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ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ 

РЕФЕРЕНДУМОВ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

еткеруу 
шайлоо 

i) Сиздин 2021-жылдын 07-июлундагы чыг.№17/1481 менен 
Ж.Ж. Иманалиевдин арызы тууралуу теменкулерду билдирет. 
рдук шайлоо комиссиясына 2021-жылдын 15-июнунда Талас 

Бакай-Ата району ну н Боо-Терек айылынын тургуну

Кыргыз Республикасынын 

 

боюнча борбордук комиссиясы 
комиссияс 
женетулге

Борб 
облусунун 
Ж. Иманалфевдин арызы келип тушкен.

Арызга 2021-жылдын 12-июнунда Талас облусунун Бакай-Ата 
районундаг 
еткендугун 
А.С. Куба 
билдирген.

Арыз 
А.С. Кубан 
турганда > 
А.С. КубанЦчбековго карата сот актысы кошо тиркелген.

Жогоруда баяндалгандарга байланыштуу арыз ээси Талас облусунун

I
О I Боо-Терек айыл екметунун башчысын шайлоо болуп 

жана
ычбеков

депутаттардын кепчулук 
айыл екметунун башчысы

добушун алган 
болуп шайланганын

макул эмес, анткениээси шаилоонун натыижалары менен
[чбеков 2017-жылдан тартып айыл екметунун башчысы болуп 
азык жоопкерчилигине тартылган. Далил катары арызга

V/ о

Бакай-Ата ррйонунун Боо-Терек айыл екметунун башчысын шайлоодо 
добуш берумнун жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу 
2021-жылдыж 12-июнундагы протоколду анык эмес деп таанууну жана 
Боо-Терек айыл екметунун башчысын кайра шайлоону дайындоону 
суранган. I

Ж.Ж. Шманалиевдин арызын кароонун натыйжасында, Борбордук 
шайлоо комиссиясынын 2021-жылдын 23-июнундагы №119 чечими менен 
2021-жылдыЦ 12-июнундагы Талас облусунун Бакай-Ата районундагы 
Боо-Терек айыл екметунун башчысын шайлоодо добуш беруунун 
жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу протоколду анык
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эмес деп таануу жана кайра шайлоону дайындоо жонунде 
Ж. Иманалиевдин арызын канааттандыруудан баш тартылган.

Жбгоруда аталган БШКнын чечими Ж.Ж. Иманалиев тарабынан 
соттук тартипте даттанылып, Бишкек шаарынын Административдик 
сотунун I 2021-жылдын 30-июнундагы чечими жана Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Сотунун 2021-жылдын 7-июлундагы токтому 
менен кунундо калтырылган.

Тиркеме: БШКнын 2021-жыл

Тераганын орун басары

гы №119 чечими - 4 баракта.

Т. Шайназаров

Атк.: А. Иманб4кова 62-01-84



ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ' 
ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ 

РЕФЕРЕНДУМОВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум еткеруу боюнча 
борбордук1комиссиясына (мындан ары - Борбордук шайлоо комиссиясы) Ж. 
Иманалиендеи 2021-жылдын 15-июиуида(№01-10/1885)арыз келиптушкен.

Арыз ээси 2021-жылдын 12-июнунда Талас облусунун Бакай-Ата 
районундапы Боо-Терек айыл окметунун башчысын шалоо болуп откендугун 
билдиргеи. Депутаттардын кепчулук добушун алган А.С. Кубанычбеков айыл 
окметунун Башчысы болуп шайланган.

Ж. Иманалиев шайлоонун натыйжалары менен макул эмес, анткени А.С. 
Кубанычбеков 2017-жылдан тартып айыл окметунун башчысы болуп турганда 
жазык жаопкерчилигине тартылган. Далил катары арызга А.С. 
Кубанычбеновго карата сот актысы кошо тиркелген.

Жогопуда баяндалгандарга байланыштуу арыз ээси Талас облусунун 
Бакай-Ата рвйонунун Боо-Терек айыл окметунун башчысын шайлоодо добуш 
беруунун жвлйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу 2021- 
жылдын 12-июнундагы протоколду анык эмес деп таанууну жана Боо-Терек 
айыл екметмнун башчысын кайра шайлоону дайындоону суранган.

Борбордук шайлоо комиссиясы арызды карап чыгып, арыз ээсииин 
жуйелерун угуп жана талкуулап, сунуш кылынган материалдарды карап 
чыгып, темендегудей жыйынтыкка келет.

“Жергиликтуу ез алдынча башкаруу женунде” Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 48-беренесинин З-белугуне ылайык, 
“Талапкерлепди каттоо мооноту аяктаганга чейии кылмыш жасагандыгы учун 
соттолгондугу мыйзамдарда белгиленген тартипте жоюлбаган Кыргыз 
Республикасынын жарандары, ошондой эле соттолгондугу мыйзамдарда 
белгиленген тартипте жоюлгандыгына же жоюлбагандыгына карабастан, оор 
жана езгочо оор кылмыштарды жасагандыгы учун соттолгон жарандар айыл 
окметунун башчысы боло албайт.”.
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К: 
КР ЖК 
мыйзам

К]

фгыз Республикасынын колдонуудагы Жазык кодексы (мындан ары - 
) Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 24-январындагы №10 
>i менен 2019-жылдын 1-январынан тартып коддонууга киргизилген.

ЖК 12-беренесинин 1-белугуне ылайык, “Жосундун
кылмыштуулугун жокко чыгаруучу же кылмыштуу жосундун жазык-укуктук 
кесепеттерин жецилдетуучу мыйзам еткен мезгилге карата колдонулат, 
башкача |айтканда тиешелуу жосунду мындай мыйзам кучуне киргенге чейин 
жасаган адамдарга, анын ичинде жаза етеп жаткан же аны отогон адамдарга 
жайылтьдлат.”.

. Кубанычбеков тарабынан жасалган жосун убакыты боюнча 2017- 
январындагы мезгилде жасалган, ушуга байланыштуу А.С. 

•ековдун соттуулугу тууралуу маселе 1997-жылдын 1-октябрындагы 
еспубликасынын кылмыш-жаза кодексине (мындан ары - КР КЖК) 
аралат.
1-жылдын 18-июнунда Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан 
I Республикасынын Жогорку сотуна А.С. Кубанычбековдун 

о о

A.q 
жылдын 
Кубаныч^ 
Кыргыз Р 
ылайык к

202
Кыргыз 
соттуулугРнун жоюлушуна тийиштуу расмий корутунду беруу женунде 
суроо-талАп (№ 04-1 -09/612) женетулген.

2021-жылдын 19-июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку соту 
темендегушерду (№01-09/1949) билдирген: “А.С. Кубанычбеков 2019- 
жылдын 3 Ф-апрелинде Бакай-Ата райондук сотунун екуму менен КР ЖК 320- 
беренесинин 2-белугу боюнча терт эпизод менен кунеелуу деп табылып, 
260 000 со|м елчемунде айып салынган; КР ЖК 329-беренесинин 1-белугу 
боюнча кушеелуу деп табылып, 220 000 сом елчемунде айып салынган.

Кылмыштардын жыйыидысы боюнча КР ЖК 78-беренесинин 2- 
белугуне ылайык жогоруда керсетулген кылмыштар боюнча сот тарабынан 
300 000 сам елчемунде айып салынган, ошондой эле Боо-Терек айыл 
екметунун пайдасына 135 000 сом елчемунде материалдык зыян ендурулуусу 
керсетулге]

Талас 
бузуулар ж 
июлундагы 
апрелиндег 
елчемунде 
салынган.

елчемунде айып салынган; КР ЖК 329-беренесинин 1-белугу

300 000 сам елчемунде айып салынган, ошондой эле Боо-Терек айыл

а.
облустук сотунун жазык иштери жана административдик укук 

внундегу иштер боюнча соттук коллегиясынын 2019-жылдын 29- 
I екуму менен Бакай-Ата райондук сотунун 2019-жылдын 30- 
ш екумунун Боо-Терек айыл екметуиун пайдасына 135 000 сом 

материалдык зыян ендурулуусу жонунде белугу алынып

Кыргьр Республикасынын Жогорку сотунун жазык иштери жана 
иштер боюнча соттук 
токтому менен Талас

административдик укук бузуулар жонундогу 
коллегиясынын 2019-жылдын 17-декабрындагы 
облустук сдгунун жазык иштери жана административдик укук бузуулар 
жонундогу 
екуму KI 
баиланышту^ езгертулген. А.С. Кубанычбеков КР КЖК 315-беренесинин 1- 
белугуне ыл1 
бошотулган,

КР
итер боюнча соттук коллегиясынын 2019-жылдын 29-июлундагы
ЖК 320-беренесинин 2-болугунун декриминалдашуусуна

йык (1997-жылдын 1 -октябрындагы редакциясы) жаза етееден 
КР ЖК 329-беренесинин 1-белугу боюнча кылмыш-жаза

2



жоопке
байланьйптуу жаза белгиленбегеи. Окумдун корутунду белугунон КР ЖКнин 
78-беренеси алып санынган.”.

Баяндалгандардын негизинде, Борбордук шайлоо комиссиясы 
т0М0НД0гуд©й корутуидуга келет.

Кь|ргыз Республикасынын Жогорку сотунун 2019-жылдын 
даты токтому менен А.С. Кубанычбеков КР КЖК 320-беренесинин 

боюнча жазадан бошотулган, ушуга байланыштуу А.С.
Зеков соттолгон эмес деп эсептелинет, анткени КР КЖК 76- 
,1ин 2-б©лугун© ылайык (1997-жылдын 1-октябрындагы редакциясы) 
©куму боюнча жазадан бошотулган адам соттолгон эмес деп 
гет”.

Мырдан тышкары, КР ЖК 59-беренесине ылайык “Ушул Кодексте 
косундун жазык жазалануусу алып салынган мыйзам кучун© кирген

чилигиие тартуунуи эскируу меонету ©туп кеткендигине

декабры(
2-белугу 
Кубаныч 
беренеси 
“Соттун 
эсептели:

17-

(1997-жылдын 1-

каралган
куну жосуи кылмыштан арылтылгаи учурда адам жазык жоопкерчилигинеи 
бошотулат”.

Аидин ары, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 2019-жылдын 
17-декабрьшдагы токтому менен А.С. Кубанычбековго эскируу меенету 
аяктагандыктан КР КЖК 315-беренеси боюнча
октябрындагы редакциясы) жаза дайыидалган эмес, ушуга байланыштуу А.С. 
Кубанычбеков КР КЖК 67-беренесиие 
рктябрыидк

КР КЖ 
“Эгерде кь| 
келтирбеге! 
жоопкерчи

Мындаг 
ылайык
ажыратууп 
карата - жг 
соттуулугу

Жогору, 
А. С. Ку бан

Жогорух 
кодексинин 
кодексинин 
Республика 
комиссиялаЛы женунд©» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6, 7, 18- 
береиелерин, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ©ткеруу 
боюнча борбордук комиссиясынын 2017-жылдын 7-июлундагы № 212 
токтому 
жана референдум откоруудо шайлоо комиссияларынын шайлоочулардын 
жана шайла

ылайык (1997-жылдын
1гы редакциясы) жазык жоопкерчилигинеи бошотулган.
К 67-беренесинде (1997-жылдын 1-октябрындагы редакциясы): 
[лмыш жасаган кунден тартып теменку меенеттер: чоц коркунуч 
н кылмыш жасалгандан кийин бир жыл” ©тс© адам жазык 
пигииен бошотулары каралган.
г тышкары, КР КЖК 76-беренесинин З-белугуиун 2-пунктунуна 
(1997-жылдын 1-октябрындагы редакциясы):

I Караганда жазанын кыйла жецил турлерун© соттолгон адамдарга 
саны ©Т0Г0НД0Н же жазаны аткаргандан кийин бир жыл откендо 
ркоюлат”.
да баяндалгандарга байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясы 
ддчбеков соттолгон эмес деп эсептелинет деген тыянакка келет.
а баяндалгандардыи негизинде, Кыргыз Республикасынын Жазык 

12-береиесии, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза
I (1997-жылдагы редакциясы) 67, 76-беренелерин, «Кыргыз 
ыиын шайлоо жана референдум ©ткеруу боюнча шайлоо

1-

“эркиндигинен

енен бекитилгеи «Кыргыз Республикасында шайлоо
- -

о процессинин башка субъекттеринин (катышуучуларынын)

з



арыздарын (даттапууларын) кароосунун тартиби женунде» жобону 
жетекчипикке алии,

Кыргыз Рсспубликасынын Шайлоо жана референдум еткеруу боюнча 
борбордук комиесиясы

1. 2021 -жылдыи

ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

районунднгы Боо-Терек айыл екметунун башчысын шайлоодо добуш 
беруунун жыйыитыктары жана шайлоонун натыйжалары тууралуу 
протоколду анык змее ден таануу жана кайра шайлоону дайындоо женунде Ж. 
Иманалиевдин арызын канааттандыруудан баш тартылсын.

2. У|пул чечим Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум

3. Ушу л чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасында 
шайлоо >1ана референдум ©ткерууд© шайлоочулардын жана шайлоо 
поопессинАн башка субъекттеоинин аоыздаоын жана даттанууларын кароо

И. Ш АИЛ ДАБЕКОВ А
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