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      № УД-42-20-06 Туп нускасы
      
       О К У М
       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АТЫНАН
      
      2020-жылдын 16-январы Ош шаары
      
       Ош шаардык соту
      
      Курамында: търагалык кылуучу судья - К.Т. У.,
      сот отурумунун катчысы – И.З.,
      мамлекеттик айыптоочу – Т.у.Б.,
      айыпталуучунун жактоочусу – К.Г.Б.,
      жабырлануучу А.Ы. катышуулары менен ачык соттук отурумда Кыргыз 
Республикасынын ЖКнин 266-беренесинин 1-болугу менен айыпталган А.А.И. жазык 
иши каралды. Ал иш боюнча:
      А.А.И., 1959-жылдын 3-ноябры куну Ош областынын Алай районунда туулган, 
Кыргыз Республикасынын жараны, билими жогорку, уй-булоолу, убактылуу иштебейт, 
Ош шаарынын Джим кочосунун № 8-уйунун № 3-батирининде жашаган, мурда 
соттолбогон, иш боюнча келип туруу жонундогу милдеттенме алынган, Кыргыз 
Республикасынын ЖКнин 266-беренесинин 1-болугу боюнча айыпталат, айыптоо 
актысынын кочурмосун алган.
       Сот, айыпталуучунун, жабырлануучунун жана кубоолордун корсотмолорун, 
тараптардын жарыш создорун угуп, айыпталуучунун акыркы созун угуп, иштин 
ичиндеги материалдарды изилдеп чыгып
      Т А П Т Ы :
      
      Сотко чейинки ондурушто, А.А.И., 2019-жылдын 23-февралынан 24-февралына 
караган туну саат 01:30 чамаларында устунку кабаттагы батирден суу агып 
кеткендиктен коншусу Ош шаарынын Джим кочосунун №8-5 батиринин жашоочусу 
жабырлануучу А.Ы. уйуно алып кирип, агып кеткен сууну корсотуп жатып эч бир 
себепсиз айтыша кетип колундагы жыгач саптуу швабра менен башына бир нече жолу 
уруп салган.
      Натыйжада, жабырлануучу Ы.А.О. облустук соттук медициналык экспертизанын 
№3974 сандуу корутундусуна ылайык ден соолугунан женил дене жараат алгандыгы 
аныкталган.
      Айыпталуучу А.А., соттук кароодо куноосун мойнуна албай, жабырлануучу А.Ы. 
уй-булоосу 2018-жылдан бери бизге тынчтык бербей келишет, сууну бир нече жолу 
агызышкан ойдонку кабаттан менин баатириме, мен суу аккан жерге белги коюп 
жургонмун, суунун акканынан свет да очуп калды, участковой милицияны чакырдым, 
ондогонго мумкун болбой калды, торт-беш айдын ичинде суу аккан жер кургаган жок. 
Ы.А.ти чакырып ондоп бергиле десем, жука шлангини алып келип коюп койду, 
кайрадан эле суу акты, кийин айылга барып келсем, дагы суу агыптыр, Айбектин 
аялына телефон чалсам, мен айылдамын деди, келип сууну очуруп кой агып жатат деп, 
ошол боюнча мен жолдошум экообуз тойго кетип келсек, уйдун баарын суу каптап 
кетиптир, Ы.А.ти чакырсак майкачан чуркап чыкты, жолдошум алып келип 
корсоткондо, ал чалымды жакалап кетти, мен эч нерсе кылган жокмун, чапкан да 
жокмун. Экоо жакалашып кетишип, Айбек чалымды жаман создор менен сокту, мен 
карап туруп чыдап тура албай неберемдин тапочкасы менен чыгып кет деп коркуттум, 
кийин Айбектин аялы менен бир келин кирип келип тапочкасы менен ичкери отуп 
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баратканда отпо деп токтотсом, мени жулмалап кетишти, мен тапочка менен уйдон 
чыгарып салайын деп, озумду коргонуу максатында урдум. Менин колумду кайрып, 
туртуп уйдон чыгып кетишти, менин куноом жок деп корсотуп, актап берууну 
суранды.
      Жабырлануучу Ы.А., соттук кароодо, 2018-жылга чейин мен айыпталуучунун уй-
булоосуно суу агызган болмодогу жер боюнча ремонт жасатып бергенмин, кийин да 
суу акканда сантехник чакыртсам, ал биринчи этаждан баштап ремонт жасатыш керек 
дегенде, мен Айнагул эжеге айтсам, ким ремонт жасатат деп макул болбой койгон, 
кийин дагы 2 жолу айтканда макул болбой койгон. Кийин участковый милиция 
кызматкери келип, ака ремонт жасатып берип коюнуз дегенде, мен макул деп ремонт 
жасатып бергенмин. 2019-жылдын 15-январынан 18-январына чейин мен иш менен 
шаардан сыртта болчумун, аялым мага телефон чалып суу агып жатыптыр дегенде, 
мен сууну очуруптур деп, эртеси келгенмин, келсем суу агып жатат дегенде, чыгып 
алмаштырып, кечирим сурап кеткемин. Кийин аялым торооп айылда болчу, аялыма 
Айнагул эже телефон чалып
      суу агып жатат деген экен, аялым мага телефон чалганда мен Айнагул эжеге 
телефон чалсам тойдобуз деди. Тунку саат 01.00дор чамасында келип эшикти катуу 
такылдатып чык бул жакка, суу агып жатат кор деди, барсам курук эле экен уйлору, 
курук экен го десем швабра менен мени чапты корбой жатасынбы деп, кийин чыгып 
кетип жатсам дагы швабра менен Айнагул эже чапканда, куйоосу согунуп мени эки 
колумдан кармап дубалга такап алды, мен карыган адамдар деп аяп эч нерсе кылган 
жокмун аларга, согунгон да жокмун. Айнагул эже мени тапочка менен эки-уч жолу 
чапты. Кийин аялым менен эжем эмне болду деп кирип келишкенде, Айнагул эже 
менин эжемди ашкана жакка судуроду, бут кийим менен мени чапканда аялым бут 
кийимди колунан алып коюга аракет кылганда, аны залга карап судуроду. Карап турсам 
аялым ийилип калды, ал ошол учурда жакында эле операция жолу менен тороп, озун 
карап режим сактап жаткан болчу, ошого аялым жаракат албасын деп мен Айнагул 
эженин куйоосун жылдырып чекеге, аялымды жана эжемди алып алардын уйунон 
чыгып кеттик. Мени Айнагул эже бир нече жолу урган деп корсотуп, мыйзам чегинде 
жаза белгилоону суранды.
      Кубо К.Д., соттук кароодо, 2019-жылдын январь айында биздин баатирден 
ылдыйкы кабаттагы Айнагул Айдарованын уйуно суу отуп кетип суйлошуп 
очургонбуз, 20 кундон кийин Айнагул эже мага телефон чалып суу агып жатат 
шыркырап деди, мен айылда болчум, келип Айнагул эженин уйуну такылдатсам ачкан 
жок, телефон чалсам алган жок, кечинде дагы телефон чалсам телефонду алып биз 
тойдо журобуз, кеч барабыз деп телефонду очуруп койду, суу шыркырап агып жатса 
таштап коюп, тойго кетип калмак беле, куйоом карап коруп жакшынакай эле экен деди. 
Кийин туну эшик катуу такылдады, куйоом майкачан болчу, биз уктайлы деп 
жатканбыз, эшикти ачып эле тушуп кетти, коридордо Айнагул эженин куйоосу 
кыйкырды, артынан эмне болуптур деп эжем экообуз тушсок, Айнагул эженин колунда 
швабра бар экен, аны ыргытып эле эжемди ашканага судуроду, куйоосу болсо куйоом 
Айбекти дубалга такап алган экен, Айнагул эже ашканадан чыгып куйоомду бут кийим 
менен бетине чапкылады, мен Айнагул эженин колунан бут кийимди алып коюга 
аракет кылайын десем, мени ички болмосу жакка судуроп кетти, куйоом мени алып, 
эжемди алып чыгып кеттик. Уйго чыксак кичинекей балам ыйлап жаткан экен, мен аны 
карап жатсам куйоом уйго кирип эле башын мычкып жатыптыр, тез жардам чакырсам 
силердин домунуздардан чакыруу тушкон, азыр барабыз деди. Айнагул эже колумду 
сындырды деп арыз жазыптыр милицияга. Мен ал убакытта операция болуп, торогон 
кичинекей баламды да которбой жатканмын, Айнагул эженин колун сындырган 
эмесмин деп корсотту.
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      Кубо М.Т., соттук кароодо, 2019-жылдын 24-февраль куну инимдин уйундо 
болчумун, кечинде жатканбыз, эшик каттуу такылдады, иним Айбек эшикти барып 
ачканда Айнагул эже аны алып кетти, батирде ызы-чуу болуп кетти, эмне болду экен 
деп келиним экообуз Айнагул эженин уйуно тушсок, Айнагул эженин колунда швабра 
бар экен, аны таштап эле мени ашкана жакка карап судуроду, карап кор агып жаткан 
сууну деп корсотту. Ал жактан чыгып, иним Айбекти бут кийим менен чапкылап урду, 
келиним Дамираны ички болмо жакка судуроду. Ашканада суу агып жатканын 
коргонго жетишпедим, мени булкуп, силкип, инимди уруп жатты. Ал жерден иним 
Айбек келиним Дамира экообузго жаракат келтирип койбосун деп, бизди ал жерден 
алып чыгып, уйго кошо чыгып кетип калдык деп корсотту.
      Кубо Э.Д., соттук кароодо, жабырлануучу Ы.А. 2019-жылдын 24-февраль куну 
биздин уйубузго кирип келди, мурда да ушундай кирип келчу, мойнуна албайт болчу, 
ошол куну да эшиктен кирип келип эле биздин уйубуздун коридорунда эч нерсеге 
карабастан менин жакаман алып, тажаттынар бас менин уйумо купкурук болуп турат 
деп, мени судуроду эшике карай, судурогон учурда мен озумду озум коргондум, 
каршылык корсоттум, мен анын башын карап турган болчум башы эч нерсе болгон 
жок. Биздин уйдо швабра, ботинка жок болчу, мен Айбектин башын кармап турганда, 
анын эжеси менен аялы кирип келди биздин уйго, алар кирип келишкенде кемпирим 
А.А. неберемдин уйдо кийген тапочкасы менен чыгып кеткиле деп коркутту аларды. 
Айбек аялы, эжеси менен оз ара суйлошуп алышкандай мени булкуп туртуп салышты, 
Айнагулду жулмалап, уруп колун сындырышты, Айнагулдун бетин тытып коюшту, ал 
бакырган боюнча калаберди, Айбекти аялы менен эжеси судуроп алып кетишти. Алар 
чыгып кеткенден кийин биз тез жардам чакырсак алар бизге милиция чакыргыла деди, 
милицияга чалып чакырдык, тез жардам, милиция келгенде Айбектин эч жери эч нерсе 
болгон эмес болчу, жон эле кошулуп алды, биз менен ооруканага барып кылмыш иш 
козготуунун аракетинде тан атканча чуркап журду. Жабырлануучу Айбектин 
жаракаттары эски болчу, менин кемпириме айып коюп жатат. Ж.Ы.А. 20 кундон кийин 
жалгандан экспертизанын корутундусун алды деп корсотту.
      Сот, иштин ичиндеги материалдардын изилдеп, тараптардын корсотмолорун угуп, 
айыпталуучу А.А.И. тергоо тарабынан угузулган айыбы Кыргыз Республикасынын 
ЖКнин 266-беренесинин 2-болумунун 2-пунктунан К.Р.Ж. жонундо Кодексинин 66-
беренесинин 2-болугуно которуп жиктоону туура деп эсептейт.
      Себеби, жабырлануучу А.Ы. тергоо мезгилинде жана соттук кароодо берген 
корсотмосуно ылайык “2019-жылдын 23-февралынан 24-февралына караган тунку саат 
01.00 дор
      чамасында А.А. анын уйуно келип, эшикти катуу такылдатып чык бул жакка, суу 
агып жатат кор деди, А.А.га таандык Ош шаарынын Джим кочосунун 8-уйунун 3-
батирине барсам курук эле экен уйлору, курук экенго десем швабра менен мени чапты 
корбой жатасынбы деп, кийин чыгып кетип жатсам дагы швабра менен Айнагул эже 
чапканда, куйоосу согунуп мени эки колумдан кармап дубалга такап алды, мен 
карыган адамдар деп аяп эч нерсе кылган жокмун аларга, согунгон да жокмун” деп 
корсоткон.
      Башкача айтканда, айыпталуучу А.А.нын кыймыл аракетинде К.Р.Ж. жонундо 
Кодексинин 66-беренесинин 2-болугунун диспозициясында корсотулгондой “ден 
соолуктун кыска убакытка бузулуусуна же эмгекке жарамдуулукту бир аз туруктуу 
жоготууга алып келген жосун” болуп саналган жорук аракеттерин корууго болот.
      Анткени, соттук кароодо тергоо тарабынан айыпталуучу А.А.га коюлган айыптоо 
боюнча, т.а. жабырлануучу А.Ы. омуруно же денсоолугуна коркунучтуу эмес 
зомбулукту колдонуу менен коштолгон коомдук тартипти жана жалпыга бирдей 
журум-турум ченемдерин атайылап одоно бузган аракети жонундо эч кандай далил 
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таппады. Себеби, айыпталуучу А.А. окуя болгон куну озуно таандык батиринин 
ичинде жабырлануучу А.Ы.ду швабра менен урган кыймыл аракетинин негизинде 
жабырлануучу А.Ы. “ден соолугун кыска убакытка бузулуусуна алып келген” жосун 
жасаганы корунот жана ал жонундо С. корутундусу менен далилденет.
      Ошондой эле, айыпталуучу А.А. тарабынан жасалган жосун соттук кароодо 
суралган жабырлануучунун жана куболордун корсотмосу менен “коомдук жайда эмес, 
айыпталуучунун озуно таандык Ош шаарынын Джим кочосунун №8-уйунун №3-
батиринде, б.а. жосун жарандын менчигиндеги мулктун аймагында болгондугу 
аныкталат”.
      Кыргыз Республикасынын Ж. 280-бер. 2-бол. ылайык, соттун окуму сот отурумунда 
иликтоого алынган же далилдерди депонирлоонун жыйынтыгында алынган ошол 
далилдерге гана негизделиши мумкун.
      Сот, айыпталуучу А.А.нын жабырлануучуга карата жасаган аракетин соттук 
териштируудо куноосун мойнуна албай, актап берууну суранган корсотмосун сын коз 
кароо менен карап, ал жоопкерчиликтен качуу максатын коздоосу деп баалайт, андан 
сырткары, айыпталуучунун куноосу соттук кароодо суралган жабырлануучунун, 
куболордун корсотмолору менен, соттук-медициналык экспертизасынын корутундусу 
(и.б.11-13), окуя болгон жерди кароо протоколу (и.б. 31), сурот таблицалары (и.б. 32-
35), буюмга кароо жургузуу протоколу (и.б. 56),буюм далил деп табуу токтому (и.б.53) 
жана башка иштин ичиндеги материалдары менен толук далилденет деп эсептейт.
      Сот, айыпталуучу А.А.И.га карата жаза белгилоодо анын мурун соттолбогонун 
К.Р.Ж.Книн 52-беренесинин негизинде женилдетуучу жагдайы катары, ал эми 
К.Р.Ж.Книн 53-беренесинин негизинде оордотуучу жагдайлары жок экенин эске алып, 
айып турундогу жазага кириптер кылууну туура табат.
      Жогорудагылардын негизинде, Кыргыз Республикасынын Ж. 334-339, 341-348-
беренелерин жетекчиликке алып, сот
      
      О К У М К Ы Л А Т:
      
      А.А.И. К.Р.Ж. жонундо Кодексинин 66-беренесинин 2-болуму менен куноолуу деп 
табылсын, ал боюнча эсептик корсоткочтун 300 (уч жуз) олчомундо айып пул 
жазасына кириптер кылынсын.
      А.А.И.дан алынган келип туруу жонундо милдеттенмеси окум мыйзамдуу кучуно 
киргенден кийин алынып салынсын.
      Буюм далил деп табылган: 1-даана жыгач саптуу швабра окум мыйзамдуу кучуно 
киргенден кийин тийиштуу турдо жок кылынсын.
      Окумго нааразы тарап 30 сутка ичинде Ош шаардык соту аркылуу апелляциялык 
тартипте Ош областык сотуна даттанууга укуктуу.
      
      
      Торагалык кылган, судья: К.Т. У.
      
      
      
      
      
      


