга бирдей болгон 
журум-турум ченемдерин одоно турдо бузуп, Ноокат районунун Тоолос а/а Кенеш 
айылынын тургуну 25.03.1994-жыды туулган Р.А.Т. эч бир себепсиз оозго алгыс уят 
создор менен тилдеп, атайылап бейбаштык максатта ден-соолукка оор зыян 
келтирууну коздоп, озунун жанында алып жургон маки бычагы менен Р.А.Т.н сол жак 
кокурогуно бир жолу сайып, денесине жараат келтирген. Р.А.Т. бычактан алган 
жараатынан улам оор абалда, Кызыл-Кыя шаардык аймактык ооруканасынын 
жандандыруу болумуно тез жардам унаасы менен жеткирилген.
      Натыйжада, Кызыл-Кыя шаардык соттук-медициналык экспертиза бюросунун 
04.11.2019-жылдагы № 311 сандуу корутундусуна ылайык, Р.А.Т. денесинен оор 
жараат алгандыгы аныкталган.
      Кызыл-Кыя шаардык сотуна 25.12.2019-жылы Кызыл-Кыя шаарынын 
прокурорунун жолдомо каты менен - Кызыл-Кыя шаарынын прокурору, айыпталуучу 
Р.Р.У. жана анын жактоочусу С.О.Ж., тергоочу тарабынан тузулгон, айыпталуучу 
Р.Р.У.К.Р. ЖКнын 138-ст. 2-б. 3-п. боюнча куноону мойнуна алуу жонундогу 
25.12.2019- жылдагы макулдашуусу келип тушкон.
      Сот отурумунда мамлекеттик айыптоочу, айыпталуучу жана анын жактоочусу, 
жогоруда корсотулгон айыпталуучу Р.Р.У.К.Р. ЖКнын 138-ст. 2-б. 3-п. боюнча куноону 
мойнуна алуу жонундогу 25.12.2019- жылдагы макулдашуусун колдошту жана аталган 
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макулдашууга эч ким мажбурлоо турундо кол койдуртуп, макулдашууну тузгонго 
кандайдыр бир мажбурлоо аракеттер болбогондугун корсотушту.
      Сот отурумунда жабырлануучу Р.А.Т., куноону мойнуна алуу жонундогу 
25.12.2019- жылдагы макулдашууну колдоду.
      Сот кылмыш иштин ичиндеги материалдарды, куноону мойнуна алуу жонундогу 
макулдашууну изилдеп чыгып, томонку тыянакка келет.
      Аталган макулдашуу менен Кызыл-Кыя шаарынын прокурору, Кыргыз 
Республикасынын ЖКнын 138-ст. 2-б. 3-п. менен айыпталган Р.Р.У.го карата, анын 
куноону мойнуна алуу жонундогу макулдашууну тузгондугун эске алуу менен, 
айыпталуучуга карата Кыргыз Республикасынын ЖКнын 138-ст. 2-б. 3-п. 
санкциясында каралган 3-категориядагы айып пул салуу менен 3-категориядагы 
эркиндигинен ажыратуу жазаны, 3-категориядагы 700 олчомдогу айып пул салуу 
менен 2-категориядагы 2 (эки) жыл 6 (алты) айга эркиндигинен ажыратууну суранган.
      Жогорудагылардын негизинде Кыргыз Республикасынын ЖПКнын 334-336, 339, 
341-344, 347, 393, 488-491-ст.ст. жетекчиликке алып сот,

 К  М К Ы Л А Т :Ө Ү

У.Р.Р., Кыргыз Республикасынын ЖКнын 138-ст. 2-б. 3-п. менен к н л  деп ү өө үү
табылып, Кыргыз Республикасынын ЖКнын 80-ст. 1-б. негизинде 2 (эки) жыл 6 (алты) 
айга эркиндигинен ажыратылсын жана Кыргыз Республикасынын ЖКнын 68-ст. 4-б. 
негизинде, кошумча жаза катары ага эсептик корсоткучтун 700 (жети жуз) 
олчомундогу айып толом салынсын.
      Кыргыз Республикасынын ЖКнын 81-ст. 4-б. ылайык, дайындалган жазалар з ө
алдынча аткарылсын.
Кыргыз Республикасынын ЖКнын 81-ст. 5-б. негизинде айыпталуучу У.Р.Р.ти, к м ө ү
мыйзамдуу к ч н  киргенге чейин камакта кармоонун м н т н н бир к н , ү ү ө өө ө ү ү ү ү
эркиндигинен ажыратылган бир к нг  барабар деп эсептелинсин.Жазаны отоо ү ө
мооноту 2019-жылдын 31-октябрынан баштап эсептелинсин.Айыпталуучу У.Р.Р. богот 
коюу чарасы озгортулбостон, камакта калтырылсын.
      Кыргыз Республикасынын ЖПКнын 336-ст. 1-б. 13-п., 344-ст. 1-б. 12-п. жана 
Кыргыз Республикасынын ЖКнын 100-ст. негизинде, жаза отоодон кийин 
айыпталуучу, Озбек Республикасынын жараны У.Р.Р. Кыргыз Республикасынын 
чегинен чыгарылсын.
      Окум мыйзамдуу к ч н  киргенден кийин, Т.Р.А. 1 (бир) даанадан же и жок ү ү ө ң
кемзир-тону, спорттук костюму, свитер-жемпири, ага тил кат аркылуу кайтарылып 
берилсин, ал эми 1 (бир) даана “маки” бычагы жок кылынсын (и.б. 177).Окумго 
нааразы тарап Кызыл-Кыя шаардык соту аркылуу 30 (отуз) сутканын ичинде Баткен 
облустук сотуна даттанууга укуктуу.
      

      
      Торагалык кылуучу, судья А.Н.Т.
      
      
      

      


