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ДП-061-19.Д7 №03-037-2019-000732

      Т О К Т О М
      2020-жылдын 10-январы Масы айылы.
      Жалал-Абад областынын Ноокен райондук соту курамында:
т рагалык кылуучу: ск нов Д.А.ө Ө ө
сот отурумунун катчысы К.М.,
мамлекеттик айыптоочу Р.Ш.
катышуусу менен ачык соттук отурумда Кыргыз Республикасынын жоруктар 
жонундогу кодексинин 75-бер. менен айыпталган К.Б.С. жорук жонундогу ишин карап, 
ал иш боюнча:
      К.Б.С.-1986-жылдын 30-январында Жалал-Абад областынын Ноокен районунда 
туулган, Россия Федерациясынын жараны, улуту озбек, билими орто, мурда соттолгон 
эмес, уй-булолуу жашка толо элек уч баласы бар, эч жерде иштебейт, Кочкор-Ата 
шаарынын Горкий кочосунун №32 уйундо жашайт. К.Р.Ж. жонундогу кодексинин 75-
бер. менен айыпталынат. Богот коюу чарасы келип туруу жонундо тил катында, 
айыптоо актысынын кочурмосун убагында алган.
      Соттук отурумда айыпталуучунун, жабырлануучунун корсотмолорун, мамлекеттик 
айыптоочунун, айыпталуучунун, жабырлануучунун жарыш создорун, айыпталуучунун 
акыркы созун угуп, сот
      
       Т А Б А Т:

      К.Б.С. 2019-жылдын 27-ноябрь куну саат 23:00 чамасында Момбеков айыл 
окмотунун Ш.М. кочосунун №56 уйунун тургуну жубайы М.Н.ны озунун жашаган 
уйунун болмосундо эч бир себепсиз он буту менен ичине бир жолу тээп, денесине 
зыян келтирип, зомбулук аракеттерди жасаган.
      Натыйжада жабырлануучу М.Н. соттук медициналык экспертизанын 29.11.2019-
жылдагы №417 сандуу корутундусуна ылайык, денесине женил дене жараат 
алгандыгы аныкталган.
      Соттук териштируудо айыпталуучу К.Б.С. куноосун мойнуна алып, 2019-жылдын 
27-ноябрь куну саат 23:00 чамасында жубайы Н.М. апасынын Момбеков айылындагы 
уйуно балдарын коргону барса, жубайы Н.М. балдарын корсотпой, тоскоолдук 
кылганда ачуусу келип ич тарабына буту менен тээп, уруп койгондугун, азыркы кундо 
Н.М. экоо жарашып чогуу жашап жатышкандыгын, ортолорунда уч баласы бар 
экендигин, Н.М. кечирим сурап, Н.М. кайыр доосу жок экендигин корсотуп тосмо арыз 
жазып берендигин корсотуп, жорук жоопкерчилигинен бошотуп, жорук жонундогу 
ишти кыскартып берууну сурайт.
      Соттук териштируудо жабырлануучу М.Н., Б.К. экоо уйлонуп уч балалуу 
болушкандыгын, 2019-жылдын 27-ноябрында балдарын алып озунун апасын уйуно 
кеткендигин, саат 23:00 чамасында жолдошу Б.К. барып, эшикти такылдатканынан 
эшикке чыкса, балдарын коргону келгенин айткандыгын, балдар уктап калды, кеч 
болуп калды, эртен келип корунуз десе болбой, уйуно кирип балдарын коруп, создон 
соз чыгып урушуп, колу менен уруп, буту менен тээп уруп койгондугун, ачуусу келип 
милицияга арыз менен кайрылгандыгын, азыркы кундо Б.К. кечирим сурагандыктан 
кечиргендигин, ортолорунда балдары бар экендигин корсотуп, жазып берген тосмо 
арызын колдоп, жорук жонундогу ишти кыскартып, Б.К.ду жорук жоопкерчилиген 
бошотуп берууну сурайт.
       Сот, К.Б.С. аракети алдын ала тергоо органдары тарабынан Кыргыз 
Республикасынын жоруктар жонундогу кодексинин 75-бер. менен туура 
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квалификацияланган деп эсептейт, бул кылмыштын квалификациялоочу белгилери 
болуп, “ й-б л  м ч л р н н биринин й-б л н н башка м ч с н  же ага Ү ү ө ү ө ө ү ү ү ү ө ү ү ө ү ө
те дештирилген адамга карата жабырлануучунун конституциялык жана башка ң
укуктарын жана эркиндиктерин бузган, буга тете эле ага дене-бойлук же психикалык 
азаптануу келтирген же болбосо анын дене-бойлук же психикалык н г с н  зыян ө ү үү ү ө
келтирген кандай болбосун атайылап жасаган аракети” болуп эсептелинет.
      Ж.М.Н. сотко тосмо арыз менен кайрылып, ал тосмо арызында К.Б.С. менен оз ара 
жарашып алгандыгын, эч кандай кайыр доосу жоктугун корсотуп, К.Б.С.ти жорук 
жоопкерчиликтен бошотуп, жорук жонундо ишти кыскартууну сураган. (тосмо арызы 
ишке тиркелди)
      Мамлекеттик айыптоочу К.Б.С. жабырлануучу М.Н. менен жарашып алгандыгына 
байланыштуу К.Б.С.ти жорук жоопкерчилигинен бошотуп, жорук жонундогу ишин 
кыскартууну сурайт.
Кыргыз Республикасынын Ж. 26-бер. 1-п. 13-п., ушул Кодекстин 23-беренесинин 3-
б л г н  жана Жоруктар ж н нд  кодекстин 39-беренесине ылайык тараптардын ө ү ү ө ө ү ө
жарашуусуна байланыштуу иш кыскартылууга жатат деп корсотулгон.
      К.Р.Ж. жонундогу кодексинин 39-бер. 1-п. ылайык, эгерде жоопкерчиликке алып 
келуучу жорукту жасаган адам зыяндын ордун толтурса же келтирген зыянды жойсо 
жана жабырлдануучу менен жарашса, жабырлануучунун талабы боюнча 
жоопкерчиликтен бошотулат деп косротулгон.
       Жогорудагыларды эске алып, К.Б.С. жабырлануучу М.Н. менен жарашып 
алгандыгына байланыштуу К.Б.С.ти жорук жоопкерчиликтен бошотуп, ишин 
кыскартууну сот туура деп табат.
Жогорудагылардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын жоруктар жонундо 
кодексинин 39-бер. жана Кыргыз Республикасынын Ж. 23, 26, 294-беренелерин 
жетекчилике алып, судья
      Т О К Т О М К Ы Л А Т :

К.Р.Ж. жонундо кодексинин 75-бер. менен айыпталган К.Б.С. жабырлануучу М.Н. 
менен жарашып алгандыгына байланыштуу жорук жоопкерчиликтен бошотулуп, иш 
ондуруштон кыскартылсын.
Токтом кучуно киргенден кийин К.Б.С. келип туруу жонундогу тил катты алынып 
салынсын.
Токтомго наразы тарап 10 к нд н ичинде Ноокен райондук соту аркылуу Жалал-Абад ү ү
областык сотуна апелляциялык тартипте арызданууга, сунуш келтир г  укутуу.үү ө

      Т рагалык кылган: ск нов Д.А.ө Ө ө
Кочурмосу туура:-


