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Иш № УД-96/19-02 Кочурмосу
Туп нуска
Т О К Т О М
23-декабрь 2019-жыл Араван айылы
Ош областынын Араван райондук соту
Курамында торайымдык кылуучу: Асаналиева А.А.,
сот отурумунун катчысы: Чыныбек у.А.,
мамлекеттик айыптоочу : Салиев У.,
жактоочу: Бекташов У. (25-сентябрь 2019-жылдагы № ххх ордер-тапшырманын 
негизинде)
катышуусунда ачык соттук отурумда Кыргыз Республикасынын К. 234-беренесинин 3-
б.2-п. менен айыпталган С.И.Р. кылмыш иши каралды, иш боюнча ал 31-октябрь 19хх-
жылы Араван районунун Тепе-Коргон айылында туулган, улуту озбек, Озбекстан 
Республикасынын жараны, мурда соттолбогон, уй-булолуу, иштебейт, Араван 
районунун Тепе-Коргон айыл округунун Жар-Кыштак айылында жашайт, богот коюу 
чарасы катары уй камагы тандалган.
Кыргыз Республикасынын К. 234-беренесинин 3-б.2-п. менен айыпталган.
      Иштеги материалдарды изилдеп, айыпталуучунунун, жабырлануучунун, кубонун 
корсотмолорун, процесстин катышуучуларынын жарыш создорун, айыпталуучунун 
акыркы созун угуп,
Т А П Т Ы :
С.И.Р. хх-июнь 20хх-жылы саат 13.30 дар чамасында Араван районунун Тепе-Коргон 
айыл аймагынын борборунда жайгашкан сулуулук салонуна кирип, ал жерде иштеп 
жаткан Япчан айылынын тургуну, озунун аялы О.М. эч бир себепсиз жалпыга бирдей 
журум-турум нормаларын одоно бузуу менен М.О. жаагына колу менен уруп, салондун 
ичиндеги кунумдук колдонулуучу кайчы менен уруп жибергенде анын он колунун 
алаканын кесип кеткен деп айыбы угузулган.
Натыйжада, Араван районунун соттук медициналык экспертизанын 11-июль 2018-
жылдагы №ххх сандуу корутундусуна ылайык, О.М. денесинен ден-соолуктун кыска 
моонотко бузулушуна алып келген женил жаракат алган.
Соттук отурумда айыпталуучу С.И. куноосун жарым-жартылай мойнуна алып, хх-
июнь 20хх-жылы саат 13:30 дар чамасында Араван районунун Тепе-Коргон айыл 
аймагынын борборунда жайгашкан озунун аялы иштеткен сулуулук салонуна 
балдарынан кабар алуу учун киргенин, аялы О.М. балдарын балдар уйуно тапшырып 
салганын айтканда, оз ара пикир келишпестиктен уруша кетишип, бет жагына колу 
менен бир жолу чаап жибергенде О.М. кайчыны колуна ала калып, бекем кысып 
кармаганда алаканы кесилип кеткендигин, кайчы менен урбагандыгын, аялынын 
колунан кайчыны алып коюуга аракет жасагандыгын, азыркы учурда 
жабырлануучудан кечирим сурап, аны менен жарашууга жетишкендигин корсотуп, 
ишти ондуруштон кыскартып, кылмыш-жаза жоопкерчилигинен бошотуп берууну 
сурайт.
Соттук отурумда жабырлануучу О.М. айыпталуучунун аялы болорун, хх-июнь 20хх-
жылы саат 13:30 дар чамасында Тепе-Коргон айыл округунун борборунда жайгашкан 
сулуулук салонунда иштеп жаткан учурда куйоосу С.И. балдарын коруу учун аларды 
сурап киргенин, ачуусу менен балдарды интернатка тапшырып койдум деп айтып, экоо 
соз талашып уруша кетишкенде С.И. бетке чаап жибергендигин, салондо кунумдук 
ишинде колдонулуучу кайчыны колуна бекем кармап С.И. салондон чыгып кет деп 
кайчы менен тап бергенде, кайчыны ото бекем кармагандыктан кайчы алаканын кесип, 
канап кеткенин, айыпталуучу кайчы менен урбагандыгын корсотуп, азыркы учурда 
куйоосун балдарынын атасы катары кечирип, аны менен жарашууга жетишкендиктен 
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кылмыш-жаза жоопкерчилигинен бошотуп, ишти ондуруштон кыскартып берууну 
сурайт.
Соттук отурумда кубо К.М. жабырлануучунун апасы болорун, хх-июнь 20хх-жылы 
жабырлануучу кызы О.М. иштеген салонго келип, куйоо баласы С.И. менен кызы экоо 
жанжалдашып, С.И.О. М. бетке чаап жибергенин кызынан уккандыгын, окуяны оз козу 
менен корбогондугун ырастайт.
Сот, иштин материалдарын изилдеп, соттук отурумда аныкталган жагдайларга иштин 
материалдары менен калыс жана ар тараптуу карап, айыпталуучунун жана 
жабырлануучунун корсотмолорун, жарыш создорун, айыпталуучунун акыркы созун 
угуп, томондогудой жыйынтыкка келет.
Тергоо органы тарабынан С.И. кылмыш аракети Кыргыз Республикаснын К. 234-
беренесинин 3-б.2-п. менен квалификацияланган.
      К.Р.Ж. кодексин, К.Р.Ж. жонундо кодексин, К.Р.Ж.-процесстик кодексин, К.Р.Ж.-
аткаруу кодексин, "Мунапыс беруу негиздери жана аны колдонуу тартиби жонундо" 
К.Р.М. колдонууга киргизуу тууралуу” Кыргыз Республикасынын 24-январь 2017-
жылдагы №10 сандуу мыйзамынын 8-беренесинин 5-б. ылайык Жазык процесстик 
кодекс кучуно кирген кунго чейин башталган тергоо жана процесстик аракеттер ушул 
мыйзамда каралган учурларды кошпогондо ал кучуно киргенге чейин колдонулуп 
келген тартипте жана мооноттордо жургузулот деп корсотулгон.
      Ошондуктан бул кылмыш фактылары 2019-жылдын 1-январына чейин жаны К.Р.Ж. 
кодекси кучуно киргенге чейин орун алгандыктан, сот айыпталуучу И.С. карата окум 
чыгаруу убагында Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 1997-жылдагы 
редакциясынын нормаларын колдонуу мумкун деп эсептейт.
      Сот отурумунда айыпталуучу С.И. хх-июнь 20хх-жылы Тепе-Коргон айыл 
аймагынын борборунда жайгашкан сулуулук салонунда жабырлануучу О.М. уруша 
кетип, колу менен бетине чаап жибергендигин корсотот.
      Ошондой эле, айыпталуучунун корсотмосун жабырлануучу О.М. дагы кубаттап, 
кайчыны колуна бекем кармап алып айыпталуучу И.С. карата «салондон чыгып кет» 
деп тап бергенде, алаканы кесилип кеткендигин, айыпталуучу кайчы менен 
урбагандыгын тастыктайт.
      Мындай жагдайда сот айыпталуучу С.И. аракети Кыргыз Республикасынын К. 234-
беренесинин 1-б. менен жиктелууго жатат деп табат.
      Анткени анын аракетинде хулиганчылык башкача айтканда, зомбулук же зомбулук 
корсотом деп коркутуу, коомдук тартипти же жалпыга бирдей журуш-туруш 
ченемдерин одоно бузган аракеттери курал колдонуу же курал-жарак, болбосо курал 
катары пайдалануучу нерселерди колдоном деп коркутуу аракеттери соттук 
заседаниеде далилденген жок деп сот эсептейт.
      Айыпталуучу С.И. кайчыны атайылап дардап алып келгени соттук отурумда оз 
ордун тапкан жок, жабырлануучу ал кайчыны сулуулук салонунда кунумдук 
жумушунда колдоноору тастыкталды.
      К.Р.Ж. Сотунун Пленумунун 5-июль 1991-жылдагы №3 сандуу токтомунун 5-
пунктуна ылайык “кылмыштын ордунда алынган, жараат келтируу учун атайын 
ынгайлаштырып даярдалбаган, анын ичинде чарбалык-тиричилик багыттагы колдонуу 
же колдонууга аракет жасоо боюнча предметтер кылмыш аракеттерди 
квалификациялоо учун негиз катары каралуусу мумкун эмес“ деп корсотулгон.
      А.И.С. бул жосуну боюнча куноосу айыпталуучу куноосун жарым-жартылай 
мойнуна алып берген соттук отурумдагы корсотмосу, жабырлануучу М.О.н 
корсотмосу, соттук-медициналык экспертизанын корутундусу, окуя болгон жерге кароо 
жургузуу протоколу, кубонун корсотмосу жана башка иштин материалдары менен 
далилденет.
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      Соттук отурумда жабырлануучу О.М. айыпталуучу И.С. кечирип, оз ара жарашууга 
жетишкендиктерин, ага карата эч кандай доосу жоктугун корсотуп, кылмыш-жаза 
жоопкерчиликтен бошотуп, жазык ишти ондуруштон кыскартып берууну сурайт.
      К.Р.Ж.-процесстик кодексинин 292-беренесине ылайык, эгерде соттук териштируу 
учурунда ушул Кодекстин 26-беренесинин 1-6. 3-14-пунктгарында корсотулгон 
жагдайлар аныкталса, сот отурумунда иш токтотулууга тийиш.
      Айыпталуучу С.И. жасаган кылмышы К.Р.Ж. процесстик кодексинин 23-
беренесинин 3-6. жекече-жалпы айыптоо иштерине кирет.
      Кыргыз Республикасынын Ж. 26-беренесинин 1-6.13-п. талабына ылайык, жекече-
жалпы айыптоо ипггери боюнча тараптардын жарашуусу менен ишти кыскартууга жол 
берилет.
      Кыргыз Республикасынын К. 66-беренесинин 1-6. негизинде анча оор эмес 
кылмыш жасаган адам, эгерде ал жабырлануучу менен элдешсе жана келтирилген 
зыянды жайгарса кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотулат.
      Ушул эле Кодекстин 11-беренесинин талабына ылайык, айыпталуучу С.И.Р. 
жасаган кылмышы анча оор эмес кылмыштардын классификациясына кирет.
       Ж.М.О.найыпталуучу И.С. жоопкерчиликтен бошотуп, ишти кыскартууну сураган 
тосмо арызын, айьшталуучунун жасаган кылмышына чын дилинен окунгондугун эске 
алып, айыпталуучуну Кыргыз Республикасынын К. 66-беренесинин талабына ылайык 
жоопкерчиликтен бошотууну, жазык ишти Жазык-процесстик кодесинин 26-
беренесинин 1-6. 13-п. негизинде ондуруштон кыскартууну сот туура деп табат.
      Жогорудагылардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын Ж. 26- беренесинин 
1-6.13-п., 292,294-беренелерин жетекчиликке алып, сот
      
      ТОКТОМ КЫЛАТ:
      
       Кыргыз Республикасынын К. 234-беренесинин 1-6. менен айыпталган С.И.Р. 
Кыргыз Республикасьшын К. 66-беренесинин 1-6. негизинде жоопкерчиликтен 
бошотулсун.
       Жазык иши Кыргыз Республикасынын Ж. 26-беренесинин 1-6.13-п. негизинде 
ондуруштон кыскартылсын.
       Токтом мыйзамдуу кучуно киргенден кийин С.И.Р. уй камагы богот коюу чарасы 
алынып салынсын.
      Далил буюм катары алынган бир даана кайчы токтом мыйзамдуу кучуно киргенден 
кийин ээси Османова Махтубага кайтарылып берилсин.
       Токтомго нааразы тарап 10 кун ичинде ушул сот аркылуу Ош областтык сотуна 
даттанууга укуктуу.
      Торайымдык кылган: Асаналиева А.А.
      Кочурмосу туура:


