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Кыргыз Республикасынын

Жогорку Сотунун төрагасы

З.К.Базарбековго

Жалал-Абад облустук сотунун дарегине Кыргыз Республикасынын 

Акыйкагчысынын (Омбудсмендин) Жалал-Абад облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Я 

К.Токтобаеванып Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 138-бсренесинин 2- * 

болүгүнүн 1,2,3-пунктары, 3-бөлүгүнүн 1-пункту менен айыпталган Авасбеков Марат 

Сабырбековичтин кылмыш-жаза иши боюнча кайрылуусу кслип түшкөн.

Аталган кайрылуунун мазмунунда сот өндүрүшүнүн маселеси болгон жагдайлар 

камтылгандыгы апелляциялык тартипте кароого келип түшкөн М.С.Авасбековтун кылмыш-

жаза ишинин материалдарынан аныкталды.

‘‘Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндо” Кыргыз.а 
Я

’ Республикасынын Мыйзамынын 10-беренесинин 4-бөлүгүндө Омбудсмен (Акыйкатчы);|й 

сот өндүрүшүнүн маселеси болуп калган тигил же бул даттануулар боюнча жагдайлардыЦ 

карабайт жана оз иш-аракстин баштагандан кийин таламдаш жак даттануусун же

апелляциясын сотко же Жогорку соттун Конституциялык палатасына жонотсо иш-аракетин

токтотот деп так көрсотүлген.

Ошого байланыштуу Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынып (Омбудсмендин) 

Жалал-Абад облусу боюнча ыйгарым укуктуу окүлү К.Токтобаеванын кайрылуусун 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун “сот кж" сайтынын "Процесстен тышкары 

кайрылуулар” бөлүмүнө жайгаштыруу үчүн жиберет.

7'иркеме: I баракта.

Торага

даярдаган Н.М.Кимсанов

abadoblsud%25c2%25aelist.ru


КЫРГЫЗ PECIIУ Б JIИ КА СЫ11Ь! И 
ЛКЫПКА1ЧЫСЫНЫН 

(ОМБУДСМЕНДИН) 
Жл. IАЛ-АБАД ОБЛУСУ 

БОЮНЧА ЫНГАРЫМ УКУКТУУ 
ОКАЛУ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

А КЫ Й К А 14 Ы (ОМ Б УДСМ ЕН А) 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
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Жалал-Абад областтык сотунун
жазык иштери жана административдик 
укук бузуу иштери боюнча 
со т тук коллегнясына

Кыргыз Реснуоликасынын Акынкатчысынын (Омбудсмепннин) атына 

Майлуу-Су> шаарынын тургуну Сампева Ырыскан кайрылып. уул> Авасбеков 

Мара г Сабырбековнч (Сабырбек уул> Доулбек). Ноокен райондук соту тарабьшан 

2022-жылдын 19-августундагы окүмү менен Кыргыз Ресиубликасынын 

ЖНК 1 ЗХ-беренестн1ин 2-болүгүпүн 1.2.3 пунктары. 3-бол үгүпүн 1-пункту менен 

купон Г) у дсп табы.тып. бул боюнча ч жылга эркинсн ажыратылганын билдирет. 

Бирок Ы.Сампева уулу айыпталгап кылмыш ишн боюнча сот огурумдарда бол гон 

тернииирүүлордо апып кылмыш жасабагандыгы аныкталып, далилдешш турса да 

бул 7i<yiio.iop зеке алышан эместигин. ошоидой эле нш боюнча бир да күбө уулу 

Авасбеков Марат Сабырбековичкс карты корсотмо бербегепмп кошумчалап, 

corn и •1СЧИМП божомолдорю гана пег пздел! спин айтат.

Авасбеков Марат Сабырбсковпчiпп (Сабырбек уулу Доулбектпп) кылмыш 

шип боюнча тийнппүү матер пал дары менен таанышып. Ноокен райондук соту 

тарабынап 2022-жылдын 19-августундагы окүмү менен Кыргыз Республикасынын 

ЖНК IЗХ-бсрснсснпнн 2-oo.iyiүнүн 1.2.3 пунктары, 3-бөлүгүнүн 1-пупкту менен 

айы1па.пан ок\м менеп гаапыптын чыгып, М.Авасбековдун жактоочусу 

С.Камбаралиев менен жолугуп сунлошуп, М.Авасбековду күноолүү деп табуу 

боюнча кээ бир жатдайлар каралбай калгандыгын жактоочу С.Камбаралиев 

бплдиргсп.

I Сот I) к терпниир\ удо бир т атта кубо З.Мирниязова еуралганын жана ал даты

олук денспн кпм ка.ттырып кетксипн корбогонун айтып корсотмо берген.

Андыкган. гуздон-гуз М.Авасбсковт о карпты зч кандай корсотмо 

соттук терниинруу.тордв бул жуйо.тор эскс алынбагандыЕЫ.

бертпбегендиги,

maiT.ru


2. Аталгап кыамыгп num боюнча ички иштер органдары тарабынан 

жарыя.laiibi.iraii in,too ши жүзүндо кабыл алынбаганын, М.Авазбеков издөөдө 

жүргонүп бн.пеп )мес жана бнлгсн күндон тартып мекснинс оз ыктыяры менен 

ке.п сн.пп ин.

3. Нооксп райондук соту тарабынан 2022-жылдын 19-августупдагы Кыргыз 

Ресн\б.1П1<асынып Ж1П\ 138-6epeneciinnii 2-бөлүгүнүн 1.2,3 нунктары. 3-бөлүгүнүн 

l-пупкту мепен айынталган окүм божомолдорго таянып алынгап. Иш боюнча 

сопук экспернпа. кор\ гундулардып далнлдердин жыйындысы бир гана божомол 

менен келтнрип кеткендиги.

Ошондуктан Акыйкатчы институту жогорудагыларды эске алуу менен 

Кыргы ! Республикасыпын Kohl i п п ниясынын 57-бер. (Эч ким өзүнүн 

к] ноос\-з()үг] н ОаппОоого ми:к)е1птү\ эмес. Күнөө.чүү.чүгүнө карата ар кандай 

күмои санооаор айыпталуучунун пайоасына чеч.меаенет). Эл аралык Адам 

укуктарынын Жалпы деклараниясынын жана Жарандык жана еаяснй укуктар 

боюнча '11 аралык 1 йжгынын нор.маларып сактоону үндейт.

Жоюрудагы корсотүлгондордү маалымат иретипде жиберсбиз.

Ыйгарым укуктуу окүл

l«iv I! iiniim'toKti

К.Токгобаева


