
 

 

 

 
 

 

 

         
 

 

              
 

 

 

 

 

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

обратиться в канцелярию соответствующего суда 

      № УД 98-19-Ба-1 кочурмосу
      
      Т О К Т О М
      2019-жылдын 25-декабры Баткен шаары
      
       Баткен областынын Баткен райондук сотунун
      
       Курамында търагалык кылуучу, судья: Т.И.Т.,
      соттук отурумдун катчысы: С.Н.
      мамлекеттик айыптоочу: Т.Н.
      жабырлануучу К.М.У. катышысу менен ачык соттук отурумда Кыргыз 
Республикасынын К. 204-ст.1-б. менен айыпталган А.Н.А. кылмыш ишин карап, ал иш 
боюнча:
      1994-жылдын 7-июнунда Баткен районунда туулган, улуту кыргыз, Кыргыз 
Республикасынын жараны, билими толук эмес орто, бойдок, эч жерде иштебейт, мурда 
соттолбогон, Баткен облусунун Баткен шаарынын Масква кочосунун №12 уйунунун 
тургуну, А.Н.А. Кыргыз Республикасынын К. 204-беренесинин 1-болуму менен 
айыпталат, айыптоо корутундусунун к ч рм с н з убагында алган, иш боюнча бъгътө ү ө ү ө  
коюу чарасы жашаган жеринен эч жакка кетпоо кол кат туру тандалган.
       Сот, айыпталуучунун жана жабырланычунун отунучун угуп, мамлекеттик 
айыптоочунун пикирин угуп, иштин ичиндеги иш кагаздарын изилдеп чыгып, 
т м нд г л р аныкталды деп, сотө ө ө ү ө
      
      Т А П Т Ы :
      
Айыпкер А.Н.А., 2018-жылдын октябрь айынын баш чендеринде алдын ала Баткен 
районунун подстанция участканын тургуну танышы 09.04.1981 жылы туулган 
Исмаилов Абдурахман Шарафовичке жездесин унаасын сатуу учун алып келем деп 
айтып, 2018-жылы 20 октябрь куну Баткен районунун Чек айылынын тургуну 
05.03,.1959-жылы туулган К.М.У. тин ГАЗ3110 улгусундогу мамлекеттик белгиси 
О9549О сандуу унаасын 30000(отуз мин) сомго баалап, аны менен болгон туугундык 
мамилесинен пайдалнып акчасын ай сайын 5000(бешмин) сомдон берем деп, аны 
ишеничине кирип алдоо жолу менен М.К. уйундо турган унаасын сатып алып, Баткен 
шаарынын Подстанция участкасындагы А.И. турак уйуно алып барып, ага 10 000 
сомго сатып А.И. алган акчасын озунун жеке иштерине иштетип жиберип, ошол 
бойдон азыркы кунго чейин жабырланычуга 30000(отуз мин)сом акчасын ар турдуу 
шылтоолорду айтып бербей качып келген.
Натыйжада, А.Н.А. Баткен районунун Дара айыл окмотуно караштуу Чек айылынын 
тургуну 05.03.1959-жылы туулган , К.М.У., узунун кылмыш аракети менен 
материалдык жактан 30 000 (отуз мин) сом олчомдо олутту зыян келтирген.
Бул кылмыш боюнча Кыргыз Республикасынын ЖК-нин 204-бер. 1-богундо 
корсотулгон кылмыштын куурамы бар болгондуктан, жургузулгон иликтоо иштеринин 
журушундо, А.Н.А. жасагандыгы аныкталып Кыргыз Республикасынын К. 204-ст. 1-б. 
менен 03-031-2019-000392 сандуу кылмыш иши козголуп, сотко кароого жиберилген.
      Жогорудагы жагдайлар, томондогу негиздер менен далилденет.
      Соттук отурумда соттолуучу Н.А., угузулган айыбы боюнча куноосун мойнуна 
толугу менен алып, иш боюнча томондогудой корсотмо берди: 2018-жылы октябрь 
айларында Баткен районунун Чек айлындагы жезжем Муса менен жолугуп. Анын 
мурдатан айдап жургон Волга улгусундогу унаасын сатасызбы мен алып озум 
айдаймын деп сурасам, ал макул баасы 30000(отуз мин) сом болот деп айткан. Мен ага 
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бираз тушуруп бериндесем болгон баасы ошол деп койгон. Унааны коруп жездем Муса 
уна бузук деп айткан. Ошол учурда менде акча жок болгондуктан 30000 сом акчаны 1 
жыл ичинде толоп берейин десем, жездем макул болбой коюп ай чайын 5000 сомдон 
бересин деп айткан. Экобуз оз ара макулдашып, унаа отоалбагандыктан, Баткен 
шарынан телефон аркылуу такси чакырып, унааны тарттырып алып Баткен шарындагы 
таанышым Абдурахман аттуу жарандын уйуно алып барганбыз. Мага ошол учурда 
акча ото зарыл болгондуктан, мен жездем Мусадансатып алган Волга унаасын 
Абдурахман акеге 10000(он мин сомго сатып жибергенмин. 10 000 сом акчаны Мол-
булак Банкына кредит алган карызымды толоп салганмын. Андан сон мен Россия 
Федерациясына иштегени баргам. Ал жакта да иш жакшы болбогондуктан жездем 
Мусага ай сайын 5000 сомдон карызымды толой алган жокмун. Ал жактан 2019-
жылдын октябрь айынын аяк ченинде келдим. Баткен шаарындагы турак уйубуздо 
жездем Муса менен жолугуп ага болгон окуяны айтыпберип, бир аз кутуп турусун 
суранганмын деп корсоткону (и.б. 50-51).
      Ж.К.Д. Толкунбек Топчубаевичтин, К.М.С., И.А.Ш., Т.Р.А. корсотмолору менен 
далилденет (и.б. 13-14,16-17,19-20), Алынган буюмга кароо жургузуу жонундо 
протоколу, (и.б. 36,37,38)
       Бугунку кундо жабырланучу менен жарашып жана келтирилген чыгымды толугу 
менен ордун толтурганын жана жабырланучу мене келишим тузулгон боюнча отунмо 
келтирип, сотон, кылмыш ишин кыскартусун суранды.
      Соттук отурумда жабырлануучу Ж.Ж. келтирилген отмусун эске алып, Кыргыз 
Республикасынын ЖРК-нын 26-беренесинин 1-болугун 13-пунктунун негизинде анын 
устунон козголгон кылмыш ишин жаза жоопкерчилигинен бошотуу менен ишти 
кыскартуну отунду.
      Мамлекеттик айыптоочу Н.Т. отунучту толугу менен колдоду.
      Кыргыз Республикасынын ЖПК 292- беренесинин талаптарына ылайык, эгерде 
соттук териштируу учурунда ушул Кодекстин 26-беренесинин биринчи болугун 13-
пунктарында корсотулгон жагдайлар аныкталса, иш сот заседаниесинде кыскартууга 
тийиш.
      Кыргыз Республикасынын ЖПК-нын 26-беренесинин 1-болугунун 13-пунктунун 
талаптарына ылайык, иш боюнча ондуруш томонку жагдайларда кыскартылууга жатат, 
ушул Кодекстин 23-беренесинин 3- болугуно ылайык тараптардын жарашуусуна 
байланыштуу жазык иш кыскартылат деп корсотулгон.
      К.Р.Ж. кодексинин 204-беренесинин 1- болугундо корсотулгон кылмыш, Жазык 
кодексинин 19 –беренесинин талаптарына ылайык, анча оор эмес кылмыштардын 
катарына кирет.
      К.Р.Ж. – процесстик кодексинин 23- беренесинин 3-болугундогу талаптарына 
ылайык корсотулгон айып жекече- жалпы айыптоо иштерине таандык кылынган.
      К.Р.Ж. кодексинин 61-беренесинин 1-болугуно ылайык, анча оор эмес кылмыш 
жасаган адам, эгерде ал жабырдануучу менен элдешсе жана келтирилген зыяндын 
ордун толтурса, Кыргыз Республикасынын ЖПК-нин тиешелуу беренелер тизмегинде 
корсотклгон кылмыштар боюнча жазык жоопкерчилигинен бошотулушу мумкун.
      Демек тараптар жарашууга келишсе, Кыргыз Республикасынын ЖПК –нын 26- 
беренесинин 1 болугунун 13-пунктунун негизинде иш ондуруштон кыскартулууга 
жатат.
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      Жогоркулардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын ЖПК-нын 26-
беренесинин 1-болугунун 13-пунктунун 292,294,490 беренелерин жетекчилике алып, 
сот
      
       Т О К Т О М К Ы Л А Т:
      
      Айыпталуучу А.Н.А. келтирилген отунучу канаттандырылсын.
      К.Р.Ж. кодексинин 204-беренесинин 1-болугу менен айыпталган А.Н.А. кылмыш 
иши тараптардын жарашуусуна байланыштуу –кыскартылып, кылмыш 
жоопкерчилигинен бошотулсун.
      А.Н.А. богот коюу чарасы токтом мыйзамдуу кучуно киргенге чейин озгортуусуз 
калтырылсын, токтом мыйзамдуу кучуно киргенден кийин богот коюу чарасы алынып 
салынсын.
      Бум далил: 1) ГАЗ-3110 улгусундогу автоунанын АВ 343789 санду техникалык 
катто куболугу, №0778793сандуу И.Ж. М.К. атына берилген ишеним катын жана 2(эки) 
даана О9549О сандуу мамлекеттик белгисин РИ. далил буюмдарды сактоочу жайына 
откорулуп берилген буюм далилдер, Токтом кучуно киргенден кийин мыйзамдуу эсине 
кайтарылып берилсин.
       Токтомго нааразы тарап Баткен райондук соту аркылуу Баткен областтык сотуна 10 
сутканын ичинде даттанууга укуктуу.
      
      
      
      Т рагалык кылуучу, судья: (колу) Т.И.Т.ө
       Кочурмосу туура:Т.И.Т.
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