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      УД-152/19-Ба-2 туп нуска
      
      
      
      ОКУМ
       Кыргыз Республикасынын атынан
2019-жыл 02-декабрь Кадамжай шаары

      Баткен областы, Кадамжай райондук соту
курамында торагалык кылган М.Ж.П.
сот отурумунун катчысы А.А.
мамлекеттик айыптоочу Т.К.
адвокат С.Ш.
катышуусу менен ачык сот отурумунда кылмыш иш карап, иш боюнча К.у.С. 22-май 
1997-жылы Кадамжай районунда туулган, улуту кыргыз, билими орто, бойдок, эч 
жерде иштебейт, мурда соттолбогон, Баткен облусунун Кадамжай районунун Халмион 
айыл аймагынын Ноогардан айылында жашайт, иш боюнча тергоого жана сотко келип 
туруу жонундо милдеттенме алган, К.Р.Ж.-Кодексинын 253-статьясынын 1-болумундо 
корсотулгон кылмышты жасоодо айыпталат.
      Айыпталуучунун жана куболордун корсотмосун угуп, иштин ичиндеги 
материалдар менен таанышып чыгып, далилдерди изилдеп, сот томондогудой
      
ТАПТЫ:
2019-жылдын 13-сентябрында Кадамжай райондук И. тарабынан жургузулгон 
“Арсенал” операциясынын журушундо, Кадамжай районунун Айдаркен ашуусунун 
устундогу Халмион айыл аймагынын Чет-Жылга жайлоосунда мал багып жургон, 
Кадамжай районунун Ноогардан айылынын тургуну 1997-жылы туулган К.у.С. эч 
кандай тийиштуу уруксат кагазы жок курал менен ок даарыларды сактап жургондугу 
аныкталып. Окуя болгон жерге кароо учурунда 1 даана 16 калибрлуу И-79572 сандуу 
сайсыз куралу менен 14 даана огу табылып алынган.
Ош ОИ. эксперт-криминалистери тарабынан 2019-жылдын 18-сентябрындагы №530 
сандуу корутундусуна ылайык, 16 калибрлуу 1961-жылы чыгарылган И-79572 
маркасындагы 1 стволдуу сайсыз ок атууга жарактуу ок атуучу курал экендиги, ал эми 
14 даана ок даарылары атууга жарактуу 16 калибрлуу мергенчилик мылтыктарга 
шайкештирилген заводтук экендиги аныкталган.
Айыпталуучу К.у.С. куноосун мойнуна алып: озу элдин бодо малдарын кайтарып 
тиричилик кылаарын, малдардын жана озунун коопсуздугун коргоо максатында, чон 
атасы Алтымышов Койчубайдан калган ок атуучу куралын алып барып сактап журуп, 
милиция кызматкерлери келип кайрылганда оз каалоосу менен алып чыгып тапшырып 
берип, пайдаланууга эч кандай уруксат кагазы жоктугун, эми кайрылып 
мыйзамдашытырууга аракет кылып жаткандыгын, башка кайталанбастыгын, кечирим 
сурап айып толом толоого мумкунчулугу жоктугун корсотуп, камакка байланышпаган 
жаза белгилеп берууну сурайт.
Куболор Кадамжай РИ. Р.Н. атындагы А. аймактык кызматкерлери Конуров Каныбек 
жана Салимбеков Шераали корсотмо берип анда: 2019-жылдын 11-сентябрынан 13-
сентябрына чейинки аралыкта “Арсенал” операциясынын журушундо, 2019-жылдын 
13-сентябры куну Кадамжай районунун Айдаркен ашуусунун устундогу Чет-Жылга 
жайлоосунда мал багып жургон К.у.С.ти короосунда уруксат кагазы жок курал менен 
ок даарыларды сактап жургондугу аныкталып, текшеруунун журушундо акт тузулуп 
мыйзам чегинде алынгандыгы жонундо корсотмо беришти.
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К.А.К.: баласы ********* айылдын малдарын чогултуп жайы менен жайлоолоп мал 
багаарын, озу жалгыз болгондуктан атасынан калган ок атуучу мылтыкты озу менен 
кошо алып жургондугун, атасы Алтымышов Койчубай каза болоордун алдында озунун 
мылтыгын небереси *********ке берип мал кайтарганда алып журосун деп белекке 
калтырып кеткендигин бирок мылтыктык эч кандай уруксат кагазы жок экендиги 
жонундо корсотмо берди.
К.А.Н.: Алтымышов Келдибектин жубайы, ал эми ********* мурдагы аялынын 
баласы, аны да оз баласындай кабыл алып карап жаткандыгын, озу уй жумуштары 
менен алектенээрин, ал эми уй-булодогу ок атуучу курал бар экендиги боюнча кабары 
жоктугу жонундо корсотмо берди.
      Айыпталуучунун жана куболордун корсотмолорун угуп, жактоочунун жана 
прокурордун жарыш создорун угуп, далилдерге баа берип, иштин ичинде топтолгон 
материалдарды изилдеп чыгып сот, томондогудой жыйынтыкка келет.
Айыпталуучунун аракети озунун берген корсотмосунон сырткары, куболордун 
корсотмосу менен, буюм далилдер менен жана иштин ичиндеги башка материалдар 
менен толугу менен оз далилин тапты деп сот эсептейт жана ага карата тергоо 
органдары тарабынан К.Р.Ж.-кодексинын 253-статьясынын 1-болуму боюнча айыбы 
туура угузулган, белгиси болуп, д рм тс з, анын ичинде ыргытуучу, газдуу, сайсыз ү ө ү
куралды, ошого тете травмалык аракеттеги патрондор менен атуу ч н багышталган ү ү
куралды мыйзамсыз сатып алуу, сатып тк р  же алып ж р  аракети болуп ө ө үү ү үү
саналат.
      Кадамжай райондук сотунун 2019-жылдын 29-октябрындагы токтомунун 
негизинде айыпталуучуга карата пробациялык баяндама дайындалган, Кадамжай 
райондук пробация кызматы тарабынан 2019-жылдын 22-ноябрында пробациялык 
баяндама даярдалган.
      К.Р.Ж.-кодексинин 83-статьясынын 1-болумунун талабына ылайык, сот беш 
жылдан ашпаган м н тк  эркиндигинен ажыратуу т р нд  жаза дайындоодо өө ө ө ү ү ө
кылмыштын оордугун, к н л н н инсандыгын, анын пробациялык к з м лд  ү өө үү ү ө ө ө ү
колдонууга берген макулдугун, ошондой эле иштин башка жагдайларын эске алуу 
менен, соттолгон адамды жаза т тп ст н т з т  м мк н экендиги ж н нд  ө ө ө ө ү ө үү ү ү ө ү ө
тыянакка келет, жазык-укуктук таасир эт н н мажбурлоочу-дем бер ч  чарасы үү ү үү ү
болуп эсептелген пробациялык к з м лд  (пробацияны) колдонуу аркылуу аны жаза ө ө ө ү

т д н бошотуу ж н нд  чечим кабыл алышы м мк н. Ушул эле статьянын 3-ө өө ө ө ү ө ү ү
болумунун талабына ылайык пробациялык козомол бир жылдан уч жылга чейинки 
моонотко белгиленет. Пробациялык козомолдун моонотторун эсептеп чыгаруу соттун 
окуму мыйзамдуу кучуно киргенден тартып башталат.
      Кыргыз Республикасынын “Пробация жонундо” Мыйзамынын 1-статьясына 
ылайык, коомдун жана мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу, пробациянын 
кардарларын тузоо жана кайра социалдаштыруу учун шарттарды тузуу, алардын жаны 
укук бузууларды жасоосун эскертуу пробациянын максаттары болуп саналат.
      КРнын Жазык-кодексинын 19-статьясынын 2-болумунун 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 өө ө ө ү ү ө
м мк н болгон кылмыштар кирет.ү ү
      С.К. уулуна карата коюлган айып боюнча КРнын Жазык кодексинын 253-
статьясынын 1-болумундо I-категориядагы эркиндигинен ажыратуу жазасы каралган. 
КРнын Жазык кодексинын 70-статьясынын 3-болумунун 1-пунктуна ылайык I-
категориядагы эркиндигинен ажыратуу жазасында 2 (эки) жыл 6 (алты) айга чейин 
эркиндигинен ажыратуу жазасы каралган. Демек айыпталуучунун аракети КРнын 
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Жазык кодексинын 19-статьясынын 2-болумуно ылайык анча оор эмес кылмыштардын 
катарына кирет.
      Сот айыпталуучунун аракетине баа берип ага жаза чектоодо жоопкерчилигин 
женилдетуучу жагдай катары кечирим сурап окунгондугун жана ал айыпталып жаткан 
кылмыш анча оор эмес кылмыш экендигин жана жаштыгын эске алып ага карата 
пробациялык козомол колдонуу менен аны жаза отоодон бошотууну туура деп 
эсептейт, ал эми жоопкерчилигин оордотуучу жагдайды сот тапкан жок.
      Кыргыз Республикасынын Ж. 88-статьясынын 4-болумунун 2-пунктунун талабына 
ылайык кылмыш жолу менен алынган колдонууга тыюу салынган буюмдар берилбейт 
жана тиешел  уюмга берил г  тийиш. Андыктан буюм далил 1 даана 16 калибрлуу үү үү ө
И-79572 сандуу сайсыз куралы менен 14 даана огун, Баткен ОИ. каржы чарба 
болумуно откоруп берууну сот туура деп эсептейт.
      Жогоркулардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын Ж. 334-339, 341-344, 
347-349-ст.ст. жетекчиликке алып, сот
      
О К У М К Ы Л А Т :
      К.у.С. К.Р.Ж.-кодексинын 253-статьясынын 1-болуму менен куноолуу деп табылып, 
2 (эки) жылдык моонотко эркиндигинен ажыратылсын.
      К.Р.Ж.-кодексинын 83-статьясынын негизинде 1 (бир) жылдык моонотко 
пробациялык козомол дайындоо менен жазадан бошотулсун.
      Корсотулгон 1 (бир) жылдык пробациялык козомол моонот ичинде башка кылмыш 
жасабаса окум аткарылбасын.
      К.у.С.ке бир жылдык пробациялык козомолду колдонуу менен жазадан бошотулган 
моонот ичинде соттун окуму мыйзамдуу кучуно кирген учурдан тартып он кундун 
ичинде жашаган жери боюнча пробация органына кел г , пробация органынын үү ө
уруксатысыз лк н н чегинен чыкпоого, пробация органына жашаган жери, иши же ө ө ү
окуусу ж н нд , ошондой эле алар зг рг нд г  тууралуу кабарландырууга, ө ү ө ө ө ө ү ү
пробация органынын кызматкеринин мыйзамдуу талабынын негизинде жумуш 
убактысында пробация органына мезгил-мезгили менен келип турууга, жашаган 
жеринен кыска м н тк  чыгып кет  зарылдыгы болгондо, пробация органынан өө ө ө үү
уруксат алууга, пробация органы тарабынан дайындалган ресоциализация 
программаларына катышуусу милдеттендирилсин.
      Окум кучуно киргенден кийин тергоого жана сотко келип туруу жонундогу 
милдеттенмеси алынып салынсын.
      Буюм далил 1 даана 16 калибрлуу И-79572 сандуу сайсыз куралы менен 14 даана 
огу, Баткен ОИ. каржы чарба болумуно откорулуп берилсин.
      Окумго нараазы тарап 30 суткалык моонот ичинде Баткен областык сотуна 
апелляциялык тартипте даттанууга укуктуу.
      
      
      
      Торагалык кылган:М.Ж.П.
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