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      УД № 82/20-06 кочурмосу
Т О К Т О М 14-январь 2020-жыл Ош шаары
Ош шаардык сотуКурамында: Торагалык кылуучу судья Атаназаров Н. А.
соттук отурумдун катчысы Бадинов Н. мамлекеттик айыптоочу Юсупова А.
жактоочу Адигинеев З. катышуусу менен ачык соттун заседаниесинде К.Р.Ж. 
Кодексинин 204-бер. 1-б. менен айыпталган Ж.А.Э. жазык иши каралды. Ал иш 
боюнча:
      Ж.А.Э., 1967-жылдын 1-январь куну У.Р.К.-Тобо районунда туулган, улуту кыргыз, 
Кыргыз Республикасынын жараны, билими жогорку, убактылуу иштебейт, уй-булолуу, 
3 баланын атасы, мурда соттолбогон, Ош шаарынын МЖК кичи районунун № хх-
уйунун тургуну, келип туруу жонундо милдеттенмеде, айыптоо корутундусунун 
кочурмосун алган, Кыргыз Республикасынын ЖКнин 204-бер. 1-б. менен айыпталат.
      Сот иштин ичиндеги материалдарды карап чыгып, айыпталуучунун, 
жабырлануучунун жана мамлекеттик айыптоочунун жактоочу З.А. отунучу боюнча 
пикирлерин угуп,

Т А Б А Т:

      Ж.А.Э. Ош шаарында жайгашкан “Келечек” балдар чыгармачылык борборунун 
чарба иштери боюнча директорунун орун басары болуп иштеп журуп, алдоо жолу 
менен женил пайда табуу максатында, Кар-Суу районунун Картай айылынын Раза 
Молдо кочосунун № 22-уйунун тургуну К.Ж.Ж. ишеничине кирип, анын М.М.А. 
атындагы Ош технологиялык университетинин “Технология жана жаратылышты 
пайдалануу” факультетинин “Ондуруу технологиясы жана айыл чарба азыктарын 
кайра иштетуу” адистигинде окуган кызы, 25.01.1990-ж.т. Э.к.К. контрагын толоп 
окуу-сессияларын бутуруп берем деп озунун иштеген ишканасынын алдында алдоо 
жолу менен 2014-жылдын сентябрь айында 24 000 сом, 2015-жылдын ноябрь айында 
42 000 сом, 2016-жылдын май айында 30 000 сом, жалпысы 96 000 сом акча каражатын 
Ж.К. алып, контрагын толобой оз кызыкчылыктарына иштетип жок кылган.
      Натыйжада жабырлануучу К.Ж.Ж. 96 000 (токсон алты мин) сомдук материалдык 
зыян келтирилген.
      Соттук териштируу башталаар алдында айыпталуучунун жактоочусу З.А. отунуч 
менен кайрылып, анда ал жабырлануучу К.Ж. айыпталуучуга азыркы мезгилде эч 
кандай арыз-доосу жоктугун, материалдык зыян толук толонуп, эки тарап оз-ара 
тынышы алышкандыгын корсотуп, кылмыш ишин кыскартып, айыпталуучуну жазык 
жоопкерчиликтен бошотуп берууну сурайт.
      Сот, иштин ичиндеги материалдарын изилдеп, айыпталуучунун жактоочусу З.А. 
отунучун колдошкон айыпталуучунун, жабырлануучунун жана мамлекеттик 
айыптоочунун пикирлерин угуп, айыпталуучу Ж.А.Э.ти К.Р.Ж. Кодексинин 204-бер. 1-
б. боюнча жазык жоопкерчилигинен бошотулуп, жазык иш ондуруштон кыскартылууга 
жатат деп эсептейт.
      Анткени Ж.А.Э. тарабынан жасалган кылмыш К.Р.Ж. Кодексинин 19-беренесинде 
корсотулгондой анча оор эмес кылмыштар тобуна таандык жана ал жабырлануучу 
менен тынышууга жетишкен, анын айыпталуучуга дооматы жок.
      Мындай жагдайларда К.Р.Ж. Кодексинин 61-беренесине ылайык анча оор эмес 
кылмыш жасаган адам, эгерде ал жабырлануучу менен элдешсе жана келтирилген 
зыяндын ордун толтурса, К.Р.Ж.-процесстик Кодексинин тиешел  беренелер үү
тизмегинде к рс т лг н кылмыштар боюнча жазык жоопкерчилигинен бошотулушу ө ө ү ө
м мк н.ү ү
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      Жогорудагылардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын ЖПКнын 26, 292, 
294, 393-беренелерин жетекчиликке алып, сот
      
      Т О К Т О М К Ы Л А Т:
      
      Ж.А.Э. К.Р.Ж. Кодексинин 204-беренесинин 1-болуму боюнча жабырлануучу 
менен оз ара элдешкенге жетишкендигине байланыштуу К.Р.Ж. Кодексинин 61-
беренесинин негизинде жазык жоопкерчилигинен бошотулуп, жазык иши ондуруштон 
кыскартылсын.
      Ж.А.Э. келип туруу жонундогу милдеттенмеси токтом мыйзамдуу кучуно 
киргенден кийин алынып салынсын.
      Буюм далил катары алынган Ж.А.Э. жабырлануучу К.Ж.Ж.га жазып берген 
тушунук жана тил каттарынын кочурмолору кылмыш ишке тиркелген бойдон 
сактылсын.
      Токтомго нааразы тарап 30 сутка моонот ичинде Ош областтык сотуна 
апелляциялык тартипте даттанууга же сунуш келтирууго укуктуу.
      
      
      Торагалык кылган: (колу) Атаназаров Н. А.

Кочурмосу туура,
Ош шаардык сотунун судьясы: Атаназаров Н. А.


