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УД-102-19.Д7 № 03-037-2019-000565
      

 К У МӨ
Кыргыз Республикасынын атынан
2020-жылдын 17-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 М.Д.,
жактоочу П.И.,
Ноокен райондук социалдык онугуу башкармалыгынын уй-булоону жана балдарды 
колдоо болумунун адиси С.А., педагог Д.К.К., жабырлануучу А.Д.И. мыйзамдуу окулу 
Г.А. катышуусу менен жабык соттук отурумда Кыргыз Республикасынын ЖКнин 163-
беренеси менен айыпталган Э.М.Т. жазык ишин карап, ал иш боюнча:
      Э.М.Т. - 1962-жылдын 13-майында Ноокен районунда туулган, улуту озбек, билими 
орто, уй-булоолуу эки баласы бар, мурда соттолгон эмес, эч жерде иштебейт, Ноокен 
районунун Масы айыл окмотунун К.С. кочосунун №83 уйундо жашайт, К.Р.Ж. 
кодексинин 163-беренеси менен айыпталынат. Богот коюу чарасы башка жакка кетпоо 
жонундогу тил катында, айыптоо актысынын кочурмосун убагында алган.
      Иштин ичиндеги материалдарды изилдеп, айыпкердин, жабырланучунун, 
мыйзамдуу окулунун, кошумча кубонун корсотмолорун, мамлекеттик айыптоочунун, 
жабырлануучунун, мыйзамдуу окулунун, жактоочунун, айыпкердин жарыш создорун, 
айыпкердин акыркы созун угуп, сот

       Т А Б А Т:
      
      Э.М.Т. 2019-жылдын 16-сентябрында саат 12:30 чамасында озунун Ноокен 
районунун Масы айылынын К.С. кочосундо жайгашкан №83 уйундо спирт ичимдигин 
ичип алып, К.С. кочосунун №82 уйундо жашаган жаш оспурум жабырлануучу 
21.09.2010-жылы туулган А.Д.И. уйумду тазалап берчи деп чакырып, колуна 200 сом 
акча берип, ал уйунун короосун шыпырып тазалап жатканда, уйундо эч ким 
жоктугунан пайдаланып, чон уйдун болмосуно чакырып, Д.А. шымын чечип, колу 
менен жыныстык мучосун жана кочугун кармап сексуалдык муноздогу аракеттерди 
жасаганга мажбурлаганда, ал шымын кийип ал жерден чыгып кеткен.
      Сотто, Э.М.Т. куноосун мойнуна алып, 2019-жылдын 16-сентябрь куну спирт 
ичимдигин ичкендигин, саат 12:00 чамасында кочого чыкса жабырлануучу А.Д.И. 
инилери менен ойноп журушкондугун, алар менен учурашып, А.Д.ка 200 сом акча 
берип уйунун короосун шыпырып тазалап бер деп айткандыгын, жабырлануучу Д.А. 
макул деп уйунун короосун тазалап шыпырып кетишкендигин, уйундо турган 
кастюмунун чонтогу антарылып калгандыгын коруп Дилрухтун уйуно кирип менин 
чонтогумон канча акча алдын деп сураса 400 акча бергендигин, ал акчанын 200 сомун 
Дилрухка берип кайта чыгып бара жатса Дилрухтун апасы Г.А. келип, “эмне учун 
кызыма 200 сом акча бердиниз” деп айткандыгын, уйумдун короосун тазалагындыгы 
учун бердим деп жооп берип озунун уйуно кирип кайра кочого чыгып бара жатса 
уйунун алдында Дилрух менен апасы Г.А. экоо келип апасы “эмне учун менин кызымы 
урдунуз” деп айткандыгын, мас абалда элем эстей албаймын эгерде урган болсом 
кечирип кой деп кечирим сурагандыгын, Дилрухка берген акчаны уйуно таштап коюп 
кетишкендигин, окуя болгон учурда мас абалда болгондуктан окуяны жакшы эстей 
албагандыгын корсотуп, женил жаза берууну сурайт.
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      Сотто, жабырлануучу А.Д.И., мыйзамдуу окулу Г.А., Ноокен райондук социалдык 
онугуу башкармалыгынын уй-булоону жана балдарды колдоо болумунун адиси С.А., 
педагог Д.К.К. катышуусунда суралып, азыр тогуз жашта экендигин, мектепте окуп 
жаткандыгын, уйуно мектептен келсе кошуналардын балдары кочодо ойноп 
жатышкандыгын, аларга М.Э. торт алып келип берген экендигин, М.Э. чакырып, “акча 
берем уйду тазалап бер” деп айтканынан уйун тазалап берендигин, анан катуу 
кучактап акча берем деп айткандыгын, уйго алып кирип, шымын чечип жыныстык 
мучосуно колун салып кармаганда уйумо качып барып, болгон окуяны апама айтып 
бергем деп корсотмо берет.
      Сотто, жабырлануучу А.Д.И.нын мыйзамдуу окулу Г.А., жабырлануучу А.Д.И. 
кызы экендигин, азыр тогуз жашта экендигин, 2019-жылдын 16-сентябрь куну 
жолдошу Россиядан акча салып, саат 12:30 чамасында ошол акчаны алганы банкка 
келип акчаны алып кайра уйуно барса, айыпкер М.Э. уйундо уч баласын кучактап 
олтургандыгын, эмне кылып жатасыз деп сураса “балдарыны ойнотуп жатам” деп 
айткандыгын, кызынын колунда 200 сом акча бар экендигин, М.Э. кеткенден кийин 
кызы Дилрух ыйлап “М.Э. шымымы чечип жыныстык мучосуно колун салды, бироого 
айтса олтуромун деп коркутту, азыр ооруп жатат” деп айткандыгын, М.Э.ко барып 
ушул жаш кызга 200 сом акча берип уйунузду тазалатасызбы деп урушуп келгендигин, 
кызы жыныстык мучом ооруп жатат деп айткандыктан ооруканага алып барса 
даарыгерлер корбой коюшкандыгын. М.Э. Россияга кеткенде уйун кайын энеси карап 
турунуз деп таштап кеткендигин, итине тамак берип карап журушкондугун, кыздары 
М.Э.дун уйуно итинен коркуп оздору кире албастыгын, озу жаны келин болуп 
келгенде М.Э. мас абалында уйуно кирип жатып алганда кайын энесине айтып экинчи 
кирбесин деп чыгарып жибергендигин, озунун небересиндей тогуз жашар кызга 
кантип акча берип, иш кылдыргандыгын, уйуно алып кирип кызымдын шымын чечип, 
жыныстык мучолорун кармалаганда, кызы качып кетип калгандыгын, эгер кача албай 
калганда мындан дагы башкача иш болмок деп корсотуп, мыйзам чегинде жаза 
берууну сурайт.
      Сотто, кошумча кубо катары суралган Абдурахманов Илхомжон, жабырлануучу 
А.Д.И.нын атасы экендигин, айыпкер Э.М.Т. кошунасы экендигин, окуя болгон учурда 
Россия Федерациясында экендигин, кайсы куну эсинде жок экендигин аялы телефон 
чалып кызы Дилрухту кошунасы М.Э. зордуктап койду деп айткандыгын, ачуусу келип 
билет алып эртеси куну Кыргызтанга келгендигин, уйуно келип болгон окуяны кызым 
менен аялы айтып беришти деп корсотуу берет.
      Ноокен районунун соттук-медициналык экспертизасынын 2019-жылдын 20-
сентябрындагы №318 саны менен берилген корутундусуна ылайык, жаш оспурум 
жабырлануучу Д.А. кыздык белгиси бузулбагандыгы жана денесинен кандайдыр бир 
жаракаттар аныкталган эмес деп корутунду берген.
      Соттук-психиатриялык экспертизанын 2019-жылдын 23-сентябрындагы №547 
сандуу корутундусунда, айыпталуучу Э.М.Т. психикалык оору менен оорубагандыгы 
аныкталган.
      Айыпкер Э.М.Т. куноосун мойнуна алгандан сырткары анын куноосу, сотто 
суралган жабырлануучунун, мыйзамдуу окулунун, кошумча кубонун корсотмолору 
жана иштин ичиндеги материалдар окуя болгон жерге кароо протколу (и.б.16-17), фото 
таблицалар жана иштин ичиндеги башка материалдар менен толук далилденет деп сот 
эсептейт.
Сот, Э.М.Т. аракети Кыргыз Республикасынын ЖКнин 163-бер. менен туура 
квалификацияланган деп эсептейт, бул кылмыштын квалификациялоочу белгилери 
болуп, “сексуалдык муноздогу аракеттерге мажбурлоо, башкача айтканда ушул 
Кодекстин 161 жана 162-бернесинде каралган кылмыштардын белгилери болгондо, 
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шантаж кылуу жолу менен же болбосо жабырлануучунун материалдык же башкадан 
коз каранды болгонун пайдалануу менен жыныстык катнашка, бачабаздыкка, 
лесбиядыкка же сексуалдык муноздогу башка аракеттерди кылууга адамды мажбурлоо 
болуп” саналат.
Сот, Э.М.Т.ке жаза чект д  анын ишинин оордотуучу жана женилдет ч  өө ө үү ү
жагдайларды эске алуу менен жаза чект н  туура к р т.өө ү ө ө
Женилдетуучу жагдайлары катары куноосун мойнуна алып, кылган ишине 
окунгондугун, уй-булоолук абалын эске алат.
Оортуучу жагдай катары жаш бала экендигин билип туруп, ага карата кылмыш 
жасагандыгын эске алат.
К.Р.Ж. кодексинин 163-беренесинде 1-катергориядагы эркиндигинен ажыратуу жазасы 
каралган, айыпталуучу Э.М.Т. жасаган кылмышы жашы жетелек осупурум, башка 
айтканда тогуз жаштагы жабыралунуучу А.Д.И.га карата жасагандыгын, анын жасаган 
кылмышы коомго терс таасирин тийгизип, коомчулукта озгочо таасирди 
жараткандыктан Э.М.Т.ти камакка байланышкан жазаны колдонууну сот туура корот.
      Жогорудагылардын негизинде, К.Р.Ж.-процесстик кодексинин 334, 335, 336, 338, 
339, 341, 343, 344, 347, 348, 393-бер. жетекчилике алып, сот
      

 К У М К Ы Л А Т :Ө
Э.М.Т. К.Р.Ж. кодексинин 163-беренеси менен к н л  деп табылсын жана ушул ү ѳѳ үү
берене боюнча 2 (эки) жылга эркиндигинен ажыратылсын.
Богот коюу чарасы озгортулуп, сот залынан камакка алынсын.
К.Р.Ж. кодексинин 81-бер. 5-б. негизинде окум мыйзамдуу кучуно киргенге чейинки 
камакта кармоонун мооноту камактагы бир кун эркиндигинен ажыратылган бир кунго 
барабар деп эсептелинсин.
Жаза отоо мооноту 2020-жылдын 17-январынан баштап эсептелинсин.

кумго нааразы тарап 30 (отуз) кундун ичинде Ноокен райондук соту аркылуу Жалал-Ө
Абад областтык сотуна апелляциялык тартипте даттануу же сунуш келтирууго укуктуу.
      Т рагалык кылган:- ск нов Д.А.ө Ө ө
      
      Кочурмосу туура


