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      № ДП-24-20-06 Туп нускасы
      
      О К У М
      КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АТЫНАН
      
      2020-жылдын 17-январы Ош шаары
      
      Ош шаардык соту:
      
      Курамында, търагалык кылуучу судья -К.Т. У.,
      сот отурумунун катчысы – И.З.,
      мамлекеттик айыптоочу -Б.Ж.,
      айыпталуучу К.И.К. катышуулары менен ачык соттук жыйналышта К.Р.Ж. жонундо 
Кодексинин 108-бер. менен айыпталган К.И.К. жорук иши каралды, ал иш боюнча:
      К.И.К., 18.11.1991-жылы Ош шаарында туулган, улуту ъзбек, Кыргыз 
Республикасынын жараны, «Дарие» ашканасында администратор, билими жогорку, 
бойдок, мурда соттолбогон, Ош шаарынын Алибастрова кочосунун №75-уйунун 
тургуну, иш боюнча богот коюу чарасы келип туруу жонундогу милдеттенмеге 
алынган, айыптоо актысынын кочурмосун алган, К.Р.Ж.Книн 108-беренеси менен 
айыпталат.
       Иштин ичиндеги материалдарды карап чыгып, айыпталуучунун жана кубонун 
корсотмосун, тараптардын жарыш создорун, айыпталуучунун акыркы созун угуп, сот
      
      Т А П Т Ы:
      
       К.И.К. озунун мыйзамсыз кыймыл аракеттери менен Кыргыз Республикасынын 
2000-жылдын 17-июлунда кабыл алынган №61 «Тышкы миграция жонундогу» 
мыйзамынын талаптарын одоно турдо бузуу менен томондогу жагдайларда жорук 
кылды деп шектелет. Атап айтканда, Кара-Суу районунун Кызыл-Кыштак айыл 
аймагында жайгашкан «Достук» чек ара откормо жайында жайгашкан «Дарья» 
кафесин иштетип журуп, К.Р.О. караштуу Мамлекеттик миграция кызматынан ишке 
орношууга уруксаты жок экендигине карабастан, Кыргыз Республикасынын 2000-
жылдын 17-июлунда кабыл алынган №61 «Тышкы Миграция жонундогу» 
мыйзамынын талаптарын одоно турдо бузуу менен мыйзамсыз, 2019-жылдын сентябрь 
айынан баштап Озбекистан Республикасынын жарандары 15.11.1984-жылы туулган 
Х.М.М. 24.10.1991-жылы туулган Сотволдиев Шерзодбектерди жана 22.04.1988-жылы 
туулган Дадавоева Одинага иштоо учун шарт тузуп берип, жогорудагы «Дарья» 
кафесинде ушул кунго чейин айлык акы толоп иштетип жургондугу аныкталган.
       Айыпталуучу К.И., соттук отурумда куноосун толук мойнуна алып, «Достук» 
откормо жайында «Дарие» кафесин иштетип жургонун айтып, ал кафени ижарага 
Динара аттуу кыздан алып, Озбекистан Республикасынын жарандары Х.М. жана С.Ш. 
менен ооз-эки келишим тузуп кафени иштете башташкан. Бугунку кундо ал кафе 
жабылып иштебей жатат, мыйзамды тушунбогондуктон ушул ишке бардым деп 
корсотуп, соттон кечирим сурап, женил жаза чектеп берууну суранды.
       Кубо Д.О., соттук отурумда, мен И.К. мурда таанычу эмесмин, жумуш издеп 
журсом аш позчу керек деп жарыя берген экен, ошол боюнча ишке орношууга барып 
таанышып калганбыз. Ал кафеде иштеп жатканыма 2-кун болгон милиция 
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кызматкерлери келип мыйзамсыз иштеп жатканыбызды аныктаганга чейин, жумуш 
акысын кунуно 700 сомдон суйлошконбуз деп корсотту.
       Сот, иштин ичиндеги материалдардын изилдеп, тараптардын корсотмолорун угуп, 
айыпталуучу К.И.К. аракети К.Р.Ж.Книн 108-беренеси боюнча жиктелууго жатат деп 
эсептейт.
      Себеби, анын аракетинин квалификациялык белгилери болуп «Кыргыз 
Республикасында чет олколук жумушчу кучту тартуу жана пайдалануу эрежелерин 
бузуу» болуп эсептелинет.
      Сот, иштин ичиндеги материалдарды изилдеп, айыпталуучунун атайылап оз 
кызыкчылыгын коздоп, арзан жумушчу кучун колдонуу аракеттерди жасагандыгы 
соттук териштируудо корсоткон айыпталуучунун корсотмосу, куболордун 
корсотмолору, окуя болгон жерге кароо жургузуу протоколу (и.б. 19-21), суръо 
таблицалар (и.б. 22-23) жана башка иштин ичиндеги материалдары менен толук 
далилденет.
      Сот, айыпталуучу К.И.К.ке жаза белгилоодо анын куноосун мойнуна алып 
окунгондугун, мурда соттолбогондугун женилдетуучу жагдай катары таанып, ал эми, 
К.Р.Ж.Книн 53-беренесине ылайык айыпталуучунун кыймыл аракетинде оордотуучу 
жагдайлар болбогондуктан ага карата айып пул салуу жазасына кириптер кылууну 
туура табат.
      Жогорудагылардын негизинде, К.Р.Ж. Процесстик Кодексинин 334-339, 341-344, 
347-348-беренелерин колдонуп, сот
      
      О К У М К Ы Л А Т:
      
       К.И.К. К.Р.Ж. жонундо Кодексинин 108-беренеси менен куноолуу деп табылсын, 
ал боюнча эсептик корсоткучтун 200 олчомундогу айыпка, т.а. 20 000 (жыйырма мин) 
сом айып пул жазасына кириптер кылынсын.
       К.И.К.тен алынган келип туруу жонундогу милдеттенмеси окум мыйзамдуу 
кучуно киргенден кийин алынып салынсын.
      Окумго нааразы тарап 30 сутка моонотто Ош шаардык соту аркылуу Ош облустук 
сотуна даттанууга укуктуу.
      
      
      Торагалык кылуучу: К.Т. У.
      


