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ГД-882/19

Ч Е Ч И М
Кыргыз Республикасынын атынан

2019-жылдын 26-сентябры Жалал -Абад шаары.
Жалал-Абад шаардык соту, курамында
т рагалык кылган: Абдрахманов Ж.Ж.,ө
сот жыйналышынын катчысы: Бекешов Б.,
тараптардан доогер К.Т.М. жана жоопкер Жалал-Абад ОИ. 18.09.2019-жылындагы № 
1/6486 саны менен катталган ишеним каттын негизинде аракеттенген ишенимдуу 
окулу Ж.Н.С. катышуусунда ачык сот жыйналышында доогер К.Т.М. жоопкер Жалал-
Абад ОИ. карата Жалал-Абад ОИ. 2019-жылдын 28-майындагы № 314 сандуу 
буйругунун 1 пунктунун 9 катар тизмедеги К.Т.М. тийиштуу болугун жокко чыгаруу 
жонундогу доо арызы боюнча жарандык ишин карап, сот томондогулорду аныкталды 
деп
Т А Б А Т:
      Доогер К.Т., сотко арыз менен кайрылып, анда анын 5 баласы жана 1 топтогу 
майып апасы бардыгын. 2016-жылы Жалал-Абад шаарында милиция кызматкерлери 
учун турак жай курулат деген маалымат алганда, Кыргыз Республикасынын турак жай 
кодексинин 43-беренесинин 2-п., 44-беренесин 7- п., талаптарына ылайык турак жай 
алууга арыз менен кайрылып, тийиштуу документтеримди толугу менен тиркеп 
Жалал-Абад Областык ички иштер башкармалыгынын турак жай комиссиясына 
тапшырып, Кезекке туруу журналында тизмеде 11 чи болуп кезекке тургандыгын. 
Жалал-Абад шаарынын Р.А. кочосундо милиция кызматкерлери учун 100 батирлуу 
турак жай курулуп буткондо Жалал-Абад областык ички иштер башкармалыгынын 20-
ноябрь 2017-жылдагы № 709 буйругунун № 1 тиркемесине ылайык 2 болмолуу батир 
алгандыгын. Батирдин ачкычын Кыргыз Республикасынын Президента жеке озу 
тапшыргандыгын. Жалал-Абад областык ички иштер башкармалыгы менен эки 
таратуу келишим тузулуп кол коюлгангандыгын.
      Ошол 2017-жылы ага берилген батирди 2019-жылы Жалал-Абад областык ички 
иштер башкармалыгында, Кыргыз Республикасынын Окмотунун 2018-жылдын 22 
майындагы № 247 токтому менен бекитилген Жобонун 1 тиркемесинин талаптарын 
бузуу менен, жаныдан тузулгон комиссиянын курамы жокко чыгаргандыгын. Аталган 
беренеде Турак- жай комиссиянын курамына ички иштер органынын ардагеринин 
киргизилиши каралган эместигин. Турак жай комиссиясынын курамына аракеттеги 
кызмат отоп жаткан кызаткерлер киргизилуусу корсотулгондугун. Тузулгон 
комиссиянын курамына ардагер Исмаилов Муктар киргизилгендигин.
      Жаны тузулгон комиссиянын курамы сенин атандын Базар-Коргон районунун 
Суубашы айылында 2 болмолуу уйу бар экен, ошол сага атан, олгондо мураска калат 
деген жуйоо менен ага берилген батирди кайра алып жатышкандыктарын.
Кыргыз Республикасынын 1994-жылдын 11-январындагы №1360-XXII сандуу “Ички 
иштер органы жонундо” Мыйзамынын 17-беренесинде Ички иштер органынын 
кызматкерлери биринчи кезекте турак жай менен камсыз кылынат деп 
корсотулгондугун. Ал эми Кыргыз Республикасынын турак жай кодексинин 44-
беренесинин 7-пунктунда кезексиз жана биринчи кезекте коп балалуу уй-булого турак 
жай берилет деп корсотулгондугун. Анын 5 балам бар, 1 топтогу майып апам бар 
экендигин, иштеген жана жашаган жери Жалал-Абад шаары болгондуктан 2 баласы 
Жалал-Абад шаарындагы № 14 иновациялык мектепте, чону 4- класста, кичиси 3-
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класта окушкандыктарын, 2 баласы Жалал-Абад шаарындагы №2 балдар-бакчасына 
барышаарын. Аялы 3 айлык кызы менен уйдо экендигин. Анын азыркы жашап жаткан 
уйунон айдап чыгышса беш баласы менен кайсыл квартирага барып жашаарын. Ансыз 
деле 2007-жылдан бери Кара-Кол шаарында, Ноокен районунда акыркы 5 жыл ичинде 
Жалал-Абад шаарында жеке квартираларда 6000 сомдон 8000 сомго чейин ижара акы 
толоп жашап жургондугун, тиешелуу тактамаларды тапшырууга даяр экендигин, анын 
уй-булосу турак жайга ото муктаждыгынан ага батир берилген экендигин. Ал 
мамлекетке ак ниеттуулук менен эмгек кылып келе жаткандыгын, бугунку кундо анын 
Кониституциялык укугум тебеленип жаткандыгын.Кыргыз Республикасынын турак 
жай кодексинин 38- беренесинин 5-п., 39- беренесинин 3 п.,43-беренесинин 2-п.,44 
беренесинин 7-пунктунун талаптарын бузулуп жаткандыгын.
      Кыргыз Республикасынын турак жай кодексинин 47-беренсинин талаптарын бузуу 
менен буйрук кабыл алышкандыктарын. Аталган беренеде комиссиянын чечими эки 
тараптуу келишим тузулгонго чейин бузулушу мумкун деп корсотулгондугун.
      Ал эми Жалал-Абад областык ички иштер башкармалыгынын ички иликтоо 
кызматы аталган кодекстин 48-беренесинин 2-п., талаптарын бузуп жашап жаткан 
батирден чык деп соттун ыйгарым укугун оздоруно ыйгарып алып кызмат абалынан 
аша чаап басмырлап жатышкандыктарын.
      Кыргыз Республикасынын Окмотунун 2018-жылдын 22-майындагы № 247 токтому 
менен бекитилген Жобонун 3-пунктунда Жилишная (бытовая) комиссия-постоянно 
действующий совещательный орган деп корсотулгондугун. Жалал-Абад областык ички 
иштер башкармалыгы комиссиянын курамын жыл сайын озулорунун кызыкчылыгы 
учун озгортуп жатышкандыктарын.
      Ошол эле токтом менен бекитилген Типтуу Жобонун 3-пунктунда (жилишно-
бытовая) комиссиянын курамына кандай кызматкерлер кириш керек экендиги 
корсотулгондугун, ал жерде комиссиянын курамына пенсиснер кирсин деген жери жок 
экендигин. Жалал-Абад областык ички иштер башкармалыгынын 28-май 2019-
жылдагы № 315 буйругу менен тузулгон комиссиянын курамына мурда уч жолу 
кылмыш иши козголгон таза эмес пенсионер Исмаилов Муктарды мыйзамдын 
талаптарын бузуу менен комиссиянын курамына киргизилгендигин.
       Андан сырткары комиссия жонундо типтуу Жобонун 11 пунктунун 3- 
подпунктчасында кун тартибиндеги карала турган маселеге кызыктар тараптар 
чакырылышы керек эле комиссия аны чакырбастан туруп озулерунун 
кызыкчылыктары учун жен ичинен чечим кабыл алгандыгын.
       Ошол эле Жобонун 13 пунктунда комиссиянын чечимине ар бир мучосу ар бир 
барактын артына кол коюп кызыккан тарап менен тааныштырышы кол койдуруусу 
корсотулгондугун, алар аны озулорунун отурумуна чакырбастан, кызыкчылыктарын 
чечиш учун, чечим менен тааныштырбастан Жалал-Абад областык ички иштер 
башкармалыгына № 314 буйрукту кабыл алууну сунушташкандыктарын.
       Ал эми Жобонун 17-пунктунда комиссиянын курамы каралган маселе боюнча 
кызыккан тараптарга кат турундо маалымат бекилиши керектиги корсотулгондугун. 
Комиссиянын курамы аны да аткарбай мыйзам бузуучулукка барышкандыгын.
       Андан сырткары Жалал-Абад областык ички иштер башкармалыгында 2017-жылы 
тузулгон турак жай комиссиясынын протоколдук чечими менен сунушталып, Жалал-
Абад областык ички иштер башкармалыгынын башчысы тарабынан 2017-жылдагы 20-
ноябрында кабыл алынган № 709 буйругун, арадан 2 жыл убакыт откондон кийин 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын талаптарын бузуу менен берилгендиги 
боюнча Жалал-Абад областык ички иштер башкармалыгынын башчысы 2019-жылдын 
28-майындагы № 314 буйругу менен № 709 буйругунун пунктулары жокко 
чыгарылгандыгын.
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       Ошол эле учурда тузулгон эки тараптуу келишимди сот аркылуу жокко чыгарбай 
туруп батирден чыгарылсын деген буйрук чыгарышкандыгын.
      Бул доо арызда корсотулгон талаш-тартышты чечиш учун Жалал-Абад областык 
ички иштер башкармалыгынын турак жай комиссиясынын торагасына 2019-жылдын 
27-майында арыз менен кайрылгандыгын. 2019-жылдын 17-июлунда Кыргыз 
Республикасынын ички иштер Министирине кайрылгандыгын. Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарында каралган 14 кундун ичинде жообун алышы 
керектигин, бирок, ушул кунго чейин эки тараптан тен жообун албагандыгын.
      Жалал-Абад областык ички иштер башкармалыгынын катчылыгына доо арызда 
корсотулгон документтердин куболондурулгон кочурмосун берууну талап кылганында 
ар кандай шылтоолорду айтып бугунку кунго чейин бербей келишкендиктерин. Ал 
турсун 2017-жылы кол коюлган эки тараптуу келишимди такыр 
корсотушпогондукторун.
      Бул боюнча Жалал-Абад областык прокуратурага даттануусуна областык 
прокурордун орун басары Р.Н. тарабынан укуктук ченемдик актлардын бузулушун 
четтетуу боюнча сунуш берилгендигин. Ал сунуш талкуу болгону же болбогону 
кандай чечим кабыл алынганы бугунку кунго чейин белгисиз болгондугун.
       Кыргыз Республикасынын окмотунун 2018-жылдын 22 майындагы № 247 токтому 
менен бекитилген «Аскер кызматчыларына, ички иштер, улуттук коопсуздук, озгвчо 
кырдаалдар, жазык- аткаруу системасынын кызматкерлерине жана алардын уй-було 
мучолоруно мамлекеттик турак жайларды беруу жана аларды пайдалануунун 
озгочолуктору жонундо» Жобонун 17-п. негиз сотко кайрылууга муктаж болгондугуна 
байланыштуу, соттон Жалал-Абад областык ички иштер башкармалыгынын 2019-
жылдын 28- майындагы №314 буйругунун 1 пунктунун 9 чу катар тизмедеги К.Т.М. 
деген ага тийиштуу пунктун жокко чыгарып берууну жана сот жыйналышына Жалал-
Абад областык ички иштер башкармалыгынан, сотко талап кылынуучу документтерди 
анын ичинде эки таралтуу келишимдин куболондурулгон кочурмолорун алып келууну 
милдеттендирип, анын конституциялык укугун коргоп берууну жана мамлекеттик 
алымды жоопкерден ондурууну сураган.
       Сот жыйналышында доогер К.Т., доо арызын толугу менен кубаттап, доо 
арызындагыдай эле тушундурмо берип, доо арызын толугу менен канааттандырып 
берууну сурады.
Сот жыйналышында жоопкер Жалал-Абад ОИ. ишенимдуу окулу Ж.Н., доогердин доо 
арызы менен макул болбостон, Жалал-Абад ОИ. турак-жай комиссиянын 
кенешмесинде 2019-жылдын 3- апрелиндеги №5 протоколу менен Т.К. кызматтык 
уйден баатирди мыйзамсыз алгандыгы тууралуу чыгаруу жагы белгиленип 2019-
жылдын 28- майындагы №314 буйругу менен 2017-жылдын 20-ноябрь куну №709 
сандуу буйругуна озгортуу киргизилип Т.К.ко баатирди кайтаруу жагы 
корсотулгондугун. Аталган кенешмеге Т.К. озу катышып суроолорго жооп 
бергендигин, ал менен бирге дагы 5 кызметкердин маселеси каралгандыгын, 
комиссиянын мучолору Т.К.тун козунчо добуш беришип, чечим Т.К.го угузулгандыгын.
      2017-жылдын 20-ноябрь айындагы №709 сандуу буйругу чыккандан кийин Т.К.ко 
эки болмолуу батир тийгендигин. Бирок, Т.К. озунун доо арызында келишим эки 
тараптан тузулгон деп корсоткон, турак-жай комиссиясы соттун ыйгарым укугун 
озулоруно ыйгарып алышкан деп жазган, ушул жерде Т.К. туура эмес корсотмо берип 
койгондугун, себеби келишим тузулген эместигин, келишим тузулбосо турак-жай 
комиссиясы соттун ыйгарым укугун озулоруно кантип ыйгарып алышмактыгын.
      Жалал-Абад ОИ. турак-жай комиссиясы К.Р.Т.-жай кодексинин 39-бер.3-п., ылайык 
Т.К.тун атасында К.М.Б.-Коргон районунун Советский айылында, баардык шарты 
менен турак жайы бар экендиги, ата-энеси менен бирге жашап каттодо тургандыктан 
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мамлекеттик батирге муктаж эмес деп табылгандыгын. Ошондой эле К.Р.Т.-жай 
кодексинин 43,44-бер., ылайык, Т.К. кезексиз жана биринчи катардагы баатир 
алуучулардын тизмесине кирбегендигин. Аталган батир Т.К.ко мыйзамсыз 
берилгендигинен, бул кызматык уй Жалал-Абад ОИ. балансында туруп, эч кимге 
менчике же менчиктин башка туру менен берилбендиктен Жалал-Абад ОИ. турак-жай 
комиссиясы Т.К.тон аталган батирди кайтаруу боюнча чечим чыгарылгандыгын. Ал 
эми аталган кызматтык батирлер Жалал-Абад ОИ. начальнигинин 2017-жылдын 20-
ноябрындагы №709 буйругу менен берилгендиктен, Кыргыз Республикасынын 
Окмотуну 2014-жылдын, 30-сентябры №556 Кыргыз Республикасынын ички иштер 
органдарынын тартиптик уставынын бекитуу жонундо токтомунун 28-бер., негизинде 
начальник озунун буйругуна озгортуу киргизе алат деп корсотулгондугун.
      Андыктан бул жерде ченемдик укуктук актыларынын бузулгандыгы аныкталбайт 
деп эсептегендигин.
      Кыргыз Республикасынын Окмотунун 2018-жылдын 22- майындагы № 247 токтому 
менен бекитилген Жобонун 3-пунктуна ылайык турак-жай боюнча коммиссияны 
озгортсо болбойт деп корсотулгон эместигин, ошондой эле ички иштер министринин 
ардагери ОИ. турак-жай боюнча коммиссиянын составында боло албайт деп 
корсотулгон эместигин.
      К.Р.Т.-жай кодексинин 47-беренесине ылайык келишим тузулбогонуно 
байланыштуу Жалал-Абад ОИ. турак-жай комиссиясынын Т.К.го эки болмолуу батир 
тийген боюнча кайрадан карап чыкканга укугу бар экендигин. 2019-жылдын 27- май 
куну, Т.К., турак-жай комиссиянын башчысына арыз менен кайрылгандыгын, бул 
арызга жооп канцелярия аркылуу берилгендигин, ал жоопту канцеляриядан Т.К. менен 
бир болумдо иштеген корреспонденцияны канцелярияадан алганы бекителген 
кызматкер милициянын лейтенанты Бакиева Феруза алып, Т.К.тун колуна бергендигин, 
Бакиева Феруза 20-сентябрь куну озу анын козунчо Т.К.ко ошол жоопту бергенин 
тастыктап бергендигин.
      2019-жылдын 19-июль куну, Т.К., турак-жай комиссиянын башчысына билдируу 
менен кайрылгандыгын, анын болгон документеринин кочурмолорун сурагандыгын, 
кагаздардын баары ага берилгендигин.
К.Т.К. Республикасынын И. кызматка киришкенде Присяганы кабыл алып ант 
бергендигине карабастан Жалал-Абад ОИ. башчысынын буйругун тушунуксуз 
аткарбай жаткандыгын.
Кыргыз Республикасынын окмотунун 2014-жылдын 30-сентябрь № 556 Кыргыз 
Республикасынын ички иштер органдарынын тартиптик уставынын бекитуу жонундо 
токтомунун 6-беренесинин “Б”-пунктунда (сотрудник ОВД КР -обязан выполнять 
приказы и распоряжения начальников) жана 16-беренесинде корсотулгондой (Приказ 
отдаваемый начальником обязателен для исполнения подчиненными) ушул Кыргыз 
Республикасынын ички иштер органдарынын тартиптик уставынын талаптарын 
бузгандыгы учун Жалал-Абад ОИ. 2019-жылдын 22-август куну № 498 буйругун 
негизинде милициянын капитаны Каипов Тынчтыка “Согуш” тартиптик жаза 
жарыялангандыгын.
Аталган уйдон Жалал-Абад ОИ. кызматкерлерине карата батирлер туура эмес берилип 
калгандыгын учун сотко чейинки № 03-172-2019-000076 саны менен катталып Жалал-
Абад областынын УК. тергоо кызматы тарабынан текшерилип жаткандыгын.
2019-жылдын май айынан бугунку кунго чейин Жалал-Абад ОИ. турак-жай 
комиссиясынын кезектеги отуруму Жалал-Абад областынын УК. тергоо кызматы 
тарабынан текшерилип жатканына байланыштуу, комиссия тергоонун жыйынтыгынан 
кийин отурум откороорун, андыктан доогердин доо арызындагы талаптарын толугу 
менен канааттандыруусуз калтырууну сурады.
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Сот ишке тиркелген материалдарды изилдеп, соттук териштируу жургузуп, 
тараптардын тушундурмолорун угуп, бул доо арыз боюнча томондогудой жыйынтыка 
келет.
       Сот жыйналышында жана иш материалдарында аныкталган жагдайларга 
караганда, Жалал-Абад ОИ. башчысы А.М. 2017-жылдын 20-ноябрындагы № 709 
сандуу Буйругу менен Кыргыз Республикасынын И. жана Жалал-Абад ОИ. 
жетекчилигинин демилгеси менен Жалал-Абад ОИ. кызматкерлерин социалдык жактан 
жардам корсотуу максатында курулуп буткон 100 батирлуу Жалал-Абад шаарынын 144 
кварталындагы Р.А. кочосундо жайгашкан 100 батирлуу уйду Жалал-Абад ОИ. 
борбордук аппаратынын, Жалал-Абад ШИ., Сузак РИ., ПАтрулдук милиция 
болумунун, Транспорттук милиция болумунун, И. “Шумкар” атайын багыттагы 
полкунун, ОИ. медицина кызматынын, Мамлекеттик адистештирилген кузот кызмат 
болумунун кызматкерлерине И. 1-сентябрь 2017-жылындагы № 738 сандуу батирлерди 
болуштуруу буйругунун негизинде Жалал-Абад ОИ. “Турмуш тиричилик” боюнча 
комиссиясынын кенешмесинин 11.11.2017-жылындагы № 11 протоколунун чечиминде 
корсотулгон тизмесине ылайык, батирлер берилип, берилген кызматкерлерге мындан 
ары жашоо шарты учун керектелуучу комуналдык мекемелер менен келишимдерди 
тузуу жагы жуктолгон. Кызматтык батирлерди 1-подьездинин № 1-батиринен № 10 
батирине чейин Жалал-Абад ОИ. карамагына откоруп алуу, кызматкерлерге бекитилген 
батирлерди турмуш тиричилик кодексне ылайык тийиштуу келишимдерди тузуу жагы 
Ф. башчысы М.А.К. жуктолгон. Ал эми буйруктун аткарылышын козомолдоо жагы 
Жалал-Абад ОИ. башчысынын орун басары М.А.Х. жана Жалал-Абад ОИ. “Турмуш 
тиричилик” боюнча комиссиясынын торагасы К.С.С. жуктолгон.
       Кыргыз Республикасынын 1994-жылдын 11-январындагы №1360-XXII сандуу 
“Ички иштер органы жонундо” Мыйзамынын 17-беренесинде Ички иштер органынын 
кызматкерлери биринчи кезекте турак жай менен камсыз кылынат деп корсотулгон.
       Жалал-Абад ОИ. КМК нын ага ыкчам кызматкери К.Т., кезекте туруу журналында 
тизмеде 11 чи болуп туруп, Жалал-Абад ОИ. башчысынын 20.11.2017-жылындагы № 
709 сандуу буйругунун № 1 тиркемесине ылайык 2 болмолуу батир алган.
       Бирок, Жалал-Абад ОИ. КМК нын ага ыкчам кызматкери К.Т., менен Жалал-Абад 
ОИ. ортосунда жашоого ылайыкташкан турак жай боюнча типтуу келишим тузулгон 
эмес.
       К.Р.Т. жай кодекснин 44-беренесинин 2-болумунун талабына ылайык, биринчи 
кезект л кт г  тартипте турак жайы менен тийиштуу категориядагы жарандар үү ү ө ү
камсыз кылынаары корсотулгон.
      К.Р.Т. жай кодекснин 47-беренесинин талабына ылайык, турак жайды бер  үү
ж н нд  чечим, эгерде мурда белгисиз болгон жагдайлар билинсе жана жаранга туракө ү ө  
жайдын берилишине таасир этиши м мк н болсо, турак жайды м лкт к жалдоо ү ү ү ү
келишимин т зг нг  чейин ыйгарым укуктуу органдар тарабынан кайра каралышы ү ө ө
м мк н.ү ү
      Жалал-Абад ОИ. турак-жай боюнча Комиссиясынын кенешмесинин № 7 
протоколунун 21.05.2019-жылындагы чечиминин негизинде Жалал-Абад ОИ. башчысы 
К.Н.Ж. Жалал-Абад ОИ. 2017-жылдын 20-ноябрындагы № 709 сандуу Буйругун 
озгортуу жонундогу 28.05.2019-жылындагы № 314 сандуу Буйругу менен Турмуш-
тиричилик комиссиясынын отурумдарынын чечимдерине ылайык мыйзам бузуу менен 
жана турак-жайга отоо эмес батир алып калган томондогу кызматкерлер боюнча, анын 
ичинде К.Т.М. корсотулгон № 709 сандуу буйруктун пунктуларын жокко чыгарылып, 
батирлер кайтарылсын делинген.
      Доогер К.Т., Жалал-Абад ОИ. турак-жай боюнча Комиссиясынын кенешмесинин 
21.05.2019-жылындагы № 7 протоколу чечими менен макул болбостон 27.05.2019-
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жылы Жалал-Абад ОИ. турак-жай боюнча Комиссиясынын торагасы М.М. арыз менен 
кайрылып, анда эмне себептен ага комиссия мындай чечим чыгаргандыгын 
тушунбогондугун, эгерде ал тараптан уй алууда мыйзам бузуулар болгон болсо 
юридикалык документтерге таянуу менен кат жузундо тастыктап мамлекеттен уй 
алууга татыктуу эместигин боюнча жана анын алган батири боюнча маселесин кайра 
башынан комиссиясынын мучосу М.И. катышпоосунда карап туура чечим кабыл алып 
беруусун сураган.
      Жалал-Абад ОИ. турак-жай боюнча Комиссиясынын торагасы М.М. тарабынан 
05.07.2019-жылындагы № 3/2740 саны менен катталган Т.К.дун арызына берген 
жообунда, батир алган кызматкерлердин материалдары азыркы учурда тийиштуу 
кызматтар тарабынан текшерилип жаткандыгын, Жалал-Абад ОИ. турак-жай 
комиссиясы келерки отурумда карап чыгып, аталган арызга жооп берилери 
корсотулгон.
      Жалал-Абад ОИ. турак-жай боюнча Комиссиясынын торагасы М.М.дун Жалал-
Абад шаардык сотуна 20.09.2019-жылындагы 3/6553 саны менен катталган 
тактамасында 2019-жылдын 21-май куну акыркы отуруму болгондугун. Кийинки 
отурум качан болоору белгисиз экендигин, анткени ОИ. турак-жай комиссиясынын 
кабыл алган чечимдерин Жалал-Абад областык УК. тергоо кызматы тарабынан 
текшерилип жатканына байланыштуу, комиссия тергоонун жыйынтыгынан кийин 
отурум откороорун маалымдаган.
      Кыргыз Республикасынын Окмотунун 2014-жылдын 30-сентябрындагы № 556 
сандуу Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын тартиптик уставынын 
бекитуу жонундо токтомунун 28-болумунун негизинде начальник озунун буйругуна 
озгортуу киргизе алат деп корсотулгон.
      Мындан сырткары Жалал-Абад ОИ. турак-жай боюнча Комиссиясынын 
кенешмесинин 21.05.2019-жылындагы № 7 протоколунун чечими кучундо турат.
      Мындай жагдайда сот, доогер Т.К.дун жоопкер Жалал-Абад ОИ. карата келтирген 
Жалал-Абад ОИ. 2019-жылдын 28-майындагы № 314 сандуу Буйругунун 1 пунктунун 
9 чу катар тизмедеги доогерге тийиштуу пунктун жокко чыгарууга жонундогу доо 
арызын канааттандыруусуз калтырууну туура деп эсептейт.
Жогорудагылардын негизинде жана Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик 
кодекснин 197-202-беренелерин жетекчиликке алып, сот

Ч Е Ч И М К Ы Л А Т:

Доогер К.Т.М. жоопкер Жалал-Абад ОИ. карата Жалал-Абад ОИ. 2019-жылдын 28-
майындагы № 314 сандуу буйругунун 1 пунктунун 9 катар тизмедеги К.Т.М. тийиштуу 
болугун жокко чыгаруу жонундогу доо арызы канааттандыруусуз калтырылсын.
Д.К.Т. Мухтарбековичтен 100 (бир жуз) сом соттук чыгым ондурулсун.
Чечимге нааразы тарап чечим жарыяланган к нд н баштап 30 к нд к м н т ичиндеү ө ү ү өө ө  
Жалал-Абад областтык сотуна апелляциялык тартипте даттанууга укуктуу.
Т рагалык кылган: (колу)ө


