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УД-03-20/Ба5 (№03-044-2019-000080) Туп нуска

Т О К Т О М
2020-жылдын 15-январы Сулукту шаары

       Баткен областынын Сулукту шаардык соту, курамында
торайымдык кылган судья- Э.Г.М.
сот отурумунун катчысы - Ж.Ж.
      мамлекеттик айыптоочу- К.Т.
жабырлануучу М.С., айыпталуучу А.Ж. уулунун катышуусунда ачык соттук отурумда 
Ж.у.А. жазык иши каралды, ал иш боюнча:
Ж.у.А. дата 1 Дата 1-жылы Ош облусунун Сулукту шаарында туулган, улуту кыргыз, 
билими орто, уй-булоолуу, 3 баласы бар, “ОсОО”1 откоолчу, мурда соттолбогон, Баткен 
облусунун Сулукту шаарынын Адрес 1 уйунун тургуну К.Р.Ж. кодексинин 266-
беренесинин 1-болугу менен айыпталат, айыптоо актысынын кочурмосун оз убагында 
алган, иш боюнча келип туруу жонундо милдеттемени алган.
Сот, соттолуучунун, жабырлануучунун, куболордун корсотуулорун, тараптардын 
жарыш создорун жана соттолуучунун акыркы созун угуп, иштин ичиндеги 
материалдарды изилдеп чыгып, томондогудой деп,

Т А П Т Ы :

      Айыпкер Ж.у.А. дата 2-жылдын дата1  дата 2 караган туну болжол менен саат 00:00 
чамаларында омурго жана ден соолукка коркунучтуу эмес зомбулукту колдонуу менен 
коомдук тартипти жана жалпыга бирдей болгон журум-турум ченемдерин атайылап 
одоно турдо бузуп, Сулукту шаарынын Адрес 2 сандуу азык-тулук жана спирт 
ичимдиктерин сатуучу “М.” дуконундо спирт ичимдигин ичип жаткан Сулукту 
шаарынын Адрес 3-уйунун тургуну дата 3 дата 3-жылы туулган С.М.О., эч бир 
себепсиз дукондун арт тарабына карангы жерге журсон суйлошолу деп, эрчитип барып 
“урушасынбы” деп колунун муштуму менен баш тарабына уруп жерге жыгылганда 
баш тарабына уруп тээп, окуя болгон жерден изин жашырып качып кеткен.
      Натыйжада, жабырлануучу М.С. Лейлек район аралык соттук медициналык 
экспертиза бюросунун эксперти А.Ж. дата 4 дата 4-жылдагы №ХХХ сандуу 
корутундусуна ылайык М.С. “ден соолугунан анча оор эмес жаракат” алгандыгы 
аныкталган.
      Соттук отурумда айыпталуучу Ж.у.А. куноосун толугу менен мойнуна алып, дата 
2-жылдын дата 1 куну саат 00:00 чамасында Ш.Э. тойунан чыгып кошунасы К. экоо 
уйго карай кетип жатып жолдо Кош-Булак айылынын борборундагы М. дуконунон 
пиво алышканын, сатуучу кыз пивону дукондун терезесинен бергендигин, эшигин ач 
десе ачпай койгондугун, бирок ичинде тааныш болгон М. атту жигит бар экенин коруп, 
экоо соз талашып уруша кетишкенин, М. дукондун арт тараптагы эшиги аркылуу 
сыртка чыгып экоо мушташа кетишкенин, азыр жабырлануучу менен жарашууга 
жетишкендигин, андан кечирим сурагандыгын, кылган ишине окунуп жаткандыгын 
корсотуп, ишти кыскартып берууну суранды.
      Соттук отурумда жабырлануучу С.М.О. дата2-жылдын дата 1 куну саат 00:00 
чамасында М. дуконунун ичинде озу жалгыз 200грамм коньяк ичип дуконду иштеткен 
сатуучу И. аттуу кыз менен суйлошуп тургандыгын, сатуучу кыз дуконду ичинен жаап 
койгондугун, бир маалда ага тааныш болгон А. менен К. келип дукондон соода 
кылышкандыгын, алар аны коруп калып А. согунуп кеткенин, ал мас экен деп анын 
создоруно маани бербегендигин, кийин сыртка чык суйлошобуз дегенде чыккандыгын, 
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эч бир себепсиз эле А. аны уруп салгандыгын, кийин милицияга келип болгон окуя 
тууралуу айтып бергендигин, алар аны ооруканага алып барышкандыгын, 
айыпталуучу андан кечирим сурагандыгын, ооруканага кеткен чыгымдарды толоп 
бергендигин, ага эч кандай доосу жоктугун корсотуп, ишти кыскартып берууну 
суранды.
      Сот отурумунда кубо Э.К.О. айыпталуучу кошунасы экендигин, жабырлануучуну 
сырттан тааныгандыгын, А. экоо тойдон кайтып М. дуконуно келип бир ботолко пиво 
алышкандыгын, ошондо дукондун ичинде жабырлануучу бар экендигин, экоо айтыша 
кетишкенин, кийин экоо суйлошолу деп дукондун арт жагына отушкондугун, ал уйуно 
кеткендигин, экоонун урушкандыгы боюнча эч нерсе билбегендигин, окуяны 
корбогондугун билдирди.
      Соттук отурумда кубо Р.Э.А. айыпталуучу жана жабырлануучу таанышы 
экендигин, дата 2-жылдын дата 1 дата 2 караган туну Ш.Э. тойунан чыгып Кош-Булак 
айылынын борборунда М. дуконунон суу алайын десе дукон жабык экендигин, ошол 
жерде А. коргондугун, окуяны корбогондугун билдирди.
Соттук отурумда кубо Ж.у.М. айыпталуучу бир тууган иниси болоорун, 
жабырлануучуну сырттан тааныгандыгын, дата2-жылдын дата 1 туну саат 00:00 
чамаларында уюлдук телефонуна балдар звонок кылып, иниси А. бироо менен урушуп 
жатканын айткандыгын, кочого чыкса иниси келип калганын, ал С.М. деген баланы 
уруп койдум деп айткандыгын, анын уйуно барышкандыгын, бирок энеси уйдо жок 
дегендиктен кайра кетишкенин, азыр экоо жарашып алышкандыгын корсотту.
Иштин материалдарына жана соттук отурумда иликтенген жагдайларга караганда, 
Ж.у.А. кылмыш аракети К.Р.Ж. кодексинин 266-беренесинин 1-болугу менен туура 
квалификацияланган. Анткени айыпталуучу Ж.у.А. Сулукту шаарынын Кош-Булак 
айылынын борборунда жайгашкан “М.” дуконундо спирт ичимдигин ичип жаткан 
С.М.О., эч бир себепсиз дукондун арт тарабына карангы жерге ээрчитип барып, ал 
жакта “урушасынбы” деп колунун муштуму менен баш тарабына уруп, жерге 
жыгылганда баш тарабына тээп, омурго жана ден соолукка коркунучтуу эмес 
зомбулукту колдонуу менен коомдук тартипти жана жалпыга журум-турум ченемдерин 
атайылап одоно турдо бузган аракеттерди жасаган.
Кыргыз Республикасынын Ж.К. 292-бер. эгерде соттук териштируу учурунда ушул 
Кодекстин 26-беренесинин биринчи болугунун 3-13-пункттарында корсотулгон 
жагдайлар аныкталса, сот отурумунда иш токтотулууга тийиш деп корсотулгон.
Ушул эле кодекстин 26-беренесинин 1-болугу 13-пунктунда ушул кодекстин 23-
беренесинин 3-болугуно жана жоруктар жонундо кодекстин 39-беренесине ылайык 
тараптардын жарашуусуна байланыштуу иш кыскартылууга жатат деп корсотулгон.
К.Р.Ж. кодексинин 61-бер.1-б. анча оор эмес кылмыш жасаган адам, эгерде ал 
жабырлануучу менен элдешсе жана келтирилген зыяндын ордун толтурса К.Р.Ж. 
процесстик кодексинин тиешелуу беренелер тизмегиндеги корсотулгон кылмыштар 
боюнча жазык жоопкерчилигинен бошотулушу мумкун деп корсотулгон.
Мындай жагдайда, бул кылмыш иши боюнча айыпталуучу менен жабырлануучу 
элдешип алышкандыгына байланыштуу Ж.у.А. карата жазык ишти кыскартууга толук 
негиздер бар деп сот эсептейт.
Жазык ишке тиркелген 1 (бир) даана ДВД диск иш менен бирге сакталууга жатат деп 
сот эсептейт.
Жогорудагылардын негизинде жана К.Р.Ж.-процесстик кодексинин 294, 394-
беренелерин колдонуп, сот
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К.Р.Ж. кодексинин 266-беренесинин 1-болугу менен айыпталган Ж.у.А. жабырлануучу 
менен элдешип алгандыгына байланыштуу К.Р.Ж. кодексинин 61-беренесинин 1-
болугуно ылайык жазык жоопкерчилигинен бошотулуп, жазык иш ондуруштон 
кыскартылсын.
Токтом мыйзамдуу кучуно киргенге чейин Ж.у.А. келип туруу милдеттемеде 
калтырылсын.
Жазык ишке тиркелген 1 (бир) даана ДВД диск иш менен бирге сакталсын.
Токтомго нараазы тарап 10 (он) сутканын ичинде Сулукту шаардык соту аркылуу 
Баткен областтык сотуна апелляциялык тартипте сунуш же даттануу келтируусу 
мумкун.

Торайымдык кылган: Э.Г.М.
 


