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ДП №-11/20-06 туп нуска
ОКУМ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АТЫНАН
9-январь 2020-жыл Ош шаары
Ош шаардык сотуКурамында: Торагалык кылуучу судья Атаназаров Н. А. соттук 
отурумдун катчысы Бадинов Н. О.
мамлекеттик айыптоочу Раимкулова А.
катышуусу менен ачык соттун заседаниесинде К.Р.Ж. жонундо Кодексинин 167-
беренеси менен айыпталган М.И.С. жорук иши каралды. Ал иш боюнча:
      М.И.С. - 1977-жылдын 10-июнь куну Ош шаарында туулган, улуту озбек, билими 
жогорку, Кыргыз Республикасынын жараны, уй-булолуу, “ОВЗ” Ж. директору болуп 
иштейт, мурда соттолбогон, Ош шаарынын Муминов кочосунун № хх-уйунун тургуну, 
келип туруу жонундо милдеттенмеде, айыптоо актысынын кочурмосун алган, К.Р.Ж. 
жонундо Кодексинин 167-беренеси менен айыпталат.
      Сот, иштин ичиндеги материалдарды карап чыгып, айыпталуучу менен 
жабырлануучунун корсотмолорун, тараптардын жарыш создорун жана 
айыпталуучунун акыркы созун угуп,
Т А Б А Т:

      М.И.С. 2019-жылдын 18-март куну Ош шаардык соту тарабынан берилген ГД-453-
19-06 сандуу аткаруу барагынын негизинде ондуруп алуучу “Ошгормонтаж” А. 
пайдасына 55000 сом ондуруу корсотулуп, аткарууга Ош шаардык СА. тапшырылган.
      Аткаруунун журушундо карызкор М.И.С.ке 01.04.2019-жылы соттун чечимин оз 
ыктыяры менен аткаруу учун сунуш берилген. Андан сырткары 26.04.2019-жылы 
соттун чечимин аткарбагандыгы учун жоопкерчиликке тартыла тургандыгы тууралуу 
эскертуулор берилген. Бирок М.И. бугунку кунго чейин ондуруп алуучу 
“Ошгормонтаж” А. карыз акчаларын толобостон, соттун чечимин кыянаттык менен 
аткарбай койгон.
      Айыпталуучу М.И.С. соттук отурумда угузулган айыбы боюнча куноосун мойнуна 
алып, “ОВЗ” Ж. директору болуп иштегендигин, “Ошгормонтаж” ААК ишканасы 
менен 2018-жылдын июнь айынан октябрь айына чейин 10 000 сомдон бере турган 
болуп ижара келишимин тузгондугун, бирок ижарага алган болмону иштетпей башка 
бироого откоруп бергендигин, “Ошгормонтаж” ААК ишканасынын директору 5 айлык 
ижара акысын толобой койду деп сотко арыз менен кайрылып, сотто 55000 сом 
ондуруу жонундо чечим чыккандыгын, бирок иштебей калып карыздарды тологонго 
мумкунчулугу жок болуп калгандыгын корсотту.
      Ж.Н.Р. Абдульбарович соттук отурумда сотко, “Ошгормонтаж” А. директору болуп 
иштегендигин, “ОВЗ” Ж. директору менен ишкананын ичиндеги складды 2018-
жылдын июнь айынан октябрь айына чейин 10 000 сомдон бере турган болуп ижара 
келишимин тузгондугун, бирок айыпталуучу ижара акысын бербей койгондуктан сотко 
доо арыз менен кайрылып, 55000 сом ондуруу жонундо чечим чыккандыгын, бирок 
айыпталуучу М.И. соттун чечимин азыркы мезгилге чейин аткарбай жургондугун 
корсотуп, айыпталуучуга мыйзам чегинде чара корууну сурайт.
Айыпталуучунун куноосу мындан сырткары аткаруу барагынын, соттун чечимин 
ыктыярдуу турдо аткаруу жонундо сунуштун жана эскертуулордун кочурмолору (и.б. 
8, 9, 11-12) жана жорук иштин ичиндеги башка материалдар менен да далилденет.
      Сот жорук иштин ичиндеги материалдарды изилдеп, аларга баа берип, 
айыпталуучу М.И.С.тин куноосу далилденди жана анын аракети К.Р.Ж. жонундо 
Кодексинин 167-беренеси менен квалификацияланат-деп эсептейт.
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Анткени ал Ош шаардык сотунун 07.02.2019-жылкы мыйзамдуу к ч н  кирген ү ү ө
чечимин белгиленген м н тт  аткарбай койгон.өө ө ө
      Сот жаза белгилоодо айыпталуучунун кылган ишине окунуп кечирим сурап 
жаткандыгын женилдетуучу жагдай катары эске алат.
      Сот айыпталуучунун оздугун эске алып, ага карата коомдук жумуштарга тартуу 
турундогу жаза белгилоону туура болот деп эсептейт.
Жогорудагылардын негизинде, Кыргыз Республикасынын ЖПКнин 334-336, 338-339, 
341-344, 347-348, 393-статьяларын жетекчилике алып, сот

О К У М К Ы Л А Т:

      М.И.С. К.Р.Ж. жонундо Кодексинин 167-беренеси менен куноолуу деп табылсын 
жана бул боюнча ал 60 (алтымыш) саат коомдук иштерге жазалансын.
      Окум мыйзамдуу кучуно киргенден кийин М.И.С.тин келип туруу жонундогу 
милдеттенмеси жокко чыгарылсын.
      Окумго нааразы тарап 30 сутка моонот ичинде Ош облустук сотуна апелляциялык 
тартипте даттанууга же сунуш келтирууго укуктуу.
      
      
      Торагалык кылган: Атаназаров Н. А.
      
      


