
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

Судебные акты публикуются в качестве справочной информации. Если пользователь желает получить официальный документ, необходимо 

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

УД-175/19-Ба-2 кочурмо
Т О К Т О М

2019-жыл 13-декабрь Кадамжай шаары

      Баткен областы, Кадамжай райондук соту
курамында торагалык кылган М.Ж.П.
сот отурумунун катчысы А.А.
Баткен гарнизонун аскер прокурорунун жардамчысы Б.Э.
адвокат Т.Н.
катышуусу менен ачык сот отурумунда кылмыш иш карап, иш боюнча:
      М.А.Б. 29-март 1969-жылы Кадамжай районунда туулган, улуту кыргыз, уй-
булолуу, билими орто, убактылуу эч жерде иштебейт, мурда жоопко тартылып кылмыш 
иши кыскартылган, Баткен областынын Кадамжай шаарынын Пулгон айылында 
жашаган, иш боюнча тергоого жана сотко келип туруу жонундо милдеттенме алган, 
айыптоо корутундусунун кочурмосун алган, К.Р.Ж.-кодексинын 204-статьясынын 1-
болуму, 320-статьясынын 2-болуму, 204-статьясынын 1-болуму, 320-статьясынын 2-
болуму жана 204-статьясынын 1-болуму, 320-статьясынын 2-болумундо корсотулгон 
кылмыштарды жасоодо айыпталат.
      Айыпталуучунун жана жабырлануучулардын корсотмолорун угуп, иштин ичинде 
топтолгон материалдарды изилдеп чыгып сот, томондогудой
      
Т А Б А Т:

М.А.Б. Кадамжай райондук бириккен аскер комиссариатынын 04-болумчосунун 
инспектору, куралдуу кучторунун кызматкери болуп иштеп туруп, 2012-жылдын жаз 
айларында Кадамжай районунун Кара-Добо айылынын тургуну Абдуллаев 
Абдижалилдин баласы Абдуллаев Давлатбекти альтернативдик кызматына откоромун, 
андан сон альтернативдик кызматтын толомдорунун эсебине толомок болуп 12 000 (он 
эки мин) сом акча каражатын алып, тийиштуу турдо банкка толобостон оз 
кызыкчылыгына иштетип жиберген. Натыйжада мамлекетке жалпы суммасы 12 000 
(он эки мин) сомду тузгон олуттуу олчомдогу материалдык жактан зыян келтирилген. 
А.М. аталган аскер комиссариатынын 4-болумчосунун инспектору, куралдуу 
кучторунун кызматкери катары альтернативдик кызматка толонуучу акча каражатын 
чогултууга эч кандай укугу жок болсо да, оз кызмат абалын кызматтын 
кызыкчылыктарына каршы пайдаланып, А.А. альтернативдик кызматына толонуучу 
12 000 (он эки мин) сом акча каражатын жеке озу мыйзамсыз алып, эч кандай банкка 
толобостон жеке кызыкчылыктарына иштетип жиберген.
2012-жылдын куз айларында Кадамжай районунун Кара-Добо айылынын тургуну 
*********дын баласы Акрамов Шерзодты альтернативдик кызматына откоромун, 
андан сон альтернативдик кызматтын толомдорунун эсебине толомок болуп 18 000 (он 
сегиз мин) сом акча каражатын алып, тийиштуу турдо банкка толобостон оз 
кызыкчылыгына иштетип жиберген. Натыйжада мамлекетке жалпы суммасы 18 000 
(он сегиз мин) сомду тузгон олуттуу олчомдогу материалдык жактан зыян 
келтирилген. А.М. аталган аскер комиссариатынын 4-болумчосунун инспектору, 
куралдуу кучторунун кызматкери катары альтернативдик кызматка толонуучу акча 
каражатын чогултууга эч кандай укугу жок болсо да, оз кызмат абалын кызматтын 
кызыкчылыктарына каршы пайдаланып, А.А. альтернативдик кызматына толонуучу 
18 000 (он сегиз мин) сом акча каражатын жеке озу мыйзамсыз алып, эч кандай банкка 
толобостон жеке кызыкчылыктарына иштетип жиберген.
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2015-жылдын ноябрь айында Кадамжай районунун Майдан айылынын тургуну 
Сатаров Доолбектин баласы Д.у.Э. альтернативдик кызматына откоромун, андан сон 
альтернативдик кызматтын толомдорунун эсебине толомок болуп 18 000 (он сегиз мин) 
сом акча каражатын алып, тийиштуу турдо банкка толобостон оз кызыкчылыгына 
иштетип жиберген. Натыйжада мамлекетке жалпы суммасы 18 000 (он сегиз мин) 
сомду тузгон олуттуу олчомдогу материалдык жактан зыян келтирилген. А.М. аталган 
аскер комиссариатынын 4-болумчосунун инспектору, куралдуу кучторунун кызматкери 
катары альтернативдик кызматка толонуучу акча каражатын чогултууга эч кандай 
укугу жок болсо да, оз кызмат абалын кызматтын кызыкчылыктарына каршы 
пайдаланып, Д.С. альтернативдик кызматына толонуучу 18 000 (он сегиз мин) сом акча 
каражатын жеке озу мыйзамсыз алып, эч кандай банкка толобостон жеке 
кызыкчылыктарына иштетип жиберген.
А.М.А. куноосун мойнуна алып: Кадамжай райондук бириккен аскер 
комиссариатынын 04-болумчосунун инспектору болуп иштеп туруп, 2012-жылдын жаз 
айларында Кадамжай районунун Кара-Добо айылынын тургуну Абдуллаев 
Абдижалилдин баласын альтернативдик кызматына толонуучу 12 000 (он сегиз мин) 
сом акчасын алып, оз кызыкчылыгына иштетип жибергендигин. 2012-жылдын куз 
айларында Кадамжай районунун Кара-Добо айылынын тургуну *********дын 
баласын альтернативдик кызматына толонуучу 18 000 (он сегиз мин) сом акча 
каражатын алып, оз кызыкчылыгына иштетип жибергендигин. 2015-жылдын ноябрь 
айында Кадамжай районунун Майдан айылынын тургуну Сатаров Доолбектин 
баласын альтернативдик кызматына толонуучу 18 000 (он сегиз мин) сом акча 
каражатын алып, оз кызыкчылыгына иштетип жибергендигин, бугунку кундо 
зыяндарды толугу менен ордуна коюп, жабырлануучулар менен оз ара келишип алар 
тосмо арыз бергендигине байланыштуу жазык ишин кыскартып берууну сурайт.
Ж.А.А.: 2012-жылдын жаз айларында баласынын альтернативдик кызматына 
толонуучу 12 000 (он эки мин) сом акчасын, ********* алып банкка толобостон оз 
кызыкчылыгына иштетип жибергендигин, бугунку кундо толугу менен толоп 
бергендигин корсотуп, ага карата тосмо арыз берип, айыптоодон баш тартып, жазык 
ишин кыскартып берууну сурайт.
Ж.С.Д.: 2012-жылдын куз айларында баласынын альтернативдик кызматына толонуучу 
18 000 (он сегиз мин) сом акчасын, ********* алып, банкка толобостон озу учун 
иштетип жибергендигин, бугунку кундо толугу менен толоп бергендигин корсотуп, ага 
карата тосмо арыз берип, айыптоодон баш тартып жазык ишин кыскартып берууну 
сурайт.
Ж.А.А.: 2015-жылдын ноябрь айында баласынын альтернативдик кызматына 
толонуучу 18 000 (он сегиз мин) сом акчасын, ********* алып банкка толобостон оз 
кызыкчылыгына иштетип жибергендигин, бугунку кундо толугу менен бергендигин 
корсотуп, ага карата тосмо арыз берип, айыптоодон баш тартып, кылмыш ишин 
кыскартып берууну сурайт.
А.А.М.дун аракеттери алдын ала тергоо органдары тарабынан уч эпизодь боюнча 
К.Р.Ж.-кодексинын 320-статьясынын 2-болуму менен жана 204-статьясынын 1-болуму , 
320-статьясынын 2-болуму менен жана 204-статьясынын 1-болуму жана 320-
статьясынын 2-болуму менен жана 204-статьясынын 1-болуму менен туура 
квалификацияланган, белгиси болуп кызмат адамы тарабынан з кызмат абалын ө
кызматтын кызыкчылыктарына каршы пайдалануусу, атайылап же этиятсыздыктан 
олуттуу зыян келтируу менен, алдамчылык, башкача айтканда алдоо же ишенимге 
кыянаттык кылуу жолу менен олуттуу лч мд г  б т н м лкт  ээлеп алуу же ө ө ө ү ө ө ү ү
м лкк  болгон укукка ээ болуу болуп саналат.ү ө
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А.М.дун аракеттерине угузулган айыбы КРнын Ж. 23-ст. 3-б. талабына ылайык КРнын 
Жазык-кодексинын 204-статьясынын 1-болумундо каралган кылмыш жеке-жалпы 
айыптоо ишине таандык. Жекече-жалпы айыптоо иштери боюнча сотко чейинки 

нд р ш жабырлануучунун же анын мыйзамдуу к л н н арызы боюнча гана ө ү ү ө ү ү ү
башталат жана тараптардын жарашуусу менен Жазык кодексинин 61-беренесине 
ылайык кыскартууга жол берилет.
      Ал эми КРнын Ж. 320-статьясынын 2-болуму боюнча угузулган айыптары КРнын 
Ж. 23-ст. талаптарына ылайык жарашууга жол берилбейт. Жабырлануучулар тосмо 
арыз менен кайрылып ишти кыскартууну суранган, андыктан КРнын Жазык-
кодексинын 204-ст. 1-б. боюнча угузулган айыптары, КРнын Ж. 23-ст. 3-б. ылайык 
кыскартылып, ал эми КРнын Жазык-кодексинын 320-ст. 2-б. боюнча угузулган 
айыптары эскируу мооноту отуп кеткендиктен, КРнын Жазык-кодексинын 62-ст. 
негизинде кыскартылууга жатат деп сот эсептейт.
       Анткени К.Р.Ж.-кодексинин 61-ст. 1-б. ылайык анча оор эмес кылмыш жасаган 
адам, эгерде ал жабырлануучу менен элдешсе жана келтирилген зыяндын ордун 
толтурса, К.Р.Ж.-процесстик кодексинин тиешел  беренелер тизмегинде үү
к рс т лг н кылмыштар боюнча жазык жоопкерчилигинен бошотулушу м мк н.ө ө ү ө ү ү
      КРнын Жазык-кодексинын 19-ст. 2-б. талабына ылайык анча оор эмес 
кылмыштарга эркиндигинен ажыратуу менен байланышпаган, же болбосо беш жылдан 
ашпаган м н тк  эркиндигинен ажыратуу т р нд  жаза каралышы м мк н болгон өө ө ө ү ү ө ү ү
кылмыштар кирет.
      А.М. аракети анча оор эмес кылмыштардын катарына кирет. Андыктан 
жабырлануучулар айыптоодон баш тарткандыктан бул жазык иш сот ондурушунон 
кыскартылууга жатат, деп сот эсептейт.
      А.К.Р. Ж. 26-ст. 1-б. 13-п. талабына ылайык ушул Кодекстин 23-беренесинин 3-
б л г н  ылайык тараптардын жарашуусуна байланыштуу иш боюнча нд р ш ө ү ү ө ө ү ү
кыскартылууга жатат.
      Ал эми КРнын Жазык-кодексинын 320-ст. 2-б. боюнча аракеттери КРнын Жазык-
кодексинын 19-ст. 2-б. ылайык анча оор эмес кылмыштардын катарына кирет. Ушул 
эле кодекстин 62-ст. 1-б. 1-п. талабына ылайык анча оор эмес кылмыш жасаган 
учурдан уч жыл моонот откон болсо, ал сот тарабынан жазык жоопкерчилигинен 
эскируу мооноту откондугуно байланыштуу бошотулат.
      Тергоо мезгилинде жана соттук кароодо аныкталгандай окуя тактап айтканда А.М. 
аракеттери 2012-жылы жана 2015-жылдын ноябрь айында болгон, андыктан бугунку 
кунго карата КРнын Жазык-кодексинын 62-ст. 1-б. 1-п. корсотулгондой эскируу 
мооноту отуп кеткендиги соттук кароодо оз далилин тапты деп сот эсептейт.
      Кыргыз Республикасынын Ж. 26-статьясынын 1-болугунун 12-пунктуна ылайык, 
эскируу мооноту отуп кеткендиктен жазык ишин кыскартууну сот туура деп табат.
      Кылмыш иштин ичинде тиркелип турган буюм далил 2013-жылдын 03-декабрында 
жазылган №4633 сандуу квитанция, 2014-жылдын 19-майында жазылган №4168 
сандуу квитанция, 2015-жылдын 18-мартындагы №2842 сандуу квитанция жана 2015-
жылдын 04-апрелиндеги №2853 сандуу квитанциялар , КРнын Ж. 88-ст. талаптарына 
ылайык кылмыш иш менен бирге сакталууга жатат деп сот эсептейт.
      
Жогоркулардын негизинде жана КР.Ж.К. 19,62-ст.ст., Кыргыз Республикасынын Ж. 
23,26,292,294,394-ст.ст. жетекчиликке алып, сот
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      М.А.Б. К.Р.Ж.-кодексинын 204-статьясынын 1-болуму, 204-статьясынын 1-болуму 
жана 204-статьясынын 1-болуму боюнча айыбы жабырлануучулар Абдуллаев 
Абдижалил, Сатаров Доолбек жана ********* айыптоодон баш тарткандыктан, 
Кыргыз Республикасынын Ж. 26-ст. 1-б. 13-п. негизинде кылмыш жаза 
жоопкерчилигинен бошотулсун.
      КРнын Жазык-кодексинын 320-статьясынын 2-болуму, 320-статьясынын 2-болуму 
жана 320-статьясынын 2-болуму менен айыпталган аракеттери Кыргыз 
Республикасынын Ж. 26-ст. 1-б. 12-п. негизинде эскируу мооноту отуп кеткендигине 
байланыштуу кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотулсун.
      Тергоого жана сотко келип туруу жонундогу милдеттенмеси токтом кучуно 
киргенден кийин алынып салынсын.
      Токтомго нараазы тарап 10 кундун ичинде Баткен областык сотуна апелляциялык 
тартипте даттанууга укуктуу.
      
      
      
      
      Торагалык кылуучу:М.Ж.П.
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


