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гана маалымат болбосун, ал үчүн ыраазычылык билдиребиз. 
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КИРИШ СӨЗ 

1. Коомдук укук чөйрөсүндө ушул жана башка мыйзамдын 
жоболорунун колдонулушу бийликти бөлүштүрүү принцибин 
эске алуу менен артыкчылыктуу жүзөгө ашырылат. Демократи-
ялык мамлекет үчүн бул принцип өзгөчө маанилүү жана 
айырмалоочу болуп саналат. Кара сөз менен аны төмөнкүдөй 
түшүндүрсө болот:  

Парламент шайлоолорду өткөрүү жолу менен элдин жана 
мамлекеттин атынан иштөө укугуна ээ болот. Мындай легитим-
дештирүүнүн негизинде «эл өкүлдөрүнүн органы» мыйзам чы-
гаруучу катары «оюн эрежелерин» (мыйзам чыгаруучу бийлик) 
орнотот. Мыйзамдар аркылуу ал өзүнүн жарандары менен бирге 
болгон жашоосун (жеке менчик укук) жөнгө салат, ошондой эле 
ушул Түшүндүрмөдө кароо предмети болгон администрациялык 
органдар жана жаран ортосундагы (коомдук укук) бийликчил өз 
ара мамилелерди аныктайт.  

Ошентип, эгер жаран администрациялык органдарга (атка-
руу бийлиги) арыз менен кайрылса, мыйзам менен ага тийиштүү 
укук (талап) берилиши керек. Ошол эле учурда, администраци-
ялык орган дагы жаранга, анын укуктарынын чектелишине ка-
рата кандайдыр бир чараларды колдонуу ниети болгон учурда 
мыйзам чыгаруучу тарабынан берилген жана тийиштүү ыйга-
рым укуктарга ээ болушу керек. Дал ошентип, аткаруу бийлик 
органдары жана жаран ортосунда өз ара мамилелер мыйзамдар-
дын жоболору менен гана жөнгө салынат. 

Аткаруу бийлиги органдары тарабынан кайсы бир мыйзам-
ды же ченемдик укуктук актыны түшүндүрүүсү жана колдону-
лушу жагында тууралыгынын маселелери соттун (сот бийлиги-
нин) текшерүү предмети болуп саналат. Сот бийлигинин милде-
ти бул жерде административдик иштин мыйзамдуулугун тек-
шерүүдө гана турат. Алар мыйзам чыгаруучу тарабынан берил-
ген администрациялык органдардын ыйгарым укуктарына кий-
лигишүүгө укуктуу эмес. Ошентип, соттор административдик 
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ишти өз алдынча жүзөгө ашырууга укуктуу эмес, алар аткаруу 
бийлиги тарабынан мыйзамдардын сакталышын гана текшере 
алат. Административдик соттор мыйзам боюнча администраци-
ялык органды тийиштүү административдик актыны кабыл алуу-
га мажбур кылуу факты бул принципке карама-каршы келбейт. 
Бир жагынан, сот мындай милдетти аткарууга мажбур кылуу 
менен администрациялык орган сыяктуу өз алдынча иштебейт, 
ал болгону гана аны аткарууга милдеттендирет. Экинчи жагы-
нан, мыйзамдын өзү администрациялык органды жападан 
жалгыз мыйзамдуу жана тийиштүү амалга милдеттендирип жат-
кан учурда гана ал милдет сот тарабынан кошумча белгилениши 
мүмкүн (АЖМ 174-беренесинин 2-бөлүгүнүн 3 жана 4-
пунктчалары). 

Аткаруу бийлиги да, сот органдары да «оюндун эрежеле-
рин» тажрыйбага ылайыксыз же калыс эмес десе дагы, алар аны 
өздөрү билип өзгөртүүгө укуктуу эмес. Мындай эбегейсиз укук 
мыйзам чыгаруучуда гана бар, анткени ал гана шайлоолордун 
жыйынтыгынын негизинде мамлекеттин эли атынан иштөөгө 
жана эрежелерди орнотууга демократиялык ыйгарым укуктарга 
ээ болот.  

2. «Административдик иштин негиздери жана Администра-
тивдик жол-жоболор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мый-
замынын (андан ары - «Административдик жол-жоболор 
жөнүндө мыйзам», кыска - «АЖМ») жоболорун колдонууга 
байланыштуу маселелер пайда болгон учурда жоопту Мыйзам-
дын өзүнөн издөө керек. Административдик жол-жоболор 
жөнүндөгү мыйзам, бардык мыйзамдар сыяктуу эле белгилүү 
эмес (баамдоочу) укуктук түшүнүктөрдү көп камтыйт. Белгилүү 
эмес (баамдоочу) укуктук түшүнүктөр – бул мааниси талашсыз 
болуп, түшүндүрүү зарылчылыгын туудурбаган жана сөзмө-сөз 
туюнтулушу бир беткей болуп саналбаган терминдер. 

Башка мыйзамдардын жол-жоболорун түшүндүргөн учур-
лардагыдай эле, Административдик жол-жоболор жөнүндө мый-
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замдын жол-жоболорун түшүндүрүүдө да кийинкидей иштөө 
зарыл: 

 

а) Эгер мыйзамдын ченемдери белгилүү эмес (баамдоочу) 
укуктук түшүнүктөрдү камтыган болсо, мыйзам чыгаруучу та-
рабынан мыйзамдын өзүндө келтирген түшүндүрүү каражатта-
рын пайдалануу зарыл. 4-беренеде ар кандай негизги 
түшүнүктөрдүн кыйла так сыпаттамасы келтирилет. Админи-
стративдик жол-жоболор жөнүндө мыйзамдан алынган жана 
ушул беренеде камтылган аныктамалардын түшүнүктөрү Мый-
замдын өзүндө каралган, демек, алар администрациялык орган-
дар жана соттор үчүн милдеттүү.  

б) Андан ары Административдик жол-жоболор жөнүндө 
мыйзамда пайдаланылып жаткан терминдерди түшүндүрүүдө 
алардын сөзмө сөз (сөзмө сөз же грамматикалык түшүндүрмө) 
маанисинен келип чыгуу керек. Мындай түшүндүрүүнүн негиз-
инде анын жалпы (же кесиптик дагы) пайдалануудагы мааниси 
эске алынат. Принцип боюнча мыйзамдын бир дагы ченеми 
анын так сөзмө сөз туюнтулушуна каршы чечмеленбеш керек. 
Так сөзмө сөз туюнтулуу мыйзамды жол берилүүчү чечмелөө 
чектерин аныктайт. Эгер мыйзамда жер тилкесинин чек арасы-
нан турак жай курулушуна чейин 3 метр болушу керек деп бел-
гиленсе, анда бул аралык дал ушундай болуу керек жана башка-
ча чечмеленбеш керек.  

в) Термин бир нече мааниге ээ болгондуктан же анын кол-
донуу чектери так сыпатталбагандыктан мыйзамдын ченемин 
сөзмө сөз чечмелөөсү бир беткей жыйынтыктарга алып келбесе, 
анда кийинки кадам катары бул термин ал жайгашкан (тутум-
даш чечмелөө) тексттин контекстинен такталууга тийиш. Чеч-
мелөөнүн мындай усулу колдонулган учурда мыйзамдын глава-
ларга бөлүнгөн түзүмү эске алынууга тийиш. Мисалы, ченем 
жайгашкан главанын аталышына келип, чечмелөө үчүн түрт-
күлөрдү издесе болот.  
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Административдик жол-жоболор жөнүндө мыйзам 
түзүлүшү боюнча маселелердин тийиштүү тематикалык курама-
лары жалпылаштырылган 17 главадан турат. Главалар мыйзам-
дын бир бөлүгү жана чечмелөө үчүн дагы пайдаланылышы ке-
рек.  

Мыйзам ченеминин тутумунан 1-главада камтылган прин-
циптер «Жалпы жоболор» деген аталышынын алдында нуска 
баяндалгандыктан административдик иштин бардык стадияла-
рында колдонула тургандыгы даана көрүнөт.  

2-главада негизги принциптер аталган. Бул принциптердин 
колдонулушу бүтүндөй мыйзамга жайылтылат, анткени алар 
мыйзамдын бардык жоболорунун колдонулушуна ар тараптуу 
таасирин тийгизет. Жогорудагыдан айырмаланып, 7-главада 
баяндалган эрежелер, биринчи кезекте, административдик акты-
лар үчүн маанилүү. 

г) Эгер тексттик контекст жетиштүү айкындуулукту кир-
гизүүгө мүмкүндүк бербесе, ченемди кабыл алуунун мааниси 
жана максаты жөнүндө суроонун туурасында ой-жүгүртүү за-
рыл. Тактап айтканда, мыйзам чыгаруучу бул ченемди кабыл 
алуу менен эмнени көздөгөнүн табууга аракет кылуу керек (те-
леологиялык чечмелөө). Мыйзам чыгаруучу кайсы бир ченемди 
кабыл алуу менен администрациялык органдарга артыкбаш жүк 
салайын, алардын жумушун такыр токтотоюн деген ниети бол-
гон эмес деген өңүттөн чыгып, ченемди чечмелөөдө орундуу 
«акылга сыяр жыйынтыктарга» келүү зарыл.  

д) Чечмелөөнүн кийинки мүмкүнчүлүгү катары кээде мый-
зам чыгаруучу материалдарга кайрылса болот. Аларда мыйзам 
чыгаруучу мыйзамды иштеп чыгууда кандай ойлорду жетекчи-
ликке алганы; бул ченемдин жардамы менен кайсы максаттарды 
көздөгөнү көп көрсөтүлөт. Бирок, мындай учурда мыйзам чыга-
руу жол-жобосуна катышкан айрым адамдардын пикирин 
көңүлгө албастан, мыйзам чыгаруу бийлигинин субъекти болгон 
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мүчөлөрдүн көпчүлүгүнүн пикирине таянуу керек (тарыхый 
чечмелөө). 

Чечмелөөнүн бир дагы учуру «укук ченемдеринин аналоги-
ясын» колдонууну көздөбөйт. Бирок аналогия тууралуу кеп 
кылса болчудай. Маселен, кайсы бир жагдайлар (мамилелер) 
үчүн тийиштүү мыйзамда жөнгө салуу табылбаган болсо, өңчөй 
учурду (мамилени) жөнгө салуучу жоболорду укуктун башка 
ченемдеринен кароо зарыл. Эгер мындай жоболор табылса, анда 
ченем «аналогия боюнча», б.а. тийиштүү жолу менен колдону-
лууга жатат. 

3. Укук ченемдери демейде кандай түзүмгө ээ? Ченем 
көпчүлүк учурда «нагыз курамды» (аны ишке ашыруунун жаг-
дайларын) жана «укуктук натыйжаларды» камтыйт. Нагыз ку-
рам укуктук натыйжалар келип чыгуу үчүн аткарыла турган 
шарттарды караштырат. Укуктук натыйжалар ченемдин укуктук 
курамы аткарылган учурда кандай натыйжа келип чыгарын сы-
паттайт. 

Жогоруда сыпатталган усулдардын чечмеленишин Админи-
стративдик жол-жоболор жөнүндө мыйзамдын 47-беренесинин 
мисалында карап көрөлү. 

Берене өзү кийинкини караштырат: 

«1. Администрациялык орган жол-жобонун катышуучула-
рынын арызынын негизинде административдик актыга даттану-
уга жатпаган административдик актыны өзгөртүү же жокко чы-
гаруу жөнүндө чечим кабыл алууга милдеттүү, эгерде: 

1) административдик акт кабыл алынгандан кийин анын не-
гизине киргизилген иш жүзүндөгү жагдайлар же укуктук абал 
арыздануучунун пайдасына өзгөрүлсө;»  

Демек, бул ченемдин нагыз курамын ишке ашыруу үчүн 
кийинкидей шарттар (жагдайлар) аткарылуу керек: 

арыздануучунун арыз берүүсү («арыздын негизинде»), 
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нагыз жана укуктук абалдын өзгөрүлүүсү («нагыз жагдай-
лар же укуктук абал өзгөрүлдү»),  

бул өзгөрүү административдик аракеттердин натыйжасында 
болушу керек («административдик акт кабыл алынгандан кий-
ин»), 

өзгөрүүнүн натыйжасында арыздануучу үчүн жагымдуу на-
тыйжа келип чыгышы керек («пайдасына»). 

Мыйзамдын «а-г» пункттарында көрсөтүлгөн бардык шарт-
тар аткарылгандан кийин гана Мыйзам укуктук натыйжа катары 
администрациялык органдын административдик актыны 
өзгөртүү же жокко чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алууга мил-
деттүүлүгүн карайт. Мыйзам администрациялык орган тарабы-
нан арызды кайталап кароо милдеттүүлүгүн карабайт. Анын 
ордуна орган бул маселе боюнча жаңы оң чечимдин кабыл алы-
нуусунда жарандын кызыкчылыгын жана ушул административ-
дик актыны күчүндө калтыруунун кызыкчылыгын таразалап, 
баалап чыгышы керек. 

Демек, укуктук аныктык принциби – даттанууга жатпай 
турган чечимди (күчүнө кирген) кайра кароону чектөө – матери-
алдык адилеттүүлүк принциби менен салыштырылууга тийиш.  
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«Административдик иштин негиздери жана 
административдик жол-жоболор жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын алгы сөзү 

Ушул Мыйзам: 
1) мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдары өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашы-
рууда эл алдындагы ачыктыктын жана жоопкерчиликтин 
принциптеринин негизинде жана элдин кызыкчылыкта-
рында аракеттенүүгө, анын кандайдыр бир бөлүгүнө эмес, 
бүткүл коомго кызмат кылууга тийиш экендигин белгиле-
ген Кыргыз Республикасынын Конституциясынын ченем-
деринин талаптарына негизделген; 

2) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз ал-
дынча башкаруу органдарынын жеке жана юридикалык 
жактар менен болгон өз ара мамилелеринде иштин бир-
диктүү жана негизги принциптерин, эрежелерин жана жол-
жоболорун аныктайт. 

Алгы сөздө административдик жол-жоболор Кыргыз Рес-
публикасынын Конституциясынын ченемдеринин талаптарына 
негизделет деп баса белгиленет. Кызмат адамдарынын ыйгарым 
укуктары жүзөгө ашырылууда эл алдындагы ачыктыктын жана 
жоопкерчиликтин принциптеринин негизинде жана элдин 
кызыкчылыктарында аракеттенүүгө, анын кандайдыр бир 
бөлүгүнө эмес, бүткүл коомго кызмат кылууга тийиш. 

Мыйзам мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарынын жеке жана юридикалык жак-
тар менен болгон өз ара мамилелеринде иштин бирдиктүү жана 
негизги принциптерин, эрежелерин жана жол-жоболорун 
аныктайт. 
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1-ГЛАВА. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР  

1-берене. Ушул Мыйзамдын жөнгө салуу предмети 

Ушул Мыйзам: 
1) административдик иштин коомдук-укуктук 

мүнөздөгү негиздерин белгилейт; 
2) административдик жол-жоболорду жүзөгө ашырууда 

администрациялык органдардын жана жеке, юридикалык 
жактардын ортосундагы укуктук мамилелерди жөнгө салат; 

3) төмөнкү тартипти аныктайт: 
а) административдик актыларга, администрациялык 

органдардын аракеттерине же аракетсиздиктерине даттану-
уну; 

б) административдик актыны аткарууну; 
в) административдик чыгымдарды өндүрүп алууну; 
г) административдик жол-жоболор менен келтирилген 

зыяндын ордун толтурууну. 

Мыйзам өзү колдонулуучу предметтик чөйрөнү аныктайт: 

1-пункт. Мыйзам административдик иш чөйрөдө гана кол-
донулат. Ушуга байланыштуу ал, анын жоболору сот адилет-
тигин жүзөгө ашыруу (сот бийлиги) чөйрөсүнө жайылтылбай 
тургандыгын так аныктайт. Ушул Мыйзамдын колдонулушу 
мыйзам чыгаруу ишмердигине (мыйзам чыгаруу бийлиги) дагы 
жайылтылуусу жокко чыгарылат. Прокуратуранын иши 2-
берененин 4-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык административдик 
иш болгону менен ал Мыйзамдын колдонулушуна түшпөйт.  

Мыйзам алып салууларсыз ар бир административдик иш 
үчүн эмес, коомдук-укуктук мүнөздөгү административдик иш 
үчүн гана негиздерди орнотот. 

Администрациялык орган коомдук же жарандык укук 
чөйрөсүндө иштейби деген суроого жооп берүү үчүн мындай 
учурда органдын жетекчиликке алган ченемине көңүл бурса 
болот. Ошентип, эгер администрациялык орган коомдук бий-
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ликтин өкүлү (субъект) администрациялык органга ыйгарым 
укуктарды берген укуктун ченемдеринин негизинде жүзөгө 
ашырылса, анда ал коомдук-укуктук мүнөзгө ээ болот.  

Мисалы: 

а) Курулушка уруксат берүү жөнүндө арыз администраци-
ялык орган тарабынан каралат. Курулушка уруксат берүү тарти-
би курулуш чөйрөсүндөгү мыйзамдар менен аныкталат. Куру-
луш мыйзамдары мамлекеттик бийликтин субъекти катары ко-
омдук орган гана курулушка суралып жаткан уруксатты берүүгө 
же андан баш тартууга ыйгарым укуктарга ээ болот. Жеке жак-
тар андай укукка ээ болбойт. Ошондуктан бул иш коомдук-
укуктук мүнөзгө ээ. 

б) Орган кеңселик буюмдарды сатып алуу жөнүндө чечим 
кабыл алат. Бул сатып алуу жарандардын бардыгына бирдей 
укуктарды берген жарандык мыйзамдардын ченемдерине 
ылайык ишке ашырылат. 

Орган мыйзам менен берилүүчү өзгөчө статуска ээ эмес. 
Демек, бул иш коомдук-укуктук эмес, менчик-укуктук мүнөзгө 
ээ. 

в) Муниципалдык ээликте турган мүлктү ижарага берүү же 
сатып өткөрүү жогорудагыдай каралууга тийиш. Мындай 
түрдөгү укуктук бүтүм жарандык мыйзамдарга ылайык жасалат. 

Мында менчик укугунун өткөрүү формасы – келишим бо-
лобу же сатык болобу - мааниге ээ эмес. Жаран ээ болбогон ста-
туска, орган дагы ээ болбойт. 

Бирок, эгер эгер ченемге ылайык бийлик өкүлү (субъект) 
жер тилкелерин өткөрүп берүүгө ыйгарым укуктар менен 
дайындалса жана мындай тилкелерди өткөрүп берүү белгилүү 
бир шарттардын аткарылышы менен байланыштуу болсо, кыр-
даал өзгөрөт. Ошентип, мисалы, жарандарга жеке там салуу 
(ЖТС) үчүн жер тилкелерин берүүдө кырдаал ушундай. 
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2-пункт. Бул пункт Административдик жол-жоболор 
жөнүндө мыйзам бийлик мүнөзүндөгү ишке гана жайылтылат 
дегенин кайталап ырастайт. Укуктук мамилелердин бир тарабы 
катары дайыма бийлик өкүлү (субъект) – администрациялык 
орган болуш керек, ал эми иш 1-пунктка ылайык администра-
тивдик болууга тийиш. 

3-пункт. Административдик жол-жоболор жөнүндө мыйзам 
административдик жол-жобонун бардык стадияларында колдо-
нулат. Ошондой эле ал административдик актыны, администра-
циялык органдардын аракеттерин жана аракетсиздигин («а» 
пунктчасын кара), административдик актыларынын аткары-
лышын («б» пунктчасын караңыз) даттануу, ошондой эле адми-
нистративдик чыгымдарды өндүрүп алуу («в» пунктчасын ка-
раңыз) тартибин камтыйт. Андан тышкары, Мыйзам админи-
стративдик жол-жобо аркылуу келтирилген зыяндын ордун тол-
туруу тартибин аныктайт («г» пунктчасын кара). 

2-берене. Ушул Мыйзамдын колдонуу чөйрөсү 

1. Ушул Мыйзамдын 1-3-главаларынын, 15-главасынын 
колдонулушу администрациялык органдардын коомдук-
укуктук мамилелер чөйрөсүндөгү аракеттерине жайылты-
лат. 

2. Ушул Мыйзамдын 4-15-главаларынын колдонулушу 
администрациялык органдардын административдик акты-
ны кабыл алуу менен аяктоочу аракеттерине жайылтылат. 
Ушул Мыйзамдын 10-15-главаларынын колдонулушу ад-
министрациялык органдардын адамдар үчүн иш жүзүндө 
кесепеттерди алып келүүчү аракеттерине же аракетсиздик-
терине да жайылтылат. 

3. Айрым администрациялык органдардын администра-
тивдик ишинин өзгөчөлүктөрү ушул Мыйзамга жана Кыр-
гыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда 
белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишим-
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дерге карама-каршы келбеген атайын мыйзамдар менен 
аныкталат. 

4. Ушул Мыйзамдын колдонулушу төмөнкүлөргө 
жайылтылбайт: 

1) Кыргыз Республикасынын процесстик мыйзамдары-
нын (мындан ары - мыйзамдар) ченемдери менен жөнгө са-
лынуучу мамилелерге; 

2) изин суутпай издөө иши жөнүндө мыйзамдар менен 
жөнгө салынуучу мамилелерге; 

3) административдик укук бузуулар жөнүндө мыйзамдар 
менен жөнгө салынуучу мамилелерге; 

4) ченемдик укуктук актылар жөнүндө мыйзамдар ме-
нен жөнгө салынуучу мамилелерге; 

5) шайлоо укугунун ченемдери, референдум жөнүндө 
мыйзамдар менен жөнгө салынуучу мамилелерге; 

6) эгерде ушул Мыйзамда башка каралбаса, Кыргыз 
Республикасынын жарандык мыйзамдар менен жөнгө са-
лынуучу жарандык-укуктук мамилелерге; 

7) нотариалдык аракеттерди жасоо менен байланышкан 
мамилелерге; 

8) соттук актыларды аткаруу менен байланышкан ма-
милелерге; 

9) эмгек укугу, мамлекеттик кызмат, аскердик кызмат, 
укук коргоо органдарында кызмат өтөө жана аларды токто-
туу жөнүндө мыйзамдар менен жөнгө салынуучу мамиле-
лерге; 

10) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабы-
нан жүзөгө ашырылуучу административдик жол-жоболорду 
кошпогондо, банк мыйзамдары менен жөнгө салынуучу ма-
милелерге; 

11) банкроттук жөнүндө мыйзамдар менен жөнгө салы-
нуучу мамилелерге; 

12) консулдук аракеттерди жасоо менен байланышкан 
мамилелерге; 
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13) Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу жана 
токтотуу менен байланышкан мамилелерге; 

14) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыкта-
ры менен сыйлоо менен байланышкан мамилелерге; 

15) качкындар жана жер которгондор жөнүндө мыйзам-
дар менен жөнгө салынуучу мамилелерге; 

16) тышкы миграция жөнүндө мыйзамдар менен жөнгө 
салынуучу мамилелерге. 

2-беренеде, администрациялык органдардын кайсы аракет-
тери, биринчи кезекте, айрым ченемдердин колдонулуу 
чөйрөсүнө түшөрү сыпатталат. 

1-бөлүк. 1-3 жана 15-главалардын колдонулушу коомдук-
укуктук мамилелердин чөйрөсүндөгү администрациялык орган-
дардын бардык аракеттерине жайылтылат. 

2-бөлүк. 4-15-главалардын колдонулушу административдик 
актыны кабыл алуу менен аяктаган администрациялык орган-
дардын аракеттерине жайылтылат, ал эми 10-15-главалардын 
колдонулушу административдик актыны кабыл алынуусу менен 
аяктабаган, бирок кызыкдар адамдар үчүн натыйжасы бар адми-
нистрациялык органдардын аракеттерине жана аракетсиздигине 
жайылтылат. 

3-бөлүк. Административдик жол-жоболор жөнүндө мыйзам 
айрым администрациялык органдарда административдик иштин 
өзгөчөлүктөрү аныктала турган өзүнчө атайын жолжобо эреже-
лерин кабыл алууга жол берет. Бирок мындай эрежелер ушул 
«жалпы» жол-жобо мыйзамына карама-каршы келбеш керек 
жана анын жоболорун жөн гана толуктап, кеңейте алат (кара., 
мисалы, кен пайдалануунун лицензиялоо чөйрөсүндө жөнгө са-
луу). Бирок, Административдик жол-жоболор жөнүндө мыйзам 
жогору турган мыйзамдардын жоболорунун колдонулушун 
жокко чыгара албай тургандыгы эске алынууга тийиш (кара., 
«Салык кызматы органдарынын чечимдерин салык 
төлөөчүлөрдүн даттануусунун тартибинин айрым маселелери 
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жөнүндө» КР Жогорку сотунун 2017-жылдын 3-июлундагы № 7 
токтому). 

4-бөлүк. 1-беренеде, ошондой эле 2-берененин 1 жана 2-
бөлүктөрү менен мыйзам чыгаруучу коомдук укук чөйрөсүндө 
административдик иш Административдик жол-жоболор 
жөнүндө мыйзамдын негизинде ишке ашырылуусу керек деп 
жалпысынан караган. Бирок ал кайсыл бир укуктук мамилелер-
дин чөйрөсүн жөнгө салуу үчүн атайын жоболорду кошумча 
орното алат. Мисалы, мыйзам чыгаруучу 1-беренеде, 2-
берененин 2-бөлүгүндө камтылган аныктамага ылайык коомдук 
укуктун чөйрөсүнө кирбеген укуктук мамилелерге Администра-
тивдик жол-жоболор жөнүндө мыйзамдын колдонулушу жайыл-
тылышы керек деп алдын ала киргизиши мүмкүн (кайсыл бир 
укуктук мамилелерди мыйзамдын колдонулуу чөйрөсүнө кир-
гизген жобо). Мындай жоболор бул жерде каралаган эмес. Ошол 
эле учурда мыйзам чыгаруучу коомдук укукка таандык укуктук 
мамилелер Административдик жол-жоболор жөнүндө мыйзам-
дын колдонулушуна түшпөй тургандыгын да орнотушу мүмкүн 
(кайсыл бир укуктук мамилелерди мыйзамдын колдонулуу 
чөйрөсүнө киргизбеген жобо). 2-берененин 4-бөлүгүндө Адми-
нистративдик жол-жоболор жөнүндө мыйзамдын колдонулушу 
жайылтылбаган укуктук мамилелер дыкаттык менен аталып 
чыккан. 

Мында коомдук укуктун чөйрөсүнө келбеген укуктук ма-
милелердин түрлөрү жөнүндө жартылай кеп болууда, ал ошон 
үчүн 1-берененин жалпы жоболорунун колдонулушуна келбейт. 
Мисалы, мыйзам чыгаруучу 6-пункту менен Административдик 
жол-жоболор жөнүндө мыйзамдын колдонулуу чөйрөсүнөн 
Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдары менен жөнгө 
салынуучу жарандык-укуктук мамилелерди алып салууда. Ка-
лыбы, мындай укуктук мамилелер 1-берененин жана 2-
берененин 1-бөлүгүнүн мазмуну боюнча коомдук укук жаатын-
да администрациялык органдын аракеттери эмес көрүнөт. Ошон 
үчүн мындай жобо декларативдик гана мүнөзгө ээ. 
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Бирок, мыйзам чыгаруучу жалпы эрежелерден алып салу-
улардын караштырса жана Административдик жол-жоболор 
жөнүндө мыйзам администрациялык органдын аракеттеринин 
кайсы бир түрүнө жайылтылбайт деп аныктаса, мындай алып 
салуулардын дайыма өзүнүн негиздери бар, демек, алар конст-
тутивдүү мүнөзгө ээ, анткени ушул аракеттердин түрлөрү анда 
Административдик жол-жоболор жөнүндө мыйзамдын колдону-
лушуна туура келмек.  

Мисал катары 3-пунктту караса болот, анда административ-
дик укук бузуулар жөнүндө мыйзамдар менен жөнгө салынуучу 
мамилелер Административдик жол-жоболор жөнүндө мыйзам-
дын колдонулушуна туура келбейт деп айтылат. 2019-жылдын 
1-январында күчүнө кирген Кыргыз Республикасынын бузуулар 
жөнүндө Кодексин кабыл алуу менен административдик укук 
бузуулар институту жоюлганын белгилей кетүү керек. АЖМди 
ушул жагдай менен шайкештикке келтирүүгө чейин бул берене-
деги административдик укук бузуулар жөнүндө мыйзамдарга 
жасалган шилтемени бузуулар жөнүндө жаңы мыйзамдарга жа-
салган шилтеме деп түшүнүү керек. 

Талашсыз, бузуулар чөйрөсүндөгү административдик иш 
коомдук укук чөйрөсүндөгү административдик ишке таандык. 
Анткени жеке адам эмес, коомдук бийликтин өкүлү (субъект) 
гана тийиштүү бийлик ыйгарым укуктарына ээ болот. Админи-
стративдик иштин мындай түрү 1-берененин колдонулушуна 
түшкөндүктөн, мыйзам чыгаруучу аны Административдик жол-
жоболор жөнүндө мыйзамдын колдонулуу чөйрөсүнөн дароо 
жокко чыгарыш керек эле. Бузуулар жөнүндө иштерди кароо 
жазалоочу мүнөздөгү таасир этүү чараларынан улам жазык уку-
гуна жакын, ошон үчүн мыйзам чыгаруучу бул жаатта Админи-
стративдик жол-жоболор жөнүндө мыйзамдын колдонулуу 
чөйрөсүн чектөөнү чечкен. Административдик иштердин ве-
домствого караштуулугу жана соттуулугу боюнча да мамиле 
ошондой. Административдик сот өндүрүшү тартибинде мамле-
кеттик органдардын тийиштүү токтомдорунун жараксыздын 
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таануу жөнүндө иштер каралбайт (Административдик-
процесстик кодексинин (АЖК) 15-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-
пункту). 

Бузуулар жөнүндө укукту Административдик жол-жоболор 
жөнүндө мыйзамдын колдонулуу чөйрөсүнө жана администра-
тивдик соттордун юрисдикциясына киргизилүүсү максатка 
ылайыкпы туурасындагы маселе мыйзам чыгаруучунун чечими 
менен аныкталган жана академиялык гана баалуулугу бар. 

9-пунктта коомдук укуктун (аскер кызматы) дагы, жаран-
дык укуктун (эмгек мыйзамдары) элементтери менен дагы укук-
тук мамилелер категориялары турат. Бул жерде мыйзам чыга-
руучу жартылай декларативдик, жартылай конститутивдик жо-
болорду караштырган. 

Укуктун кайсы бир ченеминин декларативдүүлүгүн жана 
конститутивдүүлүгүн бөлүштүрүү жөнүндө маселе түшүндүрмө 
берүү максатында гана кызыкчылык туудурат. Кийинки эстеп 
жүрүү зарыл: Административдик жол-жоболор жөнүндө мый-
замдын колдонулушу мыйзам чыгаруучу тарабынан 2-
берененин 4-пунктунда көрсөтүлгөн укук мамилелерине жайыл-
тылбайт. 

Мыйзам чыгаруучу «оюн эрежелерин» өз аныктайт. 

3-берене. Административдик иш жөнүндө мыйзамдар 

Административдик иш жөнүндө мыйзам-
дар Конституциядан, ушул Мыйзамдан жана аларга 
ылайык кабыл алынуучу Кыргыз Республикасынын че-
немдик укуктук актыларынан турат. 

Беренеде административдик жол-жоболор жөнүндө Мый-
замдан тышкары административдик иш жөнүндө мыйзамдарга 
дагы башка ченемдик укуктук актылар камтылганы белгилен-
ген. 
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4-берене. Негизги түшүнүктөр 

Ушул Мыйзамда пайдаланылуучу түшүнүктөр төмөнкү 
мааниге ээ: 

1) административдик иш - администрациялык орган-
дардын тышкы таасир көрсөтүүчү жана административдик 
актыларды кабыл алуу менен аяктаган иши ошондой эле 
жеке же юридикалык жактар үчүн укуктук жана/же иш 
жүзүндөгү кесепеттерге алып келген аракети же аракетсиз-
диги; 

2) административдик даттануу - кабыл алынган адми-
нистративдик актыга (администрациялык органдын жа-
на/же кызмат адамынын аракетине же аракетсиздигине) 
административдик (сотко чейинки) тартипте кызыкдар 
жактын даттануусу; 

3) административдик иш - кызыкдар жактын арызы 
боюнча администрациялык органдын чечим даярдоо, кароо 
жана кабыл алуу процессин жазуу жүзүндө белгилеген доку-
менттердин жана материалдардын жыйындысы; 

4) административдик жыйналыш - администрациялык 
органдын коллегиялык органы же кызмат адамы тарабы-
нан кызыкдар жактын арызын, административдик датта-
нуусун кароонун жана чечүүнүн алкагында жүргүзүлө тур-
ган администрациялык органдын ишинин жол-жоболук 
формасы; 

5) административдик жол-жоболор - администрациялык 
органдын кызыкдар адамдын арызынын, администраци-
ялык органдын демилгесинин негизинде укуктарды жана/же 
милдеттерди белгилөө (берүү, ырастоо, күбөлөндүрүү, кат-
тоо, камсыз кылуу), өзгөртүү же токтотуу, анын ичинде ад-
министративдик актыны берүү (аны кабыл алуу, макулда-
шуу, бекитүү), же болбосо кызыкдар жакты, анын мүлкүн 
каттоо же эсепке алуу, же болбосо мамлекеттик бюджеттин 
эсебинен мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган 
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мүлктөн акча каражаттарын, башка мүлктү берүү жана/же 
кызмат көрсөтүүлөр боюнча аракеттер; 

6) административдик акт - бул администрациялык ор-
гандын же анын кызмат адамынын төмөнкүдөй актысы: 

а) коомдук-укуктук жана жекече-белгилүү бир мүнөзгө 
ээ болуучу; 

б) тышкы таасири бар, б.а. ички ведомстволук мүнөзү 
жок; 

в) укуктук кесепеттерге алып келүүчү, б.а. арыздануучу 
жана/же кызыкдар жак үчүн укуктарды жана милдеттерди 
белгилөөчү, өзгөртүүчү, токтотуучу; 

7) администрациялык орган - мамлекеттик аткаруу 
бийлигинин органы, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 
аткаруу органы, ошондой эле административдик жол-
жобону туруктуу же убактылуу жүзөгө ашырууга мыйзам 
менен ыйгарым укуктар берилген атайын түзүлгөн орган-
дар; 

8) дискрециялык ыйгарым укуктар - кабыл алынып 
жаткан административдик актынын түрүн жана мазмунун 
(толугу менен же жарым-жартылай) өз билгениндей 
аныктоого мүмкүнчүлүк берүүчү же болбосо мыйзамдарда 
каралган чечимдердин бир нече варианттарынын ичинен өз 
билгениндей бирин тандап алуу мүмкүнчүлүгүн берүүчү ад-
министрациялык органдардын, алардын кызмат адамдары-
нын укуктарынын жана милдеттеринин жыйындысы; 

9) дискрециялык чечим - администрациялык органдын, 
анын кызмат адамынын компетенциясына таандык болгон, 
дискрециялык ыйгарым укуктарды маанисине жана макса-
тына ылайык өз билгени боюнча кабыл алынуучу чечими; 

10) кызмат адамы - туруктуу, убактылуу же атайын ый-
гарым укук боюнча бийликтин өкүлүнүн милдеттерин же 
болбосо администрациялык органдарда уюштуруучулук-
тескөөчүлүк, административдик-чарбалык, контролдук-
текшерүү иш-милдеттерин жүзөгө ашыруучу адам; 
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11) арыздануучу - эгерде бул Кыргыз Республикасынын 
мыйзамы, эл аралык келишими менен каралса, админи-
стративдик жол-жобону жүзөгө ашыруу үчүн кайрылган 
жеке же юридикалык жак, ошондой эле эл аралык уюм; 

12) арыз - арыздануучунун административдик жол-
жобону жүзөгө ашыруу үчүн администрациялык органга 
жазуу жүзүндө же оозеки кайрылуусу; 

13) кызыкдар жак - ага карата администрациялык ор-
ган өз демилгеси боюнча административдик акт кабыл ал-
ган жак, ошондой эле укугу же мыйзам менен корголгон 
кызыкчылыгы кабыл алынган административдик актынын 
натыйжасында козголушу мүмкүн болгон жак; 

14) административдик жол-жобонун катышуучулары - 
арыздануучу, кызыкдар жактар, администрациялык орган, 
администрациялык органдын кызмат адамы. 

Мыйзам чыгаруучу бул беренде Административдик жол-
жоболор жөнүндө мыйзамда пайдаланылуучу айрым термин-
дердин маанисин өзү аныктайт. Анткени бул түшүнүктөр аппа-
раты Мыйзамдын өзүндө камтылгандыктан, андагы терминдер 
аткаруу бийлик органдары үчүн да, контролдоочу соттор үчүн 
дагы милдеттүү. Мыйзамда көрсөтүлгөн түшүнүктөрдүн маани-
синен бул түшүнүктөрдү өз алдынча аныктоо жолу менен алы-
стоо мүмкүн эмес. 

Терминдердин көпчүлүгүн түшүнүүдө кыйынчылыктарды 
пайда кылбагандыктан кийин айрымдары гана дыкат каралат:  

a) 6-пункт «административдик акт» 

аа) Административдик «акт» деген терминдин өзү жеке 
кырдаалды бир тараптуу бийлик тарабынан жөнгө салынуусу 
жөнүндө кеп болуп жаткандыгын көрсөтүүдө. Административ-
дик акт бир тараптуулугу менен мүнөздөлөт. Квази-келишимдик 
жөнгө салуулар административдик актынын аныктамасына 
түшпөйт. 
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бб) Чара «орган» тарабынан кабыл алынуу керек (кара. 
ошондой эле 7-пункт).  

4-берененин мазмуну боюнча укук субъектинин атынан ад-
министративдик жол-жобону жүзөгө ашырууга мыйзам менен 
ыйгарым укуктар берилген атайын түзүлгөн органдар админи-
страциялык органдар, тактап айтканда анын атынан иштейт жа-
на тышкаркы мамилелерде болот, ошондой эле жарандардын 
укуктарын чектейт. Ушул себептен парламент менен соттор ад-
министрациялык органдарга кирбейт. Адатта алар администра-
тивдик ишти эмес, мыйзам чыгаруу же сот бийлигин жүзөгө 
ашырат. Алып салуулар (өзгөчөлүктөр) алар же алардын 
түзүмдөрү администрациялык орган катары иштеген учурларга 
гана тийиштүү. Мисалы, соттун төрагасы же парламенттин 
төрагасы мыйзам чыгаруу жана сот процесстик иш-аракеттерине 
байланыштуу эмес (мисалы, жарандардын суранычы боюнча 
маалымдама маалымат берүү) өзүнүн уюштуруучулук-
тескөөчүлүк иш-милдеттерди жүзөгө ашырат. 

вв) Чара «коомдук укук» чөйрөсүндө кабыл алынуу керек.  

Административдик иш, эгер ал коомдук бийликтин өкүлүнө 
(субъект), тактап айтканда администрациялык органга ченем-
дердин негизинде тийиштүү ыйгарым укуктар берилип жүзөгө 
ашырылса, анда ал коомдук-укуктук мүнөзгө ээ. Жогоруда 
көрсөтүлгөн учурдан жеке укуктук мүнөздөгү кошумча 
бүтүмдөрдү айырмалоо керек, аларда администрациялык орган 
жана жаран бирдей негизде болот (кара. 1-беренеге 
түшүндүрмө). 

гг) Чара «жекече-белгилүү» мүнөзгө ээ болуу керек.  

Ушул критерийге ылайык административдик акт ченемдик 
укуктук актылардан айырмаланып турат. Ченемдик укуктук ак-
тылар жалпы үчүн иштеген жалпы жоболор болуп саналат. Ад-
министративдик акт болсо, кызыкдар жак менен жекече-
белгилүү укуктук мамилелерди орнотот. Бирок административ-
дик акт мындайда дайыма эле конкреттүү адамга даректелүүгө 
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тийиш эмес. Ал жалпы критерийлерге ылайык белгиленүүчү 
жактардын чөйрөсүнө багытталышы мүмкүн. 

Мисалы: 

а) Адам (жак) курулушка уруксат алуу жөнүндө арыз менен 
кайрылат.  

Курулуш жөнүндө мыйзамдар бардык курулуш объектилер 
үчүн жалпы тийиштүү уруксат берүүчү документтерди берүү 
тартибин жөнгө салат жана бул арыз курулуш жөнүндө мыйзам-
дарга ылайык каралышы керек. Жалпы таасир этүү мүнөзүнө ээ 
болгон курулуш мыйзамдарынан айырмаланып, курулушка 
уруксат берүү же аны берүүдөн баш тартуу конкреттүү объект-
тин курулушуна уруксат берүү жөнүндө жекелик-белгилүү 
чечим, тактап айтканда укуктары менен кызыкчылыктары бар 
арыздануучуга же кошунага гана даректелген административдик 
акт болот. 

б) Жол жүрүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын талаптары бар-
дыгына жайылат. Жол жүрүү белгилери ар бир учурда жалпы 
эрежелерди аткарат. Алар административдик акт болгону менен 
алдын ала белгилүү бир адамга эмес, жол жүрүү белгисинин 
таасирине түшкөндөрдүн баарына абстрактуу даректелген. Ал-
сак, «Токтоп турууга тыюу салуу» белгиси өзүнүн унаа каража-
ты менен ушул белгинин таасир этүү аймагында жүргөн жол 
жүрүү бардык катышуучуларына даректелет (токтом түрүндөгү 
административдик акт).  

дд) Административдик актынын тышкы таасири болушу ке-
рек.  

Чечимди административдик акт катары таануу үчүн ал ор-
гандын ички ведомстволук чөйрөсүнөн чыгуусу керек. Демек, 
ал органдын ичинен тышкары дагы иштеш керек. 

Тышкы таасир менен административдик актынын «юриди-
калык күчүнө» критерийи байланыштуу. 
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Эгер административдик акты даректелген жеке же юриди-
калык жактын абалы өзгөрүп, акты кабыл алынгандан 
жакшырса (жагымдуу административдик акт) же начарласа 
(оордотуучу административдик акт), ошондо гана акт күчүнө 
кирет. 

Жогоруда келтирилген «тышкы таасир этүүчү» критерий 
менен административдик акт ички ведомстволук буйруктардан 
жана көрсөтмөлөрдөн айырмаланып турат. Акырында аталган-
дар кызматкерлерге гана багытталган жана алардын өз милдет-
терин аткаруу тартибин аныктайт. Алар жарандарга жайылбайт. 
Арыздарды кароо тартибине тийиштүү көрсөтмөлөр дагы 
тышкы таасир этүүчү күчү жок. Арызды кароонун жыйынтыгы, 
кабыл алынган чечим тышкы таасир этүүчү күчкө ээ болуп, ад-
министративдик актыга айланат. Ушул себептен улам 
көрсөтмөлөр менен буйруктарды бузуу административдик ак-
тынын мыйзамдуулугуна таасирин тийгизбейт жана эмгек мый-
замдарынын көз карашынан алганда кыйын болсо жумушчуга 
кайсы бир кесепеттерди алып келиши мүмкүн.  

Мисалы: 

Курулушка уруксат берүү жөнүндө арызды кароонун 
жыйынтыктары боюнча чечим курулуш ээсинин да, коңшунун 
да укуктук абалындагы өзгөрүүлөргө алып келет. Демек, ал 
күчүнө киргенден кийин эки тарап милдеттүү мүнөзгө ээ болот.  

Укуктук абал тууралуу юридикалык мүнөздөгү чечмелөө же 
маалымат административдик акт эмес. Алар кызыкдар адамдын 
укуктук абалындагы өзгөрүүлөргө алып келбейт. 

Экспертизаны дайындоо сыяктуу даярдоо иретиндеги 
чечимдер да административдик акт эмес. Эксперттик корутун-
дулар чечимге киргизилгенде гана, а чечим жарандын колуна 
тийгенде гана алар күчүнө кирет. 

б) 7-пункт «администрациялык орган» 
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Мыйзам чыгаруучу тарабынан мамлекет же муниципалитет 
деген коомдук укуктун мындай субъекттерине ыйгарым укуктар 
берилген. Бирок алар өзүнүн ыйгарым укуктарын жүзөгө ашы-
руу үчүн өзүнүн уюштуруу калыбына ээ болуу керек. Ал – ад-
министрациялык органдар. Администрациялык орган деген 
өзүнүн кадр жана материалдык-техникалык ресурстарын бирик-
тирген уюштуруу бирдиги жана ишти туруктуу негизде жүзөгө 
ашыруу үчүн түзүлгөн. Ушундай өзгөчөлүктөргө жараша ал 
белгилүү өз алдынчалуулукка ээ жана башка органдардан обочо 
турат. Ал тышкы мамилелерде коомдук укуктун субъекттеринин 
(мамлекет, муниципалитеттер) атынан болот жана ага мыйзам 
менен жүктөлгөн иш-милдеттерди коомдук башкаруу аркылуу 
жүзөгө ашырат. Администрациялык органдар коомдук укуктун 
субъекттери катары өз алдынча укук жөндөмүнө ээ эмес. Ушул 
себептен алар иерархиялык тутумга кирет. Коомдук укук субъ-
ектинин өкүлү аларга белгилүү милдеттердин аткарылышын 
уюштуруучу-укуктук жоболор же мыйзам аркылуу жүктөйт. 
Бирок алар мындайда жеке укукка ээ болбойт, алар жөн гана 
жүктөлгөн милдеттерди аткарат. Демек, иш милдеттер кандай 
тартипте берилген болсо, дал ошондой тартипте кайра алынышы 
мүмкүн.  

Коомдук укуктун кайсы бир субъектинде администраци-
ялык органды түзүү ыйгарым укуктары, ал ыйгарым укуктар 
берилген мыйзамга ылайык аныкталат. Институционалдык мый-
зам чыгаруучулук эскертме иштейт.   

Администрациялык органдар өзүнүн ички уюштуруу 
түзүмү боюнча башкармалыктар менен бөлүмдөрдүн турат, 
башкача айтканда органдын милдеттерин аткарган бөлүмдөрдөн 
турат. Башкармалыктар менен бөлүмдөр өз алдынча эмес, алар 
толугу администрациялык органдын түзүмүнө толугу менен 
жуурулушкан. Кызматкерлер өзүнүн милдеттерин аткарууда 
жогору турган кызмат адамынын көрсөтмөлөрүнө жана буйрук-
тарына баш ийет. Кызмат адамы өзүнө жүктөлгөн милдетти 
алып салууга болбойт. 
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Мыйзам мамлекеттик башкаруу же жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын жалпы түзүмүнө кирбеген админи-
страциялык органдарга да колдонулат, бирок мыйзамда кара-
штырылган атайын ыйгарым укуктардын негизинде өзүнүн 
ишин жүзөгө ашырат (мисалы, Улуттук банк – 4-берененин 10-
пункту). 

Андан тышкары, Мыйзам мыйзамдын негизинде өз ишин 
жүзөгө ашырган комиссияларга да колдонулат. Алар уюштуру-
лушу жагынан администрациялык органдын курамына киргени 
менен, тышкы мамилелерде алардын өкүлчүлүгү ушул орган 
аркылуу жүзөгө ашырылганы менен, мыйзамга ылайык алар көз 
карандысыз жана чечимдерди кабыл алууда көрсөтмөлөр жана 
буйруктар менен байланган эмес. 

в) 8 жана 9-пунктчалар «дискрециялык ыйгарым укуктар 
жана чечимдер» 

Кайсыл бир ченемдин нагыз курамы (жүзөгө ашыруунун 
шарты) аткарылып келсе, анда укуктук кесепеттердин бөлүгү 
мерчемдүү мааниге ээ. Ал жерде администрациялык органдын 
милдети эмнеде, ал кантип иштеши керек деген суроого жооп 
камтылат. 

Мыйзам чыгаруучу ар кандай жол менен ченемдеги укуктук 
кесепеттердин бөлүгүн аныктай алат. Алсак, ал эгер ченемдин 
нагыз курамы аткарылган болсо, ал администрациялык ор-
гандын кантип иштөөсүнө бир беткей көрсөтмө берет. Мындай 
учурда милдеттүү чечим жөнүндө кеп болууда. Бир гана чечим 
мыйзамдын талаптарына ылайык болушу мүмкүн, ошол гана 
мыйзамдуу болуп саналат. 

Бирок мыйзам чыгаруучу администрациялык органга тан-
доо мүмкүндүгүн - дискрециялык ыйгарым укуктарды бере алат. 
Органдын аракеттери укуктун тийиштүү ченеми менен так жана 
бир беткей берилбей калат. Мында администрациялык орган 
тийиштүү фактыларды аныктап, аларга мыйзамды колдонуу 
милдети менен чектелбей калат. Анын ордуна орган дискреци-
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ялык дагы чечим кабыл алышы мүмкүн. Өз карамагындагы 
укукту жүзөгө ашырууда негизинен органдын аракет кылуу ние-
ти («өз карамагында аракет кылуу укугу») барбы деген маселени 
жана конкреттүү учурда кандай аракет көрүүсү («өз карамагын-
да тандоо укугу») маселесин аныктоого багытталышы керек. 
Орган укуктук кесепетин тандоодо бир нече мүмкүндүктөн би-
рин тандай алат. Бир нече чечим болушу мүмкүн жана юриди-
калык жактан жолу бар. Ошон үчүн, андан ары дискрециялык 
ыйгарым укуктардын жүзөгө ашырылуусун текшерүүдө бир не-
че мүмкүндүктүн тууралыгы эмес, алардын юридикалык жактан 
кудуреттүүлүгүнө каршы сөз жок экендиги маанилүү. 

Администрациялык органга дискрециялык ыйгарым укук-
тардын берилиши мыйзамдын жоболорунун туюнтулушуна көз 
каранды. «Карамагында»/«дискреция» деген сөздөргө кошумча 
болуп, «болот/бере алат/мүмкүн», «укуктуу» жана «ыйгарым 
укуктуу» деген терминдердин колдонулушу дискрециялык ый-
гарым укуктардын болуусунан кабар берет. Эгер мыйзам чыга-
руучу белгилүү жол менен аракет кылууну «сунуштаса», анда ал 
ага чектелген көлөмдө гана дискрециялык ыйгарым укуктарды 
берет. Администрациялык орган мыйзам чыгаруучу алдын ала 
билбеген өтө өзгөчө учурларда гана жалпы кырдаалдан чегини-
ши мүмкүн.  

Администрациялык орган карамагындагы укукту жүзөгө 
ашырууда андай укуктун алынуу максатына багыт алуу керек. 
Ал өз карамагын мыйзамдын максатына ылайык гана жүзөгө 
ашыруусу керек. Кайсыл бир ченемдин максаты анын чечмеле-
ниши менен аныкталуусу керек. 

Мисалы: 

Арыз боюнча ресторанга жол жүргүнчүлөр үчүн тоскоолдук 
туудурбаган шарт менен столдорду тротуарга орнотууга уруксат 
берилиши мүмкүн. Орган жол жүргүнчүлөр үчүн мындай тоско-
олдуктар жок деген тыянакка келүүдө. Бирок ал дискрециялык 
чечимдин алкагында ресторандын келүүчүлөрү жетиштүү жана 
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кошумча киреше алууда зарылчылык жок деп кошумча стол-
дорду орнотууга уруксат берүүдөн баш тартат.  

Администрациялык орган, ошону менен бирге «жол 
жүргүнчүлөр үчүн тоскоолдук туудурбаган шарт менен» че-
немдин нагыз курамы аткарылган учурда гана өзүнүн карамагы 
боюнча столдорду орнотууга уруксат бериши мүмкүн. Бул туу-
ра. Ушул чектөө менен мыйзам чыгаруучу жол жүрүү 
чөйрөсүндө жөнгө салуу бар экендигин көрсөтөт. Ошондуктан 
администрациялык орган өзүнүн дискрециялык ыйгарым укук-
тарын жүзөгө ашырууда жол жүрүү чөйрөсүндөгү маселелерди 
гана жетекчиликке ала алат. Демек, экономикалык киреше алуу-
га уруксат бербөөнү негиз катары көрсөтүү мыйзамсыз, анткени 
ал мыйзамдын максатына туура келбейт.  

Эгер мыйзам өзү карамагындагы укукту жүзөгө ашыруу 
үчүн эч кандай шарттарды белгилебесе жана эч кандай крите-
рийлер чечмелөө жолу менен белгилениши мүмкүн болбосо, 
анда кеп «ачык карамак» жөнүндө. Мындай учурда администра-
циялык орган маселенин маңызына ылайык келген, практикалык 
жана максатка ылайыктуу бардык чечимдердин ортосунда тан-
доо мүмкүндүгү бар. 

Административдик-процесстик кодексте карамагындагы 
укук жөнүндө бул ченемдин аналогу бар. Ошентип, эгерде жо-
опкердин карамагына калтыруу укугу болбосо жана бир гана 
чечими мыйзамдуу болсо, АПКнын 174-беренесинин 4-бөлүгүнө 
ылайык административдик сот жоопкер - администрациялык 
органды тийиштүү административдик акт кабыл алууга милдет-
тендирет. Болбосо, сот органдын дискрециялык ыйгарым укугу-
на кийлигишип, административдик ишти өз алдынча жүзөгө 
ашырат (кара. ошондой эле 51-беренесинин 2-бөлүгү). 

г) 11-пункт «арыздануучу»  

Арыздануучу – бул белгилүү укугу болгон жана ал укугун 
формалдуу административдик жол-жобонун жүрүшүндө жүзөгө 
ашырууга ниеттенген жеке же юридикалык жак. Арыздануучу 
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административдик жол-жободо бул жагынан «Жарандардын 
кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Кыргыз Республика-
сынын Мыйзамына ылайык кайрылууну берип жаткан жарандан 
айырмаланат. Жаран кайрылуусун берүү үчүн анын укугунун 
болуусу талап кылынбайт. Кайрылууну бере ала турган жаран-
дардын чөйрөсү тийиштүү укугу болгон адамдар менен 
чектелбейт.  

Арыздарды кайрылуулардан ажыратуунун критерийи бо-
луп, биринчи кезекте, жеке укуктарынын бузулушуна байланы-
штуу берилип жаткан талаптар саналат. Бирок бул айырмалоочу 
өзгөчөлүк баштапкы гана фильтр болушу мүмкүн. 

Мисалы: 

«А.» курулушка уруксат берүү жөнүндө арыз берет. Аны 
менен ал өзүнүн талабын коёт. Анын менен катар, ал админи-
страциялык органдан анын укуктук абалын өзгөртүүчү - 
жакшыртуучу аракеттин (жөнгө салууну) жасалышын талап кы-
лат. Курулушка уруксаттын берилишине байланыштуу укукта-
ры бузулуп жатат деген кошуна дагы арыздануучу болуп сана-
лат жана арыз берүүгө ниети бар. Ал курулушка уруксаттын 
берилиши анын укуктарын бузат деп эсептейт жана ал органдан 
анын укуктук абалын калыбына келтирүү боюнча аракеттин жа-
салышын – курулушка берилген уруксаттын жокко чыгары-
лышын талап кылат. 

Башка кырдаал: «А.» тигилген өсүмдүктөрдү жулдурууга 
багытталган курулуш планына каршы чыгат.  

Мында ал жеке укуктун бузулушуна байланыштуу талап-
тарды коёт, ал администрациялык органдын чечими «саясий 
жактан» туура эмес деп жалпысынан чечимге каршы гана чыгат.  

Эгер арыздануучу өзүнүн бузулган укуктарын коргойм деп 
талап койсо же кайрылса, мындай өтүнүчтү классификациялоо-
до андай укуктардын болушу мааниге ээ болбойт. Ал аспект 
Административдик жол-жоболор жөнүндө мыйзамга ылайык 
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арыздануучунун өтүнүчүн арыз катары классификациялоодо 
эмес, арыздын негиздүүлүгүн текшерүүдө гана бааланууга тий-
иш.   

Арыздануучу өзүнүн укуктарын талап кылуусу туурасында 
күмөндүүлүк болгон учурда арыздануучуну сурамжылоо керек.  

д) 13-пункт «кызыкдар адам» 

Кызыкдар адам – кабыл алынып жаткан административдик 
актынын натыйжасында укугу же мыйзам менен кайтаруудагы 
кызыкчылыгы козголушу мүмкүн болгон адам (жак). 

Администрациялык орган административдик жол-жобону 
жүзөгө ашырууда өзүнүн демилгеси менен административдик 
актынын кабыл алынышынын натыйжасында укуктары менен 
мыйзамдуу кызыкчылыктарына шек келиши мүмкүн болгон 
адамдардын (жактардын) чөйрөсүн белгилөө керек. Бул жактар 
32-берененин талаптарына ылайык кабардар болуу керек жана 
административдик жол-жобого катышууга тартылышы керек. 

Эң кур дегенде, аларды жоопко тартуунун шарты болуп бо-
лжолдуу жеке укуктарынын бузулушу саналат. Табияты матери-
алдык же материалдык эмес болгон жеке кызыкчылыктардын 
гана болуусу жетишсиз. Бул укуктар тийиштүү ченем менен 
негизделүү керек. Андан тышкары, ченем субъективдүү укук-
тарды берүү максаты менен кабыл алынуу керек. Демек, мындай 
ченем, башкасын эске албаганда, эң кур дегенде, кызыкдар 
адамдын кызыкчылыктарын коргоого да жартылай кызмат кы-
луусу керек. Ченемдин мындай максатын, акыры келип, мыйзам 
чыгаруучунун эркин чечмелөө жолу менен аныктоо керек. 

Укуктары «болжолуу» бузулушу мүмкүн болгон ар кандай 
жак кызыкдар болуп саналат. Айтылуу «мүмкүндүк теориясы-
на» жараша минимум катары кызыкдар жактардын кызыкчы-
лыктарын коргоого кызмат кылган ченемдердин бузулуу 
мүмкүндүгүнүн өзү жетиштүүлүк кылат. Тактап айтканда, жак-
ты кызыкдар адам катары таануу үчүн нагыз тийиштүү жагдай-
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лар талап кылынбайт. Анын ордуна кызыкдар адамдын 
жүйөлөрүнө ылайык субъективдүү укуктардын бузулушу даана 
эмес жана мүмкүн эместиги бир беткей болуусу жетиштүүлүк 
кылат.  

Мисалы: 

аа) «А.» курулушка уруксат берүү жөнүндө арыз менен кай-
рылат. Бирок кошунанын жер тилкесинин чек арасынан баштап 
курулуш объектисине чейинки аралык боюнча мыйзамдар менен 
каралган талап сакталган эмес. Жер тилкесинин чек арасынан 
имараттардын, курулуштардын жана курамалардын минималдуу 
аралыктар жөнүндө ченеми жаңы объектинин курулушунун на-
тыйжасында кошунанын абалын жол берилген чектерге чейин 
абалын өзгөртүлүшүн чектейт. Ошентип, бул ченем кошунанын 
укуктары менен кызыкчылыктарын коргоо үчүн кызмат кылат. 
Демек, кошунаны кызыкдар адам деп эсептесе болот. Нагыз 
аралыкты сактоо ага мүмкүн каршы пикирдин жаралышынын 
негиздүүлүгүнө алып келет. 

бб) «А.» өзүнөн эки километр алыстыкта жайгашкан үй ку-
рулушуна уруксат берилишине каршы. Ал курулуштун жана 
кошуналардын жер тилкелеринин чек аралары ортосундагы ара-
лык сакталган эмес дейт. Натыйжада, жыш түшкөн курулуш 
анын жер тилкесинин баасына таасир этиши мүмкүн. 

«А.» арыздануучунун укуктарынын бузулушу жокко чыга-
рылат. Имараттар, курулуштар жана курамалар менен жер тил-
келеринин ортосундагы минималдуу аралык чек ара жөнүндө 
ченем турак жай районунун жалпы жагымдуулугуна эмес, куру-
луштун жанында жашаган кошуналардын укуктары менен 
кызыкчылыктарын коргоого кызмат кылат. 

вв) Имаратты пландаштырууда эвакуациялык жолдор менен 
чыгыш-кириштерге талаптар бузулган. Бул жоболор имараттын 
жашоочуларын коргоо үчүн гана иштейт. Алар кошуналарды 
коргоого кызмат кылбайт. Бул талаптардын сакталбаганы кошу-
налардын укуктарынын бузулушуна алып келбейт. 
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гг) Жарандардын бир катары жылуулукэлектроборборунун 
(ЖЭБ) курулушуна уруксат берүү жөнүндө арызды канааттан-
дырууга каршы чыгышууда. Жарандардын ден-соолугуна терс 
таасирин тийгизген истердин чыгышы даана жокко чыгарылба-
са, жарандар кызыкдар адамдар болуп саналышат. Ошол эле 
учурда шамалдын огуна же жер шартына байланыштуу истин 
так жайылуу радиусун аныктоо мүмкүн болбой жатат. Мисалы, 
бир адам ЖЭБден 10 км аралыкта жашайт, эгер анын үйү ша-
малдын огуна карай туруп калса, анда ал истин терс таасирине 
дуушар болушу мүмкүн. Ал эми ЖЭБден 5 км аралыкта турган 
башка адамдын үйү биринчиден айырмаланып шамалдын огу-
нан кыртыштын дөңсө жери менен тосулуп, истин төгүлүшүнөн 
зыян чекпейт.  

дд) Жер тилкеси «Л.» адамына 49 жылга пайдаланууга бе-
рилген. Бул жер тилкеси «Б.» банкында кредит үчүн күрөө ката-
ры да пайдаланылууда. Менчик укугунда жери чектеш «С.» ко-
шунасы жерди күрөөгө коюу жер мыйзамдарына карама-каршы 
келет деген негиз менен административдик даттануу киргизет. 

Бул учурда административдик даттануу боюнча чечим «Л.» 
адамына жана «Б.» банкына таасирин тийгизет. Алар 32-берене 
менен каралган талаптарга ылайык кабардар болуп, катышты-
рылышы керек.  
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2-ГЛАВА. АДМИНИСТРАТИВДИК ИШТИН НЕГИЗ 
БОЛУУЧУ ПРИНЦИПТЕРИ 

5-берене. Административдик иштин мыйзамдуулугу 

Администрациялык орган өзүнүн административдик 
ишин Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана 
мыйзамдарында белгиленген ыйгарым укуктарынын 
чегинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 
жүзөгө ашырат. 

Ушул беренеде укуктук мамлекеттүүлүктүн өзөктүү прин-
циптеринин бири - администрациялык органдардын мыйзам 
менен туташ экендиги айтылат. Администрациялык органдар өз 
эрки менен иштөөгө укуктуу эмес. Алар мыйзамды сактоого 
милдеттүү жана мыйзамдар менен белгиленген укук ченеми ал-
кагында гана аракеттенүүгө укуктуу. Администрациялык орган-
дар өзүнүн ишин мыйзамдын формалдуу жана мазмундуу чек-
теринде жүзөгө ашыруусу керек. Ушуга байланыштуу мыйзам 
менен жүктөлгөн иш-милдеттерди «которууга» - башкаларга 
өткөрүп берүүгө, ошондой эле тапшырылып берилген иш-
милдеттерди «кеңейтүүгө» мүмкүн эмес. Эгер мыйзам менен 
тийиштүү ыйгарым укуктар берилген болсо, ошондо гана алып 
салууларга жол берилет. Ушуга байланыштуу, Кыргыз Респуб-
ликасынын Конституциясынын 5-беренесинин 3-бөлүгүндө 
мамлекет, анын органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары жана алардын кызмат адамдары ушул Конституцияда 
жана мыйзамдарда аныкталган ыйгарым укуктардын алкагынан 
чыга алышпай тургандыгын көрсөтүү керек. 

6-берене. Формалдуу талаптарды кыянат пайдаланууга 
тыюу салуу 

Администрациялык органдарга административдик 
ишти жүзөгө ашырууда мыйзамдарда каралбаган же эгерде 
ал талаптар административдик иштин туура чечилишине 
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таасир этпесе, кошумча формалдуу талаптарды белгилөөгө 
жана коюуга тыюу салынат. 

Орган административдик жол-жобону жүзөгө ашырууда 
мыйзам менен тике көрсөтүлгөнүн жана административдик 
иштин чечилиши үчүн мерчемдүү мааниге ээ болгонун гана та-
лап кылууга укуктуу. Орган конкреттүү административдик жол-
жобо менен байланыштуу болсо дагы, бирок анын натыйжасына 
таасирин тийгизбеген кошумча талаптарды коюу же орнотуу 
жолу менен жарандын «тилегин соолтпаш» керек. Администра-
тивдик жол-жобонун жыйынтыгына талаптардын 
«мүмкүндүгүнөн» келип чыгуу зарыл. Бир гана теориялык таа-
сир этүү мүмкүндүгү бул жерде жетишсиздик кылат. Андан да, 
административдик жол-жобону жүзөгө ашырган акыл эстүү 
кызматкердин билгени эске алынууга тийиш. 

7-берене. Дискрециялык ыйгарым укуктарды чектөө 

Дискрециялык ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууда 
администрациялык орган төмөнкүлөргө милдеттүү: 

1) Кыргыз Республикасы-
нын Конституциясында бекитилген адамдын жана жаран-
дын укуктары менен эркиндиктерин коргоонун зарыл-
дыгын жетекчиликке алууга; 

2) тең укуктуулук, тең ченемдүүлүк жана укукту бир 
түрдүү колдонуунун зарылдыгын жетекчиликке алууга; 

3) ушул Мыйзамда белгиленген башка максаттарга 
жетүү үчүн аракеттенүүгө. 

Ошондой эле 4-берененин 8 жана 9-пункттарына берилген 
түшүндүрмөлөрдү кара. 

Ушул беренеде администрациялык орган өзүнүн 
дискрециялык ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууда 
жетекчиликке алууга тийиш болгон критерийлер кошумча 
орнотулат (51-берененин 2-бөлүгүн кара). 
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Органдын административдик ишти чечүүдө жетекчиликке 
алган принциби катары адамдын жана жарандын укуктары 
менен эркиндиктерин камсыз кылууга милдеттүү (1-пункт). 
Ушуга кошумча болуп (2-пункт), дискрециялык чечимдер укук-
тун бирдей колдонуу принциптерин (кара. 8-беренеге 
түшүндүрмөлөр) же административдик иштин өлчөмдөштүгүн 
же болбосо шайкештигин (кара. 9-беренеге түшүндүрмөлөр) 
бузбаш керек. Ошондой эле, Административдик жол-жобо 
жөнүндө мыйзамда белгиленген башка максаттарга жетишүү 
камсыз болуш керек (3-пункт). 

8-берене. Укукту бир түрдүү колдонуу 

1. Администрациялык органдар төмөнкүлөрдү 
көрсөтүүгө милдеттүү: 

1) эгерде аларды айырмалоо үчүн кандайдыр бир негиз-
дер болбосо, иш жүзүндө болгон бирдей жагдайларга карата 
тең мамиле жасоого; 

2) иш жүзүндө болгон олуттуу кандай гана болбосун 
жагдайларга карата жекече мамиле жасоого. 

2. Эгерде администрациялык орган өзүнүн дискреци-
ялык ыйгарым укугун белгилүү бир түрдө жүзөгө ашырса, 
анда ал андан ары да дискрециялык ыйгарым укуктарын 
ушундай эле жол менен жүзөгө ашырууга милдеттүү. 

3. Администрациялык орган иштин предметине тие-
шелүү олуттуу кырдаалдар пайда болгон учурда гана, ушул 
берененин 1 жана 2-бөлүктөрүндө көрсөтүлгөн практикадан 
баш тартууга укуктуу. 

1-бөлүк. Укукту бир түрдүү колдонуу принцибин 
төмөнкүдөй жөнөкөй туюнтма менен баяндаса болот: иш 
жүзүндө болгон бирдей жагдайларга карата тең мамиле жасоо, 
иш жүзүндө болгон олуттуу кандай гана болбосун жагдайларга 
карата жекече мамиле жасоо. Дифференттүү чечимдер дайыма 
жеке мамиле менен анын даражасын негиздеген объективдүү 
(предметтүү) аргументтерди талап кылат. Иш жүзүндө олуттуу 
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нагыз ар кандай жагдайларга туш болгондо объективдүү аргу-
менттердин ичинен иш жүзүндө бирдей же олуттуу нагыз жаг-
дайларды аныктоо үчүн бири бири менен аларды салыштырууга 
болобу деп чечим чыгараарда кырдаал татаалдашат. 

Салыштыруу тийиштүү (предметтүү) критерийлер боюнча, 
тактап айтканда ченемдин максаты менен байланышкан крите-
рийлер боюнча жүргүзүлүш керек.  

Мисалы: 

Эки адам он кабаттуу үйдүн биринчи кабатында өлчөмү да, 
жайгашканы да бирдей, олуттуу айырмачылыгы жок эки батир-
дин менчик ээлери. Эки бирдей менчик ээлер келечекте батир-
лерин ишкерчилик максаттарда колдонуу ниети бар. Менчик 
ээсинин бири люкс класстагы сааттардын дүкөнүн, экинчиси, 
жер-жемиштер дүкөнүн ачуу ниеттери бар. Батирлер келечекте 
иш жүзүндө пайдалануу түрү боюнча гана айырмаланат. Бир 
учурда батирдин тибин өзгөртүүгө уруксат берип, экинчи учур-
да батирдин түрүн өзгөртүүдөн баш тартса болобу? Мында ад-
министрациялык орган ар башка чечимдерди кабыл алуу менен 
кайсы максатка жетишүүнү көздөгөнүнөн келип чыгат.  

Эгер жөнгө салуунун максаты турак жай муктаждыктарына 
пайдаланылуучу башпааналардын максималдуу болушун кам-
сыз кылуу болсо, анда орган тарабынан жекече мамиле жаса-
лышы мүмкүн эмес. Анткени ар бир менчик ээсинин көздөгөн 
максатына карабастан бир дагы батир жашоо максаттары үчүн 
мындан ары колдонулбайт. Ошондуктан батирлерди ар кандай 
максатта пайдаланылуусу жеке мамилени колдонуу үчүн баш 
тартуунун максатына багытталган тийиштүү критерий болуп 
саналбайт. 

Эгер орган өзүнүн чечимин кабыл алууда калкты негизги 
азык-түлүк менен камсыз кылуу боюнча кырдаалды жакшыртуу 
максатын көздөсө, батирлерди ар кандай тип боюнча пайдала-
нылышы тийиштүү критерий болот. Орган батирди жер-жемиш 
дүкөнү үчүн башпаана кылып пайдаланууга тибин өзгөртүүгө 
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уруксат бериши мүмкүн, ал эми саат дүкөнүнөн баш тартышы 
мүмкүн. 

Ошентип, өтө сейрек учурларда жеке мамилени колдонуу 
үчүн бир эле критерий дайыма тийиштүү болот, башкасы - эч 
качан болбойт. Дайыма салыштыруу критерийин чечимдин мак-
саты менен өз ара байланышын баамдаш керек. 

Мисалы:  

a) Жеңил унаа менен жүргүнчүлөрдү жана жүктү ташуу бо-
юнча ишти жүзөгө ашыруу боюнча берилүүчү уруксаттардын 
саны чектелүүгө тийиш. Ар кандай арыз ээлерин тандоодо кай-
сы критерийлер тийиштүү болот? 

Тийиштүү критерийди аныктоо үчүн таксинин 
жүргүнчүлөрдү ташууга лицензиясы кайсы себептер менен 
чектелүүгө жатат деген суроого жооп берүү керек. Берилген 
жоопко жараша жекече мамилени жасоо үчүн тийиштүү болуп 
саналуучу критерийлер да аныкталат. Эгер таксинин санын 
чектөөнүн себеби жол жүрүүдө зыяндуу истин чыгышын 
кыскартууну болжолдонсо, анда тийиштүү критерий катары 
унаа каражатынын тибин пайдаланса болот. Жүргүнчүлөрдү 
ташуу үчүн такси лицензиясы зыяндуу исти чыгаруу деңгээли 
эң төмөн унаа каражатын эксплуатация кылган ишкерге берил-
мек.  

б) Эгер такси менен жүргүнчүлөрдү ташууга берилүүчү 
уруксаттардын максаты такси ээлеринин санын кыскартып, унаа 
каражатын зарыл болгон жабдыктар менен эксплуатацияла-
нышын камсыздоо аркылуу алардын жетиштүү кирешесин кам-
сыз кылуу болсо, анда ар бир арыздануучу үчүн квотанын бе-
китилиши ылайык болмок. Эки лицензиясы бар адам үчүнчү 
лицензияны ала албайт. 

в) Жеке турак жай курулуш үчүн жер тилкелерин берүүдө 
чет өлкө жарандарына салыштырмалуу Кыргыз Республикасы-
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нын жарандары артыкчылыкка ээ болушат. Аны менен алардын 
мүлктүк абалын жакшыртуу үчүн мүмкүндүктөр түзүлөт.  

Жарандар менен чет өлкөлүктөр ортосунда айырмачылык 
нааразычылык туудурбайт. Жер тилкелерин арыздануучуларга – 
Кыргыз Республикасынын жарандарына гана берүү ылайык 
болмок. Бул категориядагы адамдардын учурунда, адатта, алар-
дын өз мамлекети менен өзгөчө тыгыз өз ара байланышынан 
келип чыкса болот. 

Демек, мындай өз ара байланыш дал жер тилкелерин 
берүүдө аларга артыкчылык берүү менен күчөтүлүшү мүмкүн.  

Туткан дини, жынысы жана этникалык таандыктыгы боюн-
ча айырмачылыктар мыйзамдын башка жоболоруна карабастан 
жеке мамиле жасоо үчүн тийиштүү критерий болмок эмес. 

2-бөлүк. Эгер белгилүү чөйрөлөрдө администрациялык ор-
гандар тарабынан дискрециялык ыйгарым укуктарды жүзөгө 
ашыруу тажрыйбасы калыптанган болсо (мисалы, ички ведом-
стволук жоболор аркылуу), анда орган бул тажрыйбаны карма-
нышы керек жана андан чегинүүгө укуктуу эмес (карамагына 
калтыруунун жүзөгө ашырууда администрациялык органдын өз 
тажрыйбасы менен туташтыгы). Администрациялык орган ай-
рым учурларда мурда калыптанган тажрыйбага каршы өзүнүн 
дискрециялык ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыра албайт. Бирок 
административдик тажрыйба мыйзам менен берилген ыйгарым 
укуктардын максатына ылайык келген учурда гана карамагына 
калтыруунун жүзөгө ашыруудагы өзүнүн тажрыйбасынын ту-
таштыгы пайда болот. Мыйзамга карама-каршы келген админи-
стративдик тажрыйбага жол берилбейт («мыйзамсыздыкта тең 
укуктуулук болбойт»). 

3-бөлүк. Администрациялык орган ар кандай учурда тийи-
штүү жүйөлөрдү келтире алуу шарты менен административдик 
тажрыйбасынан баш тартышы мүмкүн, ал ушул конкреттүү 
учурда гана эмес, тажрыйбанын бүтүндөй өзгөрүүсү болуп са-
налат. 
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Мисалы: 

Администрациялык орган субсидияларды берүү жолу менен 
турак жай курулушунун өнүгүшүнө көмөктөшөт. 

«А.» өзүнүн кампасын турак жай кылууну пландаштырат. 
Ал тийиштүү субсидия алыш үчүн арыз менен кайрылат. Эгер 
орган жетиштүү турак жай фонду бар жана ошол себептен турак 
жай курулушун кошо каржылоо зарылдыгы жок деп эсептесе, ал 
биринчи жолу субсидия берүүдөн баш тартып, административ-
дик тажрыйбаны өзгөртүшү мүмкүн. Баш тартуунун жүйөлөрү 
тийиштүү болот жана субсидия кылуунун максатына багытта-
лат. Аны менен орган милдеттүү боло турган жаңы администра-
тивдик тажрыйбаны калыптандырат. 

9-берене. Административдик иштин (чаралардын) шай-
кештиги 

1. Административдик иш Кыргыз Республикасы-
нын Конституциясы жана мыйзамдары менен белгиленген 
максаттарга багытталууга тийиш, ал эми аларга жетүүнүн 
чаралары шайкеш, башкача айтканда колдонгудай, зарыл 
жана максатка ылайыктуу (акылга сыярлык) болууга тий-
иш. 

2. Шайкештик принциби административдик органдын 
айкын ишти көздөгөн максаттын жана пайдаланылуучу ка-
ражаттардын ортосундагы акылга сыярлык катышта каро-
осуна кепилдик берүүгө чакырылган. 

Бул ченем укуктук мамлекетке таандык шайкештик 
(өлчөмдөштүк) принцибин сыпаттайт. Ал принцип бийликтин 
бардык бутактарында сакталуу керек. Ал мыйзам чыгаруучу 
үчүн да, аткаруу бийлик органдары үчүн да тиешелүү. Бул 
принцип, эң башкысы, төрт критерийден турат: 

Ушул принципке ылайык жарандардын укугуна кийли-
гишүү ал кийлигишүүнүн легитимдүү максатына жетишүү үчүн 
пайдалуу болуу керек жана коомдук кызыкчылыктар талап 
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кылгандан артыкбаш даражада жүзөгө ашырылбаш керек. 
Андан тышкары, укукка кийлигишүүнүн максаты жана даража-
сы өлчөмдөштүк өз ара катышта болуу керек. 

1) Адегенде чара аркылуу кайсы максатка жетишүү керек 
экендигин белгилөө зарыл. Бул максат «легитимдүү» болуу ке-
рек, б.а. Конституциянын өзөктүү принциптерине жана жоболо-
руна ылайык келиш керек. 

Мисалы: 

Конституцияга ылайык кайсы бир адамды этникалык та-
андыктык белгилери боюнча ар кандай кодулоого жол бе-
рилбейт. Ошон үчүн мындай максатка кызмат кылган чара мый-
замсыз болмок, анткени ал Конституциянын өзөктүү прин-
циптерине жана жоболоруна карама-каршы келет. 

2) Коюлган максатка жетишүүгө жардам берген чара «кол-
донула тургандай» («жарай турган») болуу керек. Каалаган мак-
сатка жетишүү үчүн чара жартылай колдонула/жарай тургандай 
болгон күндө да ал чара болуп саналат. Ошон үчүн ушул чара-
нын жардамы менен каалаган максатка жетишүүнүн толуктугу 
мааниге ээ болбой тургандыгын эске алуу керек. Эгер максатка 
жартылай жетишкен учурда да, б.а. чара жетишүүгө 
көмөктөшсө, чара колдонула/жарай тургандай болуп саналат. 

Мисалы: 

Көчөлөрдүн биринде автотранспорттун интенсивдүү 
кыймылынын натыйжасында чунун жана айлана чөйрө үчүн 
зыяндуу истердин өтө жогорку деңгээли пайда болгону белги-
ленүүдө. Администрациялык орган таасир этүү чарасы катары 
бул көчөдө транспорт каражаттарынын токтоп туруусуна тыюу 
салат. Каалаган максатка жетишүү үчүн мында чара даана кол-
донула турган эмес (жараксыз) экени белгилүү. Жол жүрүүнүн 
ылдамдыгын чектөө аркылуу чуунун же унаа истеринин 
деңгээлин азайтып жетишсе болмок.  
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Эгер орган автоунаалар үчүн токтоп туруу жерлеринен улам 
катуу тыгындар пайда болуп жатат деп белгилесе, ал өз кезегин-
де унаа истеринин көп болушунун жана чуунун жогорку 
деңгээлинин себеби болуп атат десе, кырдаал башкача болмок. 
Анда транспорт каражаттарынын токтоп туруусуна коюлган 
тыюу салуу жолдун өткөрүү мүмкүндүгүн жогорулатууга жана 
жол жүрүү ылдамдыгын көбөйтүүгө жол бермек. Мындай мами-
ле эмиссиялардын толугу төгүлүшүн токтотмок эмес, бирок ала-
рдын көлөмүн кыйла азайтмак. 

3) Чара коюлган максатка жетишүүгө да «зарыл» болушу 
керек. Эгер каалаган максат жарандын укуктарын азыраак 
деңгээлде чектеген башка чаранын эсебинен орундалбаса, ошол 
учурда бул шарт аткарылат. Мында, эгер аз түйшүктүү каражат 
аркылуу, тандалган чара сыяктуу эле, ошол эле максатка жет-
кирсе, чара ал учурда зарыл болбойт. Эгер максатка башка аз 
түйшүктүү чара аркылуу жетишүүгө мүмкүн болсо, чараны 
шайкеш эмес деп айтууга болбойт. Бул жерде каалаган максатка 
өтө катуу эмес каражат аркылуу жетишсе болоору мааниге ээ.  

Мисалы:  

Коомдук иш-чарага уруксат берилет. Тегеректе жаткан ай-
нектин көптүгүнөн катышуучулар жабыр тартпасын деп алко-
голь ичимдиктерине тыюу салынат. Мында чара өлчөмсүз, ант-
кени ал зарыл болуп саналбайт. Катышуучулар жабыр тартпа-
сын деп алкоголь ичимдиктерин айнек идиштен ичүүгө тыюу 
салынса жетиштүү болмок. Кагаз стакандагы алкоголь жабыр 
тартуу кооптуулугун алып келбейт. 

Эгер ичимдиктерди ичүүгө тыюу салуу аркылуу көчөнүн 
булганышын болтурбоо ниети болсо, ал эми алкоголду тыюу 
менен мас абалындагы адамдарды ачуулануусуна байланыштуу 
кооптуулукту азайтуу болсо, администрациялык органдын 
чечимин башкача караса болот. 

4) «Тар маанидеги шайкештик» деген каражаттар менен 
максаттын ортосундагы өз ара катыш акылга сыйымдуулуктун 
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(максатка ылайыктуулук) болорун болжойт, б.а. зыян болбой 
койбойт, чараны болжолдуу жыйынтык менен эч кандай байла-
ныштырбаш керек. 

Чара колдонула (жарай) тургандай жана зарыл болуп турган 
бир эле учурда да өлчөмсүз болушу мүмкүн.  

Мисалы:  

а) Окуучуну ден-соолугун абалына байланыштуу сабактар-
дын бир бөлүгүнөн катышуу милдетинен бошотуу зарылдыгы 
маселени туудурууда. Окууга карата ден-соолуктун абалы бою-
нча чектөөлөрдү ырастай турган же жокко чыгара турган бир 
катар медициналык изилдөөлөр жүргүзүлдү. Изилдөөнүн андан 
аркы бир түрү бар, ал бул маселени даана түшүнүүгө жол бер-
мек, бирок анын олуттуу кооптуулугу бар жана экиден бир учу-
ру ден-соолукка мерчемдүү зыян алып келет. 

Изилдөөнүн дагы бир түрү колдонула турган чара болуп са-
налат, анткени ал окууга карата ден-соолуктун абалы боюнча 
чектөөлөрдүн болуусун же жогун аныктоого бир ыктай жол бе-
рет. Башка анча кооптуу эмес изилдөөнүн ыкмалары бир ыктай 
жыйынтык бербейт. Бирок изилдөөнүн бул түрү өлчөмсүз (шай-
кешсиз) болмок, анткени мектепке баруу милдетин аткаруу үчүн 
окуучунун ден-соолугуна зыян келтирүүнүн тобокелчилигин 
актабайт.  

б) Областтардын биринде таажывирус инфекциясы менен 
ооруган учурлар өтө көп санда аныкталды. Текшерүү 
көрсөткөндөй, заводдун жумушчуларынын көбүнүн ичинде ин-
фекциянын чордону болгондугуна байланыштуу ооругандардын 
саны өскөн. Калктын башка бөлүгүнүн ичинде өткөрүлгөн тест-
тер оорунун катуу жайылуусун ырастаган жок. 

Өкмөт ӨК режимин областтын бүткүл аймагына киргизет. 
Азык-түлүк дүкөндөрүнөн башкасы бүт жабылат деп жа-
рыялайт. Калкка азык-түлүк алууга жумасына бир гана жолу 
чыгууга уруксат. Бул чаралар таажывирус инфекциясынын 
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жайылуусун максималдуу мүмкүндүгүн болтурбоого багыттал-
ган. 

Бул чара инфекциянын жайылуусун болтурбоо үчүн колдо-
нулат (жарайт), анткени вирус жеке контакт болгондо гана жу-
гушу мүмкүн. 

Ошондой эле чара зарыл болуп саналат, анткени, вирусо-
логдордун пикири боюнча вирустун жайылуусун толук токтоту-
лушу башка ыкма менен мынчалык натыйжалуу болушу мүмкүн 
эмес. 

Ошону менен бирге бул чара өлчөмсүз (шайкешсиз). Аде-
генде республиканын башка областтарына караганда ушул об-
ласттын бүтүндөй аймагында өтө катаал карантин чараларын 
киргизүүнүн негиздемеси каршы пикир жараткан эмес. Бирок 
инфекциянын конкреттүү чордону аныкталгандан кийин кыйла 
дифференциялуу чечим кабыл алынса зарыл болмок. Областтын 
ичинде оорунун ырасталган жаңы учурларынын жайылуусунун 
көрсөткүчтөрү текши эмес. Вирустун жайылуусун жайылтпоо 
боюнча максатка жетишүү үчүн бүтүндөй калк үчүн мынчалык 
катуу чектөөлөрдү киргизүү мүмкүн эмес (Мюнстер шаарынын 
Жогорку административдик сотунун көз карашына ылайык, сот-
тун 2020-жылдын июль айындагы аныктамасы). 

10-берене. "Чоң өзүнө кичинени камтыйт" принциби 

1. Администрациялык орган административдик жол-
жоболорду жасоодо ошол эле адамдар тарабынан жасалган 
ушундай эле аракеттерди же башка аракеттердин алкагында 
өз мазмуну боюнча ал алкакка кирген же кириши мүмкүн 
болгон аракеттерди жасоону талап кылууга укуксуз. 

2. Эгерде администрациялык органдарга берилген до-
кументтер (маалыматтар) зарыл болгон башка документ-
тердин мазмунун өзүнө камтыса, анда акыркылары ко-
шумча же өзүнчө талап кылынышы мүмкүн эмес. 
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3. Эгерде администрациялык органдар тарабынан бе-
рилген уруксат өзүнө мааниси жагынан башка уруксат 
берүүлөрдү да камтыса, анда алар да берилген болуп эсепте-
лет. 

4. Эгерде мыйзамдар менен башка каралбаса, ушул бе-
рененин жоболору колдонулат. 

Ушул ченемдин максаты административдик чыгымдарды 
(аракеттерди) азайтууда турат. Ошону менен катар, жарандарды 
арыздар тийиштүү деңгээлде каралуу үчүн зарыл болгон гана 
аракеттерди жасоого милдеттендирүү керек. Артыкбаш форма-
лизмдин тыюу салууларынан улам адамдардан башка аракеттер-
дин алкагында мурда жасалган аракеттерди же тапшырылган 
документтерде бар маалыматтарды кайра жасатууну жана 
тапшырууну талап кылууга жол берилбейт.  

Ошону менен бирге, административдик ишти чечүү үчүн 
зарыл болгон деңгээлде айтылуу жагдайларга аракеттер менен 
документтер көрсөтүп турган учурда администрациялык орган 
ал аракеттерди жасатуу жана документтерди тапшыртуу тала-
бынан баш тарта алат жана ал анын укугу экендигин эске алуу 
керек. Мында арыз кайсы тийиштүү ниетке жана мыйзамга 
ылайык каралып жатканы мааниге ээ болот. Тактап айтканда, 
дайыма кийинки суроону такташ керек: документте камтыла 
турган жагдай болду беле, ошондой эле тийиштүү администра-
тивдик жол-жобону жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон аспекти-
лердин көз карашында жана мыйзамда талап кылынган көлөмдө 
текшерилдиби. 

Мисалы:  

а) Куруучу кампа курам деп курулушка уруксат берүү 
жөнүндө арыз менен кайрылат. Администрациялык орган ал 
объектини куруу үчүн курулушка уруксат берет. Кире бериш 
жолдору изилденип, жетиштүү деп табылды. Куруучу планда-
рын өзгөртүп, эми үч кабат имарат салам деп чыкты. Албетте, 
куруучу жаңы типтеги объекти куруу учурунда органдын му-
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рунку корутундусуна шилтеме жасай албайт. Пландаштырылып 
жаткан турак жай үйүн куруу үчүн кире бериш жолдорунун 
жетиштүүлүгү жөнүндөгү маселе боюнча жаңы экспертиза жа-
салуу керек, анткени башка шарттар аткарылуу керек. 

б) Фабриканын имараты экспертизадан өтүп, өрт ко-
опсуздугунун талаптарына ылайык корутундусу бар. Эгер ку-
руучу бул имараттын пайдалануу тибин турак жайга өзгөртөм 
десе, анда ал өрт коопсуздугу экспертизасына жөн гана шилтеме 
жасай албайт. 

11-берене. Үнөмдүүлүк 

Администрациялык орган мүмкүн болушунча кыска 
мөөнөттө чечим кабыл алуу үчүн берилген каражаттарды өз 
тескөөсүнө натыйжалуу пайдаланууну өз ыйгарым укукта-
рынын чектеринде камсыз кылууга милдеттүү. 

Бул ченем администрациялык органга гана даректелген 
жалпы жобону камтыйт. Андан жаран үчүн кандайдыр бири 
укуктарды алып чыгуу мүмкүн эмес. 

12-берене. Башка принциптерди колдонуу 

Административдик иш ушул Мыйзамда баяндалган 
принциптерге карама-каршы келбеген башка принциптерге 
да негизделиши мүмкүн. 

Административдик жол-жоболор жөнүндө мыйзам админи-
стративдик ишти жүзөгө ашыруунун принциптеринин толук 
кандуу тизмесин караштырбайт. Бирок ушул беренеде башка 
принциптер Мыйзамдын 2-главасында баяндалган принциптерге 
карама-каршы келбеш керек деп такталат. Мыйзамдын 2-
главасында айтылбаган дагы бир принципти белгилей кетүү ке-
рек, бул Мыйзамдын 56-беренесинин мазмунунан келип чыккан 
ишенимди коргоо принциби (Мыйзамдын 56-беренесинин 
түшүндүрмөсүн кара). 
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3-ГЛАВА. АДМИНИСТРАТИВДИК ИШТЕРДИН 
ВЕДОМСТВОЛУК КАРАШТУУЛУГУ ЖАНА 

АДМИНИСТРАЦИЯЛЫК ОРГАНДАРДЫН ӨЗ АРА 
АРАКЕТИ  

13-берене. Административдик иштердин ведомстволук 
караштуулугу 

1. Административдик иштер тиешелүү администраци-
ялык органдар, алардын түзүмдүк, аймактык бөлүмдөрү, 
алардын кызмат адамдары тарабынан алардын Кыргыз 
Республикасынын Конституциясында жана мыйзамдарында 
белгиленген компетенциясына ылайык каралат. 

2. Кызыкдар жактардын укуктарын токтотуу жөнүндөгү 
административдик иштер, мыйзам тарабынан белгиленген 
учурларды кошпогондо, мындай укуктарды берүү, ырастоо 
же каттоо жөнүндө административдик иштерди кароо ыйга-
рым укуктуу ошол эле администрациялык органдарга ка-
раштуу. 

3. Администрациялык орган кызыкдар жактын кайры-
луусунда көрсөтүлгөн маселелерди чечүү боюнча өз компе-
тенциясын өз алдынча текшерүүгө милдеттүү. 

4. Эгерде администрациялык орган маселени чечүү өз 
компетенциясына кирбегендигин белгилесе, анда ал адми-
нистративдик ишти кароодон жазуу жүзүндө баш тартат 
жана аны токтоосуз компетенттүү органдын кароосуна жи-
берип, ал жөнүндө кызыкдар жакка кабарлайт. 

5. Компетенттүүлүктү администрациялык органдын 
жана арыздануучунун ортосундагы макулдашуу менен не-
гиздөөгө жол берилбейт. 

6. Эгерде администрациялык органдын компетенциясы 
жөнүндө талаш-тартыш келип чыккан учурда, администра-
тивдик иш боюнча тиешелүү чечим чыгарууда администра-
циялык орган өз компетенциясын негиздөөгө милдеттүү. 
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1-бөлүк. Бул жобо ушул Мыйзамдын 1 жана 2-беренелерине 
ылайык колдонууга туура келген арыздарга гана тиешелүү (ка-
ра. башка учурларда 30-берененин 4-бөлүгү). 

Административдик иштердин ведомстволук караштуулугу 
учурунда предметтик (тектик) жана аймактык ведомстволук ка-
раштуулугун ажыратуу керек. 

Предметтик (тектик) ведомстволук караштуулук коомдук 
белгилүү бөлүгүндөгү администрациялык органдын ишинин 
мазмундуу сыпатталган багыттарына тиешелүү (мисалы, куру-
луш, ишкерчилик чөйрөсүндө мыйзамдарды аткаруу). Функция-
лардын көп түрдүүлүгүнөн улам предметтик караштуулук Ад-
министративдик жол-жоболор жөнүндө мыйзамда борбордо-
штурулуп жөнгө салынган эмес. Тийиштүү атайын мыйзамдарда 
атайын администрациялык органдарга предметтик компетенция 
берүү жөнүндө маселе мыйзам чыгаруучунун карамагында кал-
ды (мисалы, салык органдары). 

13-берене органдын ичинде компетенцияларды бөлүштүрүү 
тартибин камтыбайт. Анысы бийликтин тийиштүү органынын 
жетекчилиги тарабынан уюштуруу-тескөөчүлүк автономиясына 
ылайык аныкталат. 

Предметтик компетенттүү органдарынын кайсынысы адми-
нистративдик ишти аймак боюнча карайт деген маселе аймак-
тык ведомстволук караштуулугу тиешелүү. Ошондой эле бул 
маселе Административдик жол-жоболор жөнүндө мыйзамда 
борбордоштурулбастан, атайын мыйзамдарга шилтеме жасоо 
аркылуу гана жөнгө салынган. 

2-бөлүк. Укукту токтотуу жөнүндө административдик иш 
мындай укуктарды берүү жөнүндө иштерди кароого ыйгарым 
укуктуу администрациялык орган тарабынан каралат. Албетте, 
мыйзам чыгаруучу өз карамагына калтыруу боюнча артыкчы-
лыкка ээ болгон (атайын мыйзамдар) бул эрежелерден алып са-
лууларды орното алат. 
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3-бөлүк. Администрациялык орган ишти кароодон мурда 
өзүнүн компетенциясын текшерүү керек. Компетенцияны тек-
шерүү органдын жекече демилгеси боюнча жана кызыкдар 
адамдардын каршы пикирлерине карабастан жасалат. 

4-бөлүк. Органдын ишти кароо үчүн компетенциясы жок 
болгон учурда бул тууралуу арыздануучуга билдирет жана ары-
зды компетенттүү органга жөнөтөт (бирок, ошондой эле 30-
беренесин кара.). 

5-бөлүк. Коомдук укуктун бардык башка 
чөйрөлөрүндөгүдөй эле администрациялык орган менен арызда-
нуучунун ортосунда макулдашууларга жол берилбейт. Компе-
тенцияны негиздеген учурда мындай тыюу салуу түз 
көрсөтүлгөн. 

6-бөлүк. Администрациялык органдын компетенциясы 
жөнүндө катышуучулар ортосунда талаш-тартыштар пайда бол-
гон учурда орган административдик иш боюнча тийиштүү 
чечимди чыгарууда өзүнүн компетенциясын негиздеп берүү ке-
рек. Калган учурларда негиздеп берүү талап кылынбайт. 

14-берене. Администрациялык органдардын өз ара ара-
кеттенүү (өз ара жардамдашуу) милдети 

1. Администрациялык органдар өздөрүнүн администра-
тивдик жол-жоболорун жүзөгө ашырууда өз ара аракет-
тенүүгө (өз ара жардам көрсөтүүгө) милдеттүү. Өз ара жар-
дамдашуу администрациялык органдын кайрылуусунун 
негизинде жүзөгө ашырылат. 

2. Эгерде өз ара жардамдашууну бир нече администра-
циялык органдар көрсөтүүсү мүмкүн болгон учурда, анда 
өтүнүч жиберген администрациялык орган өз пикири боюн-
ча зарыл болгон өз ара жардамдашууну өтө натыйжалуу 
ыкма менен жана кыска мөөнөттө көрсөтө ала турган адми-
нистрациялык органга (мындан ары - өтүнүч жиберилген 
администрациялык орган) кайрылууга тийиш. 
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3. Эгерде өтүнүлгөн өз ара жардамдашууну жүзөгө ашы-
руу өтүнүч жиберилген администрациялык органдын ком-
петенциясына кирбеген учурда, анда ал өз ара жардамдашуу 
жөнүндө суроо-талапты тиешелүү компетенттүү админи-
страциялык органга кайра даректөөгө милдеттүү. 

1-бөлүк. Администрациялык органдар бири бири менен өз 
ара аракеттенүүгө (өз ара жардамдашууга) милдеттүү. Өз ара 
жардамдашуу деген административдик жол-жобону жүзөгө 
ашырууда администрациялык органдардын бири бирине өтүнүү 
жөнөтүү аркылуу көрсөткөн колдоосу саналат. Бирок өтүнүч 
жөнөткөн орган өз ара жардамдашуу жөнүндө өтүнүч боюнча 
компетенттүү болушу керек. Бирок өтүнүч кылган жол-жобону 
жүзөгө ашыруу боюнча компетенттүү бойдон кала бериш керек. 
Суратып алынуучу орган өз ара жардам берүү өтүнүчтүн чегин-
де гана иштейт жана тиешелүү өтүнүчү жок эле өзүнүн 
иликтөөлөрүн жүргүзүп, ишти өзүнүн өндүрүшүнө алуу үчүн 
административдик жол-жобо жөнүндө ишти талап кыла албайт. 

Өз ара жардам берүүнүн предмети болуп чаранын ар кандай 
түрү болушу мүмкүн. Мисалы, администрациялык орган маа-
лыматтарды берүү же жөнөтүү жөнүндө өтүнүч менен башка 
органга кайрылса болот. Өтүнүч жөнөтүлгөн органга кызыкдар 
адамдарды тааныштыруу өтүнүчү менен административдик иш 
жөнөтүлүшү мүмкүн. Органга күбөлөрдүн түшүнүктөрүн угуу 
жөнүндө өтүнүч жөнөтүлүшү мүмкүн. Ошондой эле орган өз ара 
жардамдашуу алкагында иштин кайсыл бир жагдайларын 
изилдөөсүнүн өткөрүлгөнү жөнүндө суроо талап алышы 
мүмкүн. Орган кайсыл бир чөйрөдөгү атайын билимдерден улам 
техникалык жардам көрсөтүү жөнүндө өтүнүч алышы мүмкүн. 
Мисалы, орган химиялык экспертизаны өткөрүү жөнүндө 
өтүнүч алышы мүмкүн. Аны өз ара жардамдашуунун алкагында 
чараларды жүзөгө ашыруу үчүн башпаана же кызматкерлерди 
берүүнү суранышы мүмкүн. Ал, мисалы, эгер суратып алынуучу 
орган күбөлөрдүн жашаган жери боюнча түшүнүктөрүн угууну 
өзү кааласа, ошол учурда гана ишке ашырылышы мүмкүн. 
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2-бөлүк. Өз ара жардамдашуу боюнча компетенцияны 
аныктоонун эрежелери катары бир нече болжолдуу органдар өз 
ара жардам көрсөтүү учурунда өтө натыйжалуу жана кыска 
мөөнөт ичинде өз ара жардамдаша алган орган тандалып алы-
нат. Мындай өз ара жардамдашуу боюнча абдан натыйжалуу 
органды тандоону суратып алынуучу орган эмес, суратып алу-
учу орган өзү чечет. Эгер суратып алуучу органдын кандайдыр 
бир акылга сыяр ой-толгоолорду эске алуу менен түшүнүүгө 
мүмкүн болбосо, б.а. пикир жараксыз маанайда баяндалган 
болсо, андай учурда өз ара жардамдашуу жөнүндө өтүнүч 
жаңылыш жөнөтүлгөн болуп эсептелет. 

3-бөлүк. Эгер суратып алынуучу орган өзүнүн компе-
тенттүү эместигин белгилесе, анда өз ара жардамдашуу боюнча 
өтүнүч тийиштүү компетенттүү администрациялык органга 
жөнөтүлөт. Бирок ушул эреже 2-бөлүктө көрсөтүлгөн негиздеме 
боюнча компетенция болбогон учурда гана колдонулат. Башка 
учурларда аракеттердин тартибин аныктаган 15-берененин 3-
бөлүгүндө каралган жобону жетекчиликке алуу керек. 

15-берене. Өз ара жардам көрсөтүүдөн баш тартуу үчүн 
негиздер 

1. Администрациялык орган төмөнкү учурларда өз ара 
жардам көрсөтүүдөн баш тартууга милдеттүү, эгерде: 

1) суратып алынуучу чараларды жүзөгө ашыруу мый-
замга карама-каршы келсе; 

2) суратып алынуучу чараларды жүзөгө ашыруу анын 
компетенциясына кирбесе; 

3) өз ара жардам көрсөтүү үчүн зарыл болгон документ-
тер (маалыматтар) мыйзам менен корголуучу жашыруун 
сырга таандык болсо жана аларды суратып алуучу админи-
страциялык органга берүүгө мыйзам менен тыюу салынса. 

2. Суратып алуучу администрациялык орган 
төмөнкүдөй учурларда өз ара жардам көрсөтүүдөн баш тар-
тууга укуктуу, эгерде: 
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1) башка администрациялык орган өз ара жардамды бир 
кыйла азыраак күч-аракеттер менен көрсөтө алса; 

2) өз ара жардам көрсөтүү үчүн жардамга салыштырма-
луу шайкеш келбеген күч-аракеттерди жумшоо зарыл болсо; 

3) өз ара жардам көрсөтүү өз ыйгарым укуктарын 
жүзөгө ашырууга олуттуу түрдө тоскоолдук кылышы 
мүмкүн болсо. 

3. Суратып алуучу администрациялык орган ушул бе-
рененин 1 жана 2-бөлүктөрүндө каралбаган негиздер боюнча 
өз ара жардамдашуудан баш тартууга укуксуз. 

4. Эгерде суратып алуучу администрациялык орган 
ушул берененин 1 жана 2-бөлүктөрүндө каралган негиздер-
дин бири боюнча өз ара жардам көрсөтүүдөн баш тартса, 
анда ал бул жөнүндө суратып алуучу администрациялык 
органга үч жумушчу күндөн кечиктирбестен кабарлоого 
тийиш. Бул учурда ал орган суратып алуучу администраци-
ялык органга карата жогору турган администрациялык ор-
ганда баш тартууну талашууга укуктуу. 

Жогору турган администрациялык орган материал ке-
лип түшкөн күндөн тартып үч жумушчу күндүн ичинде өз 
ара жардам көрсөтүүдөн баш тартуу жөнүндө талаш боюнча 
акыркы чечимди кабыл алат. Баш тартуу негизсиз деп та-
былган учурда, жогору турган администрациялык орган өз 
ара жардамды токтоосуз көрсөтүүнү суратып алуучу адми-
нистрациялык органга тапшырат. 

Бул ченем өз ара жардамдашуу жөнүндө администрациялык 
орган тарабынан кароо тартибин караштырат. 

1-бөлүк. Бул бөлүктө өз ара жардам көрсөтүүдөн баш тар-
туу үчүн негиздер сыпатталат. Аты аталган негиздердин бири 
болгон учурда суратып алынуучу орган өз ара жардамдашуудан 
баш тартууга милдеттүү. Бул жагдайда ал өз карамагында кал-
тырбайт. 

1-пункт. Суратып алынуучу чараларды жүзөгө ашыруу 
мыйзамга карама-каршы келсе, өз ара жардам берүүдөн баш 
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тартылат. Мисалы, эгер суратып алуучу орган мыйзамга карама-
каршы келген чараларды жүзөгө ашырууну тапшырса. Бирок 
суратып алынуучу орган суратып алуучу органдын суроо-
талабынын мыйзамдуулугун текшере албайт. Мындай текшерүү 
суратып алуучу органдын административдик жол-жобосуна 
кийлигишүү болмок (ошондой эле, 16-беренеге түшүндүрмөнү 
кара). 

2-пункт. Суратып алынуучу чараларды жүзөгө ашыруу 
анын компетенциясына кирбесе, өз ара жардамдашуудан дагы 
баш тартылат. Бул учурда мыйзам 14-берененин 3-бөлүгүндө 
каралган жоболорго даректейт. 

3-пункт. Эгер органдан мыйзам менен документтерди берүү 
же ачуу тыюу салынса, андай документтерди берүүдөн баш тар-
тылыш керек. 

Ошол эле учурда, эгер документтерди берүү мыйзамдар ме-
нен тыюу салынса, ошол учурда агана документтерди берүүдөн 
баш тартууга жол берилет. Органдын ички жоболору гана 
жетишсиз болот. 

Мыйзам менен кайтарылуучу сырларга, мисалы, ден-
соолуктун абалы же башка кандайдыр бир социалдык маалы-
маттар таандык болушу мүмкүн (ошондой эле, 1-пунктту кара.,). 

2-бөлүк. Түшүндүрмө берилип жаткан беренеде админи-
страциялык орган өз ара жардам көрсөтүүдөн баш тартуунун, 
бирок ошол эле учурда сөзсүз түрдө эле баш тартпоонун негиз-
дери каралат.  

1-пункт. Эгер суратып алуучу орган өтө натыйжалуу ыкма 
менен жана кыска мөөнөттө көрсөтө ала турган администраци-
ялык органга 14-берененин 2-бөлүгүндө каралгандай кайрылуу 
милдетин аткарбаса, суратып алынуучу орган өз ара жардам 
берүүдөн баш тартышы мүмкүн. Мында өз жардам берүү орга-
нын суратып алынуучу орган эмес, суратып алуучу орган өзү 
чечет (14-берененин 2-бөлүгүн кара). 
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2-пункт. Ошондой эле өз ара жардам көрсөтүү үчүн жар-
дамга салыштырмалуу шайкеш келбеген күч-аракеттерди жум-
шоо зарыл болсо, өз ара жардамдашуудан баш тартылышы 
мүмкүн. Күч-аракеттер материалдык дагы, кадрдык да чыгым-
дарга байланыштуу болушу мүмкүн. 

Ошону менен бирге өз ара жардам көрсөтүү үчүн жардамга 
салыштырмалуу шайкеш келбеген күч-аракеттерди аныктоо 
үчүн күч-аракеттин өзүн жана жыйынтыктын маанилүүлүгүн 
бири бири менен салыштыруу керек. Ошентип, мисалы, күбөнүн 
түшүнүктөрүн угуу же иштин жагдайларын иликтөө боюнча 
күч-аракеттер ушул күч-аракеттердин жыйынтыктары менен 
салыштырууда акылга сыйбаган өз ар катышта болуусу текше-
рилүүгө тийиш. 

Бирок бул маселени суратып алуучу орган гана чечиши 
мүмкүн (кара. 14-берененин 2-бөлүгү). Анткени ушул орган гана 
анын өндүрүшүндөгү административдик ишти чечүү үчүн жеке 
демилгеси боюнча жагдайларды изилдөөнүн аралык 
жыйынтыгы кандай мааниге ээ экендигин билет. Суратып алу-
учу органдын артыкчылык укуктарынын мындай баалоосунун 
чектери натыйжа колдонулбай турган жана логикага жатпай 
турган жерден аяктайт. 

3-пункт. Башка жагынан алып караганда, суратып алынуучу 
орган гана өз жардамдашуу анын ишин олуттуу татаалдашты-
рышы мүмкүнбү деген суроого жооп бере алат. 

Мыйзам чыгаруучу ченемдин өзүндө суратып алынуучу ор-
ган үчүн өз ара жардамдашуу кошумча иш чыгымына алып ке-
лет деп айтат. Анткени ал өзүнүн демейдеги ишинен тышкары 
кошумча иш-милдеттерди аткаруусу керек. Демек, өз ара жар-
дам көрсөтүү органдын ишин олуттуу татаалдаштырган учурда 
гана андан баш тартылышы мүмкүн. Орган өзүнүн демейдеги 
ишин канааттандыраарлык эмес гана аткара алуу абалына алып 
келген ушунчалык олуттуу татаалдык болуш керек. Чектөө ор-
гандын ишинин «маңызына» тийиштүү болуу керек. 
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3-бөлүк. Мыйзам 1 жана 2-бөлүктөрдөгү башка негиздер 
боюнча өз ара жардамдашуудан баш тартууга жол бербейт. 

4-бөлүк. Бул бөлүктө орган өз ара жардам көрсөтүүдөн баш 
тартуу милдети (1-бөлүк) же укугу (2-бөлүк) болгон учурда күч-
аракеттердин тартиби караштырылат. 

Адегенде суратып алынуучу орган өз ара жардамдашуудан 
баш тартуу жөнүндө үч күндөн кечиктирбей суратып алуучу 
органга билдирүү бериш керек. Андан кийин суратып алуучу 
орган суратып алынуучу органдын баш тартуусу менен макул 
болуу жөнүндө маселени чечет. Макул болгон учурда өтүнүч 
күчүн жоготкон болуп саналат да, суратып алуучу орган зарыл 
болгон чараларды жүзөгө ашыруунун башка ыкмасын табуу ке-
рек. 

Суратып алуучу орган өз ара жардамдашуудан баш тартуу 
менен макул болбогон учурда суратып алынуучу органдан жо-
гору турган администрациялык органга кайрылышы мүмкүн. Ал 
өз кезегинде өз жардамдашуудан баш тартуунун негиздүүлүгү 
жөнүндө акыркы чечимди үчү күндүн ичинде кабыл алат. Эгер 
өз ара жардамдашуудан баш тартуу негизделбеген болсо, анда 
жогору турган орган суратып алынуучу органга өз ара жардам-
дашууну жүзөгө ашырууну тапшырат. 

Бул жобо суратып алынуучу орган суратып алуучу орган 
менен макулдашпастан 14-берененин 2-бөлүгүнө ылайык ком-
петенция болбогон учурда өз ара жардамдашуу жөнүндө суроо-
талапты компетенттүү органга кайра даректөө керек деген 14-
берененин 3-бөлүгүндө каралган талаптарга карама-каршы ке-
лет. 

15-берене 14-беренеге салыштырмалуу алда канча атайын 
ченем болуп саналат. Андай тыянакты «Өз ара жардам 
көрсөтүүдөн баш тартуу үчүн негиздер» деген аталышынан эле 
билсе болот. Андан тышкары, бул беренде өз ара жардамдашуу-
дан баш тартуу учурунда күч-аракеттердин тартиби дыкаттык 
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менен сыпатталат. Ошентип, 15-беренде белгиленген эрежелер-
ди жетекчиликке алынууга тийиш. 

16-берене. Өз ара жардамдашуу тартибинде жүзөгө 
ашырылуучу чаралардын мыйзамдуулугу 

1. Өз ара жардам көрсөтүүнүн жүрүшүндө жасалуучу 
аракеттердин мыйзамдуулугу өтүнүч жиберген администра-
циялык органга тиешелүү ченемдик укуктук актыларга 
ылайык, ал эми өз ара жардам көрсөтүүнүн мыйзамдуулугу 
- суратып алуучу администрациялык органга тиешелүү че-
немдик укуктук актыларга ылайык аныкталат. 

2. Суратып алган жана суратып алуучу администраци-
ялык органдардын ортосундагы өз ара мамилелерде алар-
дын ар бири өз ара жардамдашуу тартибинде өздөрү жасаган 
мыйзамсыз аракеттери үчүн жоопкерчилик тартат. 

1-бөлүк. Өз ара жардамдашуу бир нече этапта жүзөгө ашы-
рылат. 

Биринчи этап – бул административдик жол-жобону жүзөгө 
ашырган орган башка органга өз ара жардам көрсөтүү жөнүндө 
өтүнүчү менен кайрылат. Жогоруда көрсөтүлгөндөй, өз ара 
жардамдашуу бир катар чараларды өзүнө камтыйт. Өз ара жар-
дамдашуунун тартибинде жүзөгө ашырылып жаткан чараларды 
суратып алуучу орган тапшырманын алдында өз алдынча алар-
ды ал үчүн колдонулуучу ченемдик укуктук актыларга ылайык 
келүүсүн текшерет. Мисалы, ага колдонулуучу мыйзамдар жана 
ченемдик укуктук актылар менен администрациялык орган са-
лык органынын иштеринен маалыматтарды суратып алууга 
укуктуубу? Ал мыйзамдарга ылайык медициналык текшерүүнү 
жүргүзө алабы? Суратып алынуучу орган үчүн колдонуудагы 
мыйзамдарга жана ченемдик укуктук актыларга ылайык кайсыл 
бир чараны жүзөгө ашыруу мүмкүндүгү суратып алынуучу ор-
ган тарабынан текшерүү предмет болуш керек эмес. 
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Экинчи этапта суратып алынуучу орган ага колдонулуучу 
мыйзамдар жана ченемдик укуктук актыларга ылайык суратып 
алынуучу чараларды кантип жүзөгө ашырат деген маселени ка-
рап чыгуу керек. Мисалы, салык органы салык декларациясынан 
маалыматтарды берүүгө укуктуулугун, башка орган болсо, ага 
карата мыйзамдар жана ченемдик укуктук актыларга ылайык 
суратып алынуучу көлөмдө медициналык тастыктоону жасоого 
укуктуулугун текшерүүгө милдеттүү. Суратып алынуучу орган 
ага карата колдонулуучу мыйзамдар жана ченемдик укуктук 
актылардын талаптарына ылайык өз ара жардамдашуу тарти-
бинде чаранын мыйзамдуулугу жөнүндө тыянакты чыгаруу 
үчүн орган тарабынан берилген маалыматтын жетиштүүлүгүн 
текшерүүсү керек. 

Бирок суратып алынуучу орган суратып алуучу органга ка-
рата колдонулуучу мыйзамдарга жана ченемдик укуктук акты-
ларга ылайык суратып алынуучу чаралардын мыйзамдуулугун 
текшере албайт. Ошону менен катар, ал административдик жол-
жобону аяктоо үчүн суратып алынуучу чаранын зарылдыгы 
жөнүндө маселени карай албайт. Суратып алынуучу орган сура-
тып алуучу орган жүзөгө ашырып жаткан административдик 
жол-жобого кийлигише албайт. 

Суратып алынуучу орган суратып алынуучу чара тийиштүү 
эмес максаттарга колдонулуп жатканы жана жүзөгө ашырылып 
жаткан административдик жол-жобого такыр байланыштуу эмес 
экени ачыкка чыккан өзгөчө учурларда алып салуулар жөнүндө 
кеп кылса болот. Ошон үчүн кээде суратып алуучу органдан 
айрым маселелерди тактоо жолу менен бул маселени эң кур де-
генде ниеттин негиздүүлүгүн текшерүү зарыл болушу мүмкүн. 
Алсак, мисалы, салык иштен тийиштүү маалыматтарды өтүнүү 
үчүн акылга сыяр негиздердин болуусун аныктоо зарылдыгы 
келип чыгышы мүмкүн. 

2-бөлүк. Бул бөлүктө 1-бөлүктө каралгандай суратып алган 
жана суратып алуучу администрациялык органдардын орто-
сундагы өз ара мамилелерде алардын ар бири өз ара жардамда-
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шуу тартибинде өздөрү жасаган мыйзамсыз аракеттери үчүн 
жоопкерчилик тартат. 

Өз ара жардамдашуу жөнүндө чечимдер Административдик 
жол-жоболор жөнүндө мыйзамдын 10-главасында каралган эре-
желерге ылайык даттанылышы да мүмкүн. 

Бирок арыздануучу суратып алуучу органдын күч-аракетин 
административдик иш боюнча чечим менен бирге гана даттана 
алат. Анын пикири боюнча өз ара жардамдашуу жөнүндө жаңы-
лыш өтүнүчтүн натыйжасында администрациялык орган мый-
замсыз чечимге келген деп арызда көрсөтүшү мүмкүн. Суратып 
алынуучу органдын болсо чечимин, эгер ал арыздануучунун 
укуктарын бузса, ошол учурда ага даттанса болот. 

Мисалы:  

а) Административдик жол-жобону жүзөгө ашырган орган 
салык органынан жол-жоболордун бири боюнча арызда-
нуучунун салык ишинен материалдарды берүүнү суранат. Ары-
здануучу, эгер ага тийиштүү маалыматтардын берилиши анын 
укуктарын бузса, анда ал салык иштен материалдарды берүү 
боюнча суратып алынуучу органдын чечимин даттанышы 
мүмкүн. Суратып алуучу органдын салык иштен материалдарды 
берүү боюнча чечимин болсо, ал административдик иш боюнча 
жыйынтыктоочу чечим менен бирге даттанышы мүмкүн. 

б) Административдик жол-жобону жүзөгө ашырган орган 
суратып алынуучу органга күбөнүн түшүнүктөрүн угууну 
өткөрүүнү тапшырат. Аталган адам аны күбө катары 
түшүнүктөрүн угуу үчүн суратып алынуучу органга чакыры-
лышы жол берилгис деп эсептесе, ал чакырууну даттанышы 
мүмкүн, анткени ал түшүнүктөрдү берүүдөн баш тартууга укук-
туу. Администрациялык органдын күбөнү суракка алуу 
жөнүндөгү чечими арыздануучу же кызыкдар адам тарабынан 
административдик иш боюнча жыйынтыктоочу чечим менен 
бирге даттанылышы мүмкүн. 
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4-ГЛАВА. АДМИНИСТРАТИВДИК ЖОЛ-ЖОБОНУ 
ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУНУН ТАРТИБИ  

17-берене. Административдик жол-жобонун баскычтары 

1. Административдик жол-жобо өз ара байланышкан 
баскычтардан: жол-жобону козгоодон, кароодон жана 
аяктоодон турат. 

2. Административдик жол-жобо жактын (жактардын) 
арызынын же администрациялык органдын демилгесинин 
негизинде козголот. 

3. Административдик иш ушул Мыйзам менен белги-
ленген тартипте каралууга жатат. 

4. Административдик актыны кабыл алуу администра-
тивдик жол-жобонун аяктоочу баскычы болуп саналат. 

5. Адамдардын өмүрүн жана ден соолугун, айлана 
чөйрөнүн коопсуздугун камсыз кылуу менен байланышкан 
чукул учурларда, ошондой эле пайда болгон зыяндуу кесе-
петтерди четтетүү үчүн же мыйзамда каралган башка учур-
ларда административдик жол-жобо административдик ак-
тыны кабыл алуу менен гана чектелиши мүмкүн. 

1-бөлүк. Административдик жол-жобо өз ара байланышкан 
баскычтардан: жол-жобону козгоодон, кароодон жана аяктоодон 
турат. 

2-бөлүк. Административдик жол-жобо жеке жана юридика-
лык жактын (27-берененин 1-бөлүгүнүн 1-пункту) арызынын же 
администрациялык органдын (27-берененин 1-бөлүгүнүн 2-
пункту) демилгесинин негизинде козголот. Административдик 
жол-жобону козгоо тартиби 5-главада аныкталат. 

3-бөлүк. Административдик иш ушул Административдик 
иш жөнүндө мыйзам менен белгиленген тартипте каралууга жа-
тат. Арыз боюнча административдик жол-жобону козгогондо 
конкреттүү талаптар аткарылышы керек (28-берене).  
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4-бөлүк. Административдик жол-жобо 6-главанын жоболо-
руна ылайык жүзөгө ашырылат жана административдик актыны 
кабыл алуу менен аяктайт (7 жана 8-главалар). 

5-бөлүк. Адамдардын өмүрү жана ден соолугу, айлана 
чөйрөнүн коопсуздугу менен байланышкан чукул учурларда, 
ошондой эле пайда болгон зыяндуу кесепеттерди четтетүү үчүн 
административдик жол-жобо административдик актыны кабыл 
алуу менен гана чектелиши мүмкүн. 

Негизги укуктар менен эркиндиктерге өзгөчө коркунуч 
кырдаалдарында мыйзам менен административдик жол-жобону 
жүзөгө ашыруунун жалпы тартибинен четтөөгө жол берилет. 
Жалпы эрежелерден алып салуулар жөнүндө кеп болгондуктан, 
бул жобону кеңири мааниде чечмелөөгө болбойт.  

«Экстра чара» катары көрсөтүлгөн же жүзөгө ашырылып 
жаткан чара кооптуу кырдаалды четтетүү үчүн болгон зарылдык 
менен гана чектелиши керек. Андан аркы зарыл болгон чаралар 
белгиленген жалпы тартипке ылайык жүзөгө ашырылышы ке-
рек. Алып салуулар чукул коопсуздукка карата жана ал сакта-
лып турган учурларга чейин гана колдонулат (кара., 35-
берененин 3-бөлүгү). 

Мисалы: 

Ашыкча жүктөлгөн цистерна жалпы пайдалануудагы жол-
дон оодарылып түшөт. 

Экстра чаралар катары, албетте, күйүүчү майдын 
төгүлүүнүн чукул коопсуздугун четтетүү же кесепеттерин жоюу 
боюнча чаралар токтоосуз кабыл алынышы мүмкүн. Бирок 
андан аркы зарыл чечимдер, мисалы, кооптуу жүктөрдү ташууга 
лицензиянын же башка милдеттенмелерден ажыратуу же аларды 
токтото туруу административдик жол-жобону жүзөгө ашыруу-
нун жалпы тартибинде гана кабыл алынышы мүмкүн. 
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18-берене. Административдик жол-жобонун катышуучу-
лары 

1. Арыздануучу, кызыкдар жактар, администрациялык 
орган, администрациялык органдын кызмат адамы админи-
стративдик жол-жобонун катышуучулары (мындан ары - 
жол-жобонун катышуучулары) болуп саналат. 

2. Кызыкдар жак өз арызынын негизинде, арызда-
нуучунун өтүнүчү же администрациялык органдын демил-
геси боюнча административдик жол-жобого тартылышы 
мүмкүн. 

3. Жашы жетпеген мыйзам менен он сегиз жашка тол-
гонго чейин никеге турууга жол берилген учурда, никеге 
турган убактан тартып, ошондой эле ал мыйзам менен бел-
гиленген тартипте толук жөндөмдүү (эмансипация) деп таа-
нылган учурда администрациялык органда өзүнүн процес-
стик укуктарын жана процесстик милдеттерин жеке жүзөгө 
ашырууга укуктуу. 

4. Он төрт жаштан он сегиз жашка чейинки курактагы 
жашы жетпегендердин, ошондой эле жөндөмдүүлүгү 
чектелүү деп таанылган жарандардын укуктары, эркиндик-
тери жана мыйзам менен корголуучу кызыкчылыктары 
алардын ата-энелери, асырап алуучулары же көзөмөлчүлөрү 
тарабынан администрациялык органда корголот, бирок ад-
министрациялык орган мындай иштерде катышууга жашы 
жетпегендердин же жөндөмдүүлүгү чектелүү деп таанылган 
жарандардын өзүн тартууга укуктуу. 

5. Административдик иштер боюнча мыйзамда карал-
ган учурларда жашы жетпегендер өз укуктарын жана мый-
зам менен корголгон кызыкчылыктарын администраци-
ялык органда жеке коргоого укуктуу. Бирок администраци-
ялык орган мындай иштерге катышууга жашы жетпеген-
дердин мыйзамдуу өкүлдөрүн тартууга укуктуу. 

1-бөлүгү. Арыздануучу, кызыкдар жактар, администраци-
ялык орган же администрациялык органдын кызмат адамы ад-
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министративдик жол-жобонун катышуучулары болуп саналат 
(4-берененин 4-пунктун да кара). 

2-бөлүк. Кызыкдар адам – бул кабыл алынган администра-
тивдик актынын натыйжасында мыйзам менен кайтарылуучу 
укуктары менен эркиндиктерине шек келиши мүмкүн болгон 
адам (кара., 4-берененин 13-пунктуна түшүндүрмө). Бул адам 
арыздануучунун өтүнүчү же администрациялык органдын де-
милгеси боюнча административдик жол-жобого катышууга тар-
тылышы мүмкүн. Адатта, административдик жол-жобого 
кызыкдар адамдарды тартуу максатка ылайык, анткени укукта-
рына шек келиши мүмкүн болгон адамдар иштин жагдайларын 
изилдөөгө көмөктөшөт. 

3-бөлүк. Адатта, жашы жеткен адамдар гана администраци-
ялык органда өзүнүн укуктарын жүзөгө ашыра алат. Жашы 
жетпеген мыйзам менен он сегиз жашка толгонго чейин никеге 
турууга жол берилген учурда, никеге турган убактан тартып, 
ошондой эле ал мыйзам менен белгиленген тартипте толук 
жөндөмдүү (эмансипация) деп таанылган учурда өзүнүн укукта-
рын жана милдеттерин жеке жүзөгө ашырууга укуктуу. 

4-бөлүк. Жашы жетпегендердин же жөндөмдүүлүгү 
чектелүү деп таанылган жарандардын укуктары, эркиндиктери 
жана мыйзам менен корголуучу кызыкчылыктары алардын ата-
энелери, асырап алуучулары же көзөмөлчүлөрү тарабынан ад-
министрациялык органда корголот. Бирок администрациялык 
орган мындай иштерде катышууга жашы жетпегендердин же 
жөндөмдүүлүгү чектелүү деп таанылган жарандардын өзүн тар-
тууга укуктуу (1-бөлүк). 

Жашы жетпегендер үчүн ата-энесинин бири эмес, экөө тең 
өкүлчүлүк кыларын эске алуу алуу керек.   

5-бөлүк. Административдик жол-жоболор жөнүндө мый-
замда каралган учурларда жашы жетпегендер өз укуктарын ад-
министрациялык органда жеке коргоого укуктуу. Бирок орган 



60 

мындай иштерге катышууга жашы жетпегендердин мыйзамдуу 
өкүлдөрүн кошумча тартууга укуктуу. 

19-берене. Административдик жол-жобого тартылуучу 
башка жактар 

Күбөлөр, эксперттер, котормочулар, ошондой эле адми-
нистративдик ишти туура кароого жана чечүүгө 
көмөктөшүүчү башка жактар административдик жол-
жобого тартылуучу башка жактар болуп саналат. 

Административдик жол-жобого башка жактар тартылат 
(күбөлөр, эксперттер, котормочулар). Бирок алар 4-берененин 
14-пунктунун мааниси боюнча катышуучулар эмес. Алардын 
административдик жол-жобонун алкагында өз алдынча укукта-
ры болбойт. 

20-берене. Өкүлчүлүк кылуу укугу 

1. Жол-жобонун катышуучулары ушул Мыйзам менен 
жөнгө салынуучу мамилелерге жеке, мыйзамдуу же ыйга-
рым укуктуу өкүлү аркылуу же болбосо алар менен бирге 
катышууга укуктуу. 

2. Төмөнкүлөр жол-жобонун катышуучусунун өкүлдөрү 
деп таанылат: 

1) мыйзамдын же анын уюштуруу документтеринин не-
гизинде юридикалык жакка өкүл болууга ыйгарым укуктуу 
адамдар; 

2) жарандык мыйзамдарга ылайык мыйзамдуу же ый-
гарым укуктуу өкүлдөр катары чыгуучу адамдар. 

3. Ал администрациялык органда же болбосо өзүнө 
түздөн-түз баш ийген же анын контролунда болгон органда 
мамлекеттик же муниципалдык кызматта турган адам ары-
здануучунун өкүлү болууга укуксуз. 

4. Ушул Мыйзамдын 19-беренесинде көрсөтүлгөн башка 
жактар административдик ишке түздөн-түз катышат. 
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1-бөлүк. Жол-жобонун катышуучулары административдик 
жол-жобого жеке, мыйзамдуу же ыйгарым укуктуу өкүлү аркы-
луу же болбосо алар менен бирге катышууга укуктуу. 

2-бөлүк. Бул бөлүктө юридикалык жана жеке жактар орто-
сунда айырмачылык көрсөтүлөт. 

1-пункт. Юридикалык жактын өкүлчүлүгүнө ыйгарым укук-
тар мыйзамдын өзүнөн же юридикалык жакты негиздөөчү доку-
менттерден келип чыгат. 

Демейде юридикалык жактардын уюштуруу түзүмү мыйзам 
менен каралат. Мыйзам юридикалык жактын өкүлчүлүгүнүн 
тартибин караштырат. Алсак, мисалы, акционердик коомдор 
үчүн өкүлчүлүктүн конкреттүү тартиби аныкталган (кара., «Ак-
ционердик коомдор жөнүндө» КР Мыйзамы). Эгер мыйзам чы-
гаруучу юридикалык жакка өзүнүн уюштуруу түзүмүн өз ал-
дынча орнотууга укук берсе, анда өкүлчүлүк тартиби уюштуруу 
документтери менен аныкталат. 

Өкүл катышуучулардын атынан иштеп жүргөндүктөн, анын 
ыйгарым укуктарын текшерүү максатка ылайыктуу. Анткени 
өкүлдүн тийиштүү ыйгарым укуктары жок болгон учурда анын 
арыздары жана күч-аракеттери жараксыз болуп саналат.  

2-пункт. Жеке жактарга карата да өкүлчүлүк мыйзамдын 
негизинде болушу мүмкүн (18-берененин 4-бөлүгү). Бирок 
көпчүлүк учурларда жашы жеткен адамдар өзүнүн өкүлүн өзү 
билип аныктоого жана жазуу жүзүндөгү ишеним кат берүү жолу 
менен ага ыйгарым укуктарды берүүгө укуктуу. 

3-бөлүк. Кызыкчылыктар кагылышы болбош үчүн мыйзам 
менен администрациялык органда же ал үчүн жогору же кол 
алдындагы органдарда иштеген адамдарды өкүл катары 
дайындоого тыюу салынат.  

4-бөлүк. Бул бөлүктө күбөлөр жана эксперттер администра-
тивдик жол-жобого өздөрү гана катыша алат. Албетте, күбө 
өзүнө өкүл дайындоого укуктуу эмес. 
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21-берене. Административдик жол-жобону жүзөгө ашы-
рууда администрациялык органдын коллегиялык органы-
нын мүчөсүнүн, кызмат адамынын, эксперттин, котормо-
чунун катышуусун чектөөлөр 

1. Администрациялык органдын коллегиялык органы-
нын мүчөсү же кызмат адамы, эксперт жана котормочу 
төмөнкү учурларда административдик жол-жобону жүзөгө 
ашырууга катышууга укуксуз: 

1) эгерде алар арыздануучунун, кызыкдар тараптын же 
анын өкүлүнүн жакын туугандары болуп саналса; 

2) эгерде алар же жакын туугандарынан кимдир бирөө 
арыздануучу катары чыккан юридикалык жактын башка-
руу органынын мүчөлөрү, кызыкдар тарап болуп саналса; 

3) эгерде алар иштин бүтүшүнө жеке, тикелей же кыйыр 
кызыкдар болсо же болбосо алардын калыстыгына жана 
бейтараптыгына шек саноону туудурган башка жагдайлар 
болсо. 

2. Ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн жакын туу-
гандар деп төмөнкүлөр түшүнүлөт: 

1) административдик жол-жобонун катышуучусунун 
ата-энеси, жубайы, балдары, неберелери, чоң аталары, чоң 
энелери, таяталары, таенелери, ага-инилери, эже-
карындаштары, эже-сиңдилери, атасынын ага-инилери, 
атасынын эже-карындаштары, энесинин ага-инилери, эне-
синин эже-сиңдилери, аталаш ага-инилери жана эже-
карындаштары, эже-сиңдилери; 

2) административдик жол-жобонун катышуучусунун 
жубайы менен тиешелүү туугандык мамиледе турган, ушул 
бөлүктүн 1-пунктунда саналып өткөн адамдар; 

3) административдик жол-жобонун катышуучусунун 
күйөө баласы, келини, күйөөсүнүн атасы, күйөөсүнүн энеси, 
аялынын атасы, аялынын энеси болуп саналган адамдар. 

3. Эгерде алар мурда ал административдик жол-жобону 
жүзөгө ашырууда эксперт, котормочу, өкүл же күбө катары 
катышса, администрациялык органдын коллегиялык орга-



63 

нынын мүчөсү же кызмат адамы административдик жол-
жобону жүзөгө ашырууга да катышууга укуксуз. 

4. Эгерде жол-жобонун катышуучусунан, анын өкүлүнөн 
же болбосо администрациялык органдын кызмат адамынан 
кызматтык же экономикалык көз карандылыкта болсо, 
эксперт да административдик жол-жобону жүзөгө ашырууга 
катышууга укуксуз. 

21-23-беренелер административдик жол-жоболорду жүзөгө 
ашырууда кызмат адамдарынын жана коллегиялуу органдардын 
катышуусун же четтетүүсүн чектейт. 

21-беренеде административдик жол-жободо кызмат адамда-
рынын жана коллегиялуу органдардын катышуусун чектеген 
учурлар аталган.  

1-бөлүктүн 1-пункту. Административдик жол-жобону 
жүзөгө ашырган кызмат адамы арыздануучунун да (4-пункттун 
11-пункту), кызыкдар адамдын да жакын тууганы болбош керек 
(4-пункттун 13-пункту). Жакын туугандар болуп саналган адам-
дардын тизмеси 2-бөлүктө көрсөтүлгөн. 

2-пункт. 2-бөлүктө көрсөтүлгөн адамдардын бир юридика-
лык жактын башкаруу органынын мүчөсү болгон учурда да 
чектелет. 

3-пункт. Кызмат адамынын объективдүүлүгүндө же бейта-
раптуулугунда шек саноолорду туудурган жагдайлар болгон 
учурда административдик жол-жободо катышууга укуктуу эмес. 
Бирок нагыз кызыкдар болуу же бейтараптуулук талап кылын-
байт; «чогоолдуктун», т.а. объективдүүлүктүн жоктугу жөнүндө 
көрүнүп туруусу жетиштүүлүк кылат. Бардык жагдайлар акылга 
сыяр маанайда бааланганда административдик жол-жобонун 
катышуучусу тарабынан кызмат адамынын бейтараптуулугунда 
шек саноолор үчүн негиздер болушу мүмкүнбү деген фактор 
чечүүчү болуп саналат. Мында катышуучунун акылга сыяр көз 
карашынан алып караганда жана конкреттүү учурдун жагдайла-
рын эске алуу менен бейтараптуулукта жана көз карандысыз-
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дыкта негизделген шек саноолорду туудурган объективдүү гана 
себептер эске алынат. Демек, катышуучунун субъективдүү көз 
карашы мааниге ээ болбойт.  

Мисал катары мыйзамда ушундай негиздердин бири 
көрсөтүлөт, ал кызмат адамы жол-жобонун жыйынтыгына тике-
лей же кыйыр кызыкдар болгон учур. Мында жол-жобонун 
предметине жалпы кызыкдар болуу жетишсиздик кылат, антке-
ни мындай кызыкдар болуу объективдүүлүк жана бейтараптуу-
лукта шек саноолор болгон учурда гана катышуу үчүн чектөөгө 
негиз болот. 

Ал эми бул өңдүү шек саноолор кызмат адамы жол-жобо 
аягына чыккандан кийин ага материалдык же материалдык эмес 
пайда алып келиши мүмкүн деп болжосо гана болот. 

Мисалы:  

Кызматы адамы жол жүрүү чөйрөсүндөгү пландаштыруу 
маселелерине жалпысынан кызыгат, атүгүл басылмаларда жол 
жүрүү маселелери боюнча өзүнүн кесипкөй пикирин билдирди. 
Эми ал айланып өтмө жолдун курулушунун мүмкүндүгү туура-
луу чечим кабыл алуусу керек. Мындай жалпы кызыгуу артуу 
административдик жол-жобону жүзөгө ашырууда анын каты-
шуусун жокко чыгаруу негиз болбойт. 

Эгер анын жол курулушу боло турган райондо жер тилкеси 
болуп, ал жол жүрүүдөн чуунун терс таасирине дуушар болсо, 
кырдаал башча болмок.   

Жол-жободо катышууну чектөө үчүн негиз болуп саналган 
кызыкдар болуунун даражасы, административдик жол-жобонун 
чечими канчалык аз адамга таасирин тийгизсе, ошончолук аз 
болот.  

Мисалы:  

Аэропортту салуу мүмкүндүгү жөнүндө маселе каралып жа-
тат. Кызмат адамы учуп чыккан жана келип конгон учактардын 
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чуусу аймагында болгон бир гана жагдай аны катышуудан 
чектөө үчүн негиз болбойт, анткени бул өңдүү кырдаалга адам-
дардын чектелбеген чөйрөсү кабылат. Эгер кызмат адамынын 
жогорулатылган чуунун таасири аймагында үйү болгон болсо 
жана чууну азайтуу боюнча атайын чаралардын кабыл алы-
нуусун андан талап кылынса, кырдаал башкача болмок. 

Бирок бейтараптуулукта негизделген шек саноолорду пайда 
кылуучу бир катар башка себептер бар.   

Мисал: 

Кызмат адамы күбөлөргө тактоочу суроолорду берүүнү ка-
жети жок, анткени бул күбөнүн мурда берген түшүнүктөрү ына-
нымдуу деп эсептейт. Мындай аракеттерден, эгер кошумча су-
роолор өздөрү келип атса жана аларды бербеске акылга сыяр 
негиз болбосо, ошол учурда гана калыс эместиги жөнүндө 
тыянак чыгарса болот. 

Эгер бул пикир өзүндө натыйжанын камтыбаса, иштин 
маңызы боюнча укуктук пикирдин айтылышы кызмат адамынын 
бейтараптуулугунда шек саноолорду эч качан коё албасын ушул 
контекстте белгилөө керек (кара., ошондой эле судьяларга кара-
та учурда АПКнын 20-беренесинин 2-бөлүгү жана «Кыргыз 
Республикасынын Административдик-процесстик кодексинин 
ченемдерин соттор тарабынан колдонулуу маселелери жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Пленумунун 2018-
жылдын 28-февралындагы № 5 токтому).  

Бул соттук токтом чектелүү көлөмдө акылга сыйымдуу бо-
луп чечмелениши керек: 

Эгер ар кандай укуктук көз карашты билдирүү академиялык 
талкуунун жүрүшүндө эмес, чечим кабыл алуу процессинин 
алкагында жүргүзүлүп жатса, ал ишти кароонун жыйынтыктары 
жөнүндө тыянакка алып келет. Ошон үчүн укуктук көз кара-
штын бардык учурларда эле бир эле пикирди кармануу эркин 
өзүнө камтыган, ошондой эле каршы көз караштарды эске алба-
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ган жана аларга баа бербеген учурда гана анын калыс эместигин 
билсе болот. Чечимдерди кабыл алган тараптардын жана адам-
дардын укуктук көз караштарды билдирүүсү мыйзамдуу чечим-
ди кабыл алуу жолунда өтө олуттуу мааниге ээ. Пикирлер менен 
алмашуу карама-каршы көз караштар айтылганда гана максатка 
ылайык болушу мүмкүн. Ушуга байланыштуу, чечимди кабыл 
алууга ыйгарым укуктуу адамды ал өзүнүн пикирин иликтөөгө 
мүмкүндүк берген жана өзүнүн карашын айтпагандыктан аргу-
менттерди куру бекер келтирүүгө мажбурлабаган учурда гана, 
анын оюн өзгөртсө болот.   

Акылга сыяр көз караштан мыйзамга ылайык деп каралышы 
мүмкүн болбогон укуктук көз караш айтылып жаткан өзгөчө 
учурларда гана башкача караса болот.   

2-бөлүк. Бул бөлүктө ушул ченемдин мааниси боюнча жа-
кын туугандар деп жакындыгы боюнча ким экендиги 
көрсөтүлөт. 

Мисалы: 

Арыз ээси кызмат адамынын агасы (тай акеси) болгондук-
тан кызмат адамынын административдик жол-жобого каты-
шуусу чектелет. Эгер арыз ээси кызмат адамынын аялынын 
тийиштүү жакын туугандыгы бар агасы (иниси) же ал агасы 
(иниси) юридикалык жактын башкаруу курамында болсо, анда 
да кызмат адамы административдик жол-жобону жүзөгө ашыру-
уга укуктуу эмес. 

3-бөлүк. Ошол эле административдик жол-жободо эксперт 
же котормочу болуп мурда катышкан адамдар бул администра-
тивдик жол-жободо кызмат кадамы катары катышууга укуктуу 
эмес (бирок кара. 22-берененин 5-бөлүгү). 

Ошол эле административдик жол-жободо эксперт же ко-
тормочу болуп мурда катышкан адамдардын гана катышуусу 
чектелет. Демек кызматы адамы, эгер ал учурдагы жол-жобого 
катышса, бирок узак мезгил болбогон болсо, мисалы ооруу се-
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бептерине байланыштуу болсо, ал админстративдик жол-жобого 
кайра катышса болот.   

4-бөлүк. Эксперт кайсы бир администрациялык органдын 
кызмат адамы деген негизде гана анын кызматтык көз каранды-
лыгы божомол болбош керек. Эгер ошол органдын кызмат ада-
мы экспертке көрсөтмө берүү укугу болгон учурда гана кызмат-
тык көз карандылык бар десе болот. 

Эксперт жол-жобонун катышуучусунун же администраци-
ялык органдын катышуучуларынын биринин тапшырмасы бою-
нча эксперттик ишти бир жолу аткаргандыгы экономикалык көз 
карандылык үчүн жетиштүү жагдай болбойт. Эксперттин жаса-
ган иши жок болуп, анын масштабы кирешесине коркунуч кел-
тирген учурда гана көз карандылыкты болжосо болот. 

22-берене. Баш тартуу 

1. Административдик жол-жобонун катышуучусу адми-
нистративдик жол-жобону жүзөгө ашыруучу кызмат ада-
мына экспертти, котормочуну, ал эми административдик 
жол-жобо коллегиялык курамда жүзөгө ашырылган учурда, 
эгерде ушул Мыйзамдын 21-беренесинде каралган негиздер-
дин бири болгондо, коллегиялык органдын курамынын 
кайсы мүчөсүнө болбосун баш тартуу билдирүүгө укуктуу. 

2. Баш тартуу административдик жол-жобо аяктаганга 
чейин ушул Мыйзамдын 21-беренесинде аныкталган негиз-
дердин бири бар экендиги белгилүү болгон учурдан тартып 
токтоосуз билдирилиши мүмкүн. 

3. Эгерде анда жаңы негиздер же жаңы фактылар 
көрсөтүлсө, бир эле кызмат адамынан баш тартуу жөнүндө 
кайталап берилген арыз каралышы мүмкүн. 

4. Баш тартуу боюнча арыз берилген чечим мүмкүн бол-
гон эң кыска мөөнөттө токтоосуз кабыл алынууга жатат. 

Кызмат адамынан же коллегиялык органдын 
мүчөсүнөн баш тартуу жөнүндө чечимди административдик 



68 

жол-жобо жүзөгө ашырылып жаткан администрациялык 
органдын жетекчиси кабыл алат. 

Эгерде төмөн турган администрациялык органдын же-
текчиси өз демилгеси боюнча административдик жол-
жобону жүзөгө ашыруудан четтебесе, администрациялык 
органдын жетекчисинен баш тартуу жөнүндө чечим жогору 
турган администрациялык орган тарабынан кабыл алынат. 

Административдик органдын жетекчисинен баш тартуу 
канааттандырылган учурда, административдик жол-жобону 
анын ордуна орун басары, ал эми акыркысы болбогондо - 
анын ордун алмаштырган башка кызмат адамы жүзөгө 
ашырат. 

Эксперттен жана котормочудан баш тартуу жөнүндө 
чечим аталган административдик жол-жобону жүзөгө ашы-
руучу кызмат адамы же болбосо коллегиялык орган тара-
бынан кабыл алынат. 

5. Экспертти же котормочунун ошол эле администра-
тивдик жол-жобого эксперт же котормочу катары мурда ка-
тышуусу андан баш тартуу үчүн негиз болуп саналбайт. 

6. Баш тартуу боюнча жүйөлүү чечим жазуу жүзүндө 
жол-жоболоштурулууга тийиш. Ал даттанылышы мүмкүн 
эмес. 

7. Арыз берилген катышуусун алдыруу боюнча чечим-
дин көчүрмөсү аларды маалымдоо максатында администра-
тивдик жол-жобонун катышуучуларына жиберилет. 

Бул ченемде арыздануучу же кызыкдар адам администра-
тивдик жол-жобону жүзөгө ашырган кызмат адамынын, адми-
нистративдик жол-жободогу котормочунун же эксперттин бей-
тараптуулугунда шек саноолор үчүн негиздер болгондо каты-
шуусун кайсы кадамдар менен чектөөгө жетишсе болору сыпат-
талат.  

1-бөлүк. Арыздануучу жана кызыкдар адам баш тартуу 
жөнүндө арыз киргизүүгө укуктуу (4-беренин 11 жана 13-
пункттары). 
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2-бөлүк. Баш тартууга негиздердин бири бар экендиги бел-
гилүү болгон учурдан тартып токтоосуз билдирилиши мүмкүн. 
Баш тартуу мүмкүн, бирок берилбеш керек. Ага кошумча ката-
ры, арыздануучунун же кызыкдар адамдын административдик 
жол-жобо аяктаган чейинки учурга убактысы бар. 

3-бөлүк. Эгерде анда жаңы негиздер же жаңы фактылар 
көрсөтүлсө, бир эле кызмат адамынан баш тартуу жөнүндө кай-
талап берилген арыз кыянаттуулукка жол бербеш үчүн кара-
лышы мүмкүн. Арыздануучуга же кызыкдар адамга баш тартуу 
жөнүндө биринчи арызды бергенден кийин гана пайда болгон 
жана белгилүү болгон негиздер дайыма жаңы болуп саналат.  

4-бөлүк. Баш тартуу боюнча арыз эң кыска мөөнөттө токто-
осуз чечилет. Бирок чечим келтирилген баш тартуу боюнча ары-
здануучунун же кызыкдар адамдын түшүнүктөрү угулгандан 
кийин гана чечим кабыл алыныш керек экендигин эске алынууга 
тийиш. Болбосо угууга укукту камсыз кылуу принциби көз ка-
рашынан алганда да келтирилген баш тартуу боюнча чечимдин 
көчүрмөсүн жөнөтүү да максатка ылайыктуулугу күмөн болмок 
(, ошондой эле, бул берененин 7-бөлүгүн жана 23-берененин 2-
бөлүгүн кара). Андан ары катышуучуларынын бири (мисалы, 
арыздануучу) баш тартууну келтирген учурда башка каты-
шуучуга (мисалы, кызыкдар адам) өз пикирин айтууга 
мүмкүндүк берилүүгө тийиш. 

Административдик жол-жобо жүргүзүлүп жаткан админи-
страциялык органдын жетекчиси кызмат адамынан же коллеги-
ялуу органдын мүчөсүнөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл 
алат.  

Администрациялык органдын жетекчисинен баш тартуу 
жөнүндө чечимди жогору турган орган кабыл алат. Админи-
страциялык органдын жетекчисинен баш тартуу канааттанды-
рылган учурда, административдик жол-жобону анын ордуна 
орун басары, ал эми акыркысы болбогондо - анын ордун ал-
маштырган башка кызмат адамы жүзөгө ашырат. Атайын мый-
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замдардын жоболоруна ылайык (мисал, «Жергиликтүү өз ал-
дынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамын кара) башка адам дагы кызмат адамынын ордун ба-
сууга ыйгарым укуктуу болушу мүмкүн. 

Эксперттен жана котормочудан баш тартуу жөнүндө чечим 
аталган административдик жол-жобону жүзөгө ашыруучу кыз-
мат адамы же болбосо коллегиялык орган тарабынан кабыл 
алынат.  

5-бөлүк. Экспертти же котормочунун ошол эле администра-
тивдик жол-жобого эксперт же котормочу катары мурда каты-
шуусу андан баш тартуу үчүн негиз болуп саналбайт. Бирок эгер 
алар административдик жол-жободо котормочу же эксперт ка-
тары мурда катышкан болсо, алардын ушул эле жол-жободо 
кызмат адамы катары катышуусуна жол берилбейт (21-
берененин 3-бөлүгү). 

6-бөлүк. Баш тартуу боюнча жүйөлүү чечим жазуу жүзүндө 
жол-жоболоштурулууга тийиш. Ал жүйөлөштүрүлүшү керек. 
Баш тартуу жөнүндө чечим даттанылышы мүмкүн эмес. 

7-бөлүк. 6-бөлүккө ылайык арыз берилген катышуусун ал-
дыруу боюнча чечимдин көчүрмөсү бардык башка катышуучу-
ларга жиберилет. 

23-берене. Административдик жол-жобону жүзөгө ашы-
руучу кызмат адамынын, эксперттин, котормочунун өзүнүн 
катышуусун алып коюусу 

1. Ушул Мыйзамдын 21-беренеси менен каралган негиз-
дер болгондо, административдик жол-жобону жүзөгө ашы-
руучу административдик органдын жетекчиси, коллеги-
ялык органынын мүчөсү же кызмат адамы, эксперт, котор-
мочу өзүнүн катышуусун алып коюу жөнүндө токтоосуз 
билдирүүгө милдеттүү. 

Административдик органдын жетекчиси өзүнүн каты-
шуусун алып койгондо административдик жол-жобону анын 



71 

орун басары, ал эми акыркысы болбогон учурда - анын ор-
дун ээлөөгө ыйгарым укугу бар башка кызмат адамы жүзөгө 
ашырат. 

Эгерде административдик жол-жобону жүзөгө ашыруучу 
кызмат адамы өзүнүн катышуусун алып коюуну билдирсе, 
анда административдик органдын жетекчиси үч жумушчу 
күндүн ичинде өзүнүн катышуусун алып коюуну канааттан-
дыруу жөнүндө же канааттандыруудан баш тартуу жөнүндө 
чечим кабыл алат. 

Эгерде коллегиялык органдын мүчөсү өзүнүн каты-
шуусун алып коюуну билдирсе, анда ал орган администра-
тивдик жол-жобону коллегиялык органдын калган 
мүчөлөрүнүн катышуусу менен, бирок кворум болгондо 
жүзөгө ашырат. 

2. Өзүнүн катышуусун алып коюу жазуу жүзүндө билди-
рилет. Ал жүйөлүү болууга тийиш. Өзүнүн катышуусун 
алып коюу жөнүндө арыздын көчүрмөсү административдик 
жол-жобонун катышуучуларына жиберилет. 

Өзүнүн катышуусун алып коюу даттанылышы мүмкүн 
эмес. 

3. Эгерде ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн 
адамдардын өзүнүн катышуусун алып коюу үчүн негиздер 
административдик жол-жобо башталгандан кийин белгилүү 
болсо, анда алар тиешелүү негиз пайда болгон жол-жобонун 
баскычында өзүнүн катышуусун алып коюуну билдирүүгө 
тийиш. 

Административдик жол-жобонун башка катышуучулары-
нын баш тартуу жөнүндө эрежелерге кошумча катары ушул че-
нем кызмат адамынын, эксперттин, котормочунун өзүнүн каты-
шуусун алып коюусун караштырат. 

1-бөлүк. 21-берене менен каралган негиздер болгондо, кыз-
мат адамы, эксперт, котормочу өзүнүн катышуусун алып коюу 
жөнүндө билдирүүгө милдеттүү. Өзүн алдырып коюу токтоосуз, 
б.а. негизделбеген создуктуруусуз, билдирилүүгө милдеттүү.  
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Администрациялык органдын жетекчиси өзүнүн каты-
шуусун алып койгондо административдик жол-жобону анын 
орун басары, анын ордун ээлөөгө ыйгарым укугу бар башка 
кызмат адамы жүзөгө ашырат.  

Кызмат адамынан баш тартуу жөнүндө чечимди админи-
страциялык органдын жетекчиси үч жумушчу күндүн ичинде 
чечим кабыл алат. Ошондой эле бул жерде угуу укугуна ылайык 
өзүн алдырып коюу туурасында пикирди арыздануучуга же 
кызыкдар адамга айтууга мүмкүндүк берүүдөн кийин гана 
чечим кабыл алынат. Болбосо, угууга укукту камсыз кылуу 
принцибинин көз карашынан өзүн алдырып коюу жөнүндө ары-
здын көчүрмөсүнүн жөнөтүлүшү максатка ылайыктуулугу 
күмөн болмок (2-бөлүк).  

Эгерде коллегиялык органдын мүчөсү өзүнүн катышуусун 
алып коюуну билдирсе, анда ал орган административдик жол-
жобону коллегиялык органдын калган мүчөлөрүнүн катышуусу 
менен, бирок кворум болгондо жүзөгө ашырат. Кворум болбо-
гон учурда орган башка мүчөлөрдү катышууга кошумча чакы-
рат. Текши тартиби коллегиялуу органдар жөнүндө жоболордо 
аныкталат. 

Эгер эксперт же адис өзүнүн катышуусун алдырып коюуну 
суранса, кызмат адамы 21-берененин мазмуну боюнча өзүн ал-
дырып коюу үчүн негиздердин болуусу жөнүндө чечим кабыл 
алат (22-берененин 4-бөлүгүнүн 5-сүйлөмү аналогия боюнча). 

2-бөлүк. Өзүнүн катышуусун алып коюу жазуу жүзүндө 
билдирилет. Өзүнүн катышуусун алып коюу жөнүндө арыздын 
көчүрмөсү арыздануучу менен кызыкдар адамга жиберилиши 
керек. 

Өзүнүн катышуусун алып коюу даттанылышы мүмкүн эмес.  

3-бөлүк. Кызыкдар адам өзүнүн катышуусун алып коюу 
үчүн негиздер административдик жол-жобо кайсыл баскычында 
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белгилүү болсо, анда ал токтоосуз (1-бөлүк) өзүнүн катышуусун 
алып коюуну билдирүүгө тийиш. 

24-берене. Административдик жол-жобону жүзөгө ашы-
руу тили 

1. Административдик жол-жобо мамлекеттик же расмий 
тилде жүзөгө ашырылат. 

2. Административдик жол-жобону жүзөгө ашыруу уба-
гында жол-жобонун катышуучулары чет тилдерди пайдала-
нууга укуктуу. Эгерде администрациялык орган котормону 
өзү камсыз кыла албаса, анда жол-жобонун катышуучулары 
мамлекеттик же расмий тилге которууну камсыз кылуу 
үчүн квалификациялуу адистин кызматынан пайдаланышы 
мүмкүн. 

1-бөлүк. Административдик жол-жобо мамлекеттик же рас-
мий тилде, б.а. кыргыз же орус тилинде жүзөгө ашырылат. Бул 
бардык администрациялык органдарга алып салууларсыз тие-
шелүү. Чечим дагы мамлекеттик же расмий тилде кабыл алы-
нышы керек (52-берененин 2-бөлүгүн кара). Адаттагыдай эле, 
административдик жол-жобо арыз берилген тилде жүргүзүлөт 
жана чечим ошол эле тилде кабыл алынат (АПК 6-беренеси туу-
расында кара. «Кыргыз Республикасынын Административдик-
процесстик кодексинин ченемдерин соттор тарабынан колдону-
унун айрым маселелери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Жогорку сотунун Пленумунун 2018-жылдын 28-февралынын № 
5 токтому).  

2-бөлүк. Административдик жол-жобону жүзөгө ашыруу 
убагында жол-жобонун катышуучулары чет тилдерди пайдала-
нууга укуктуу. Бирок мыйзам ага толугу менен эмес, админи-
стративдик жол-жобону «жүзөгө ашыруу мезгилинде» гана 
андай мүмкүндүк берет. Ошол себептүү административдик жол-
жобону козгоо жөнүндө (27-берененин 1-бөлүгү) адамдын арыз 
берүүсү же компетенттүү органдын демилгеси мамлекеттик же 
расмий тилде жүзөгө ашырылышы керек. Чет тилдерди пайда-



74 

лануу мүмкүндүгүн чектөө жолу менен мыйзам административ-
дик жол-жобону жүзөгө ашыруу стадиясында тилдик 
күмөндүүлүккө жол бербейин деп умтулат. 

25-берене. Административдик иштерди жүргүзүү жана 
эсепке алуу 

1. Административдик жол-жобо козголгон учурдан тар-
тып администрациялык орган аталган административдик 
жол-жобону жүзөгө ашырууга тиешелүү бардык документ-
тер, анын ичинде административдик жол-жобону жүзөгө 
ашыруунун натыйжасында кабыл алынган административ-
дик акт (анын күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү) сакталган ад-
министративдик иш ачат. 

2. Иштерди, аларды эсепке алуунун журналдарын 
жүргүзүүнүн, административдик актыларды эсепке алуунун 
тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бе-
китилген типтүү жобонун негизинде администрациялык ор-
ган тарабынан белгиленет. 

3. Иштер иш кагаздарын жүргүзүү боюнча мыйзамдар 
менен белгиленген эрежелерге ылайык сакталат жана мый-
зам менен белгиленген тартипте архивге өткөрүлүп бе-
рилүүгө жатат. 

1. Бул ченем органдын административдик иштерди тие-
шелүү тартипте жүргүзүү жана алардын эсебин алууну карайт. 
Ушул себептүү административдик жол-жобонун башынан эле 
административдик иш ачылат. Андан ары ал иште ушул адми-
нистративдик жол-жобону жүзөгө ашырууга тийиштүү бардык 
негизги документтер сакталыш керек. Мисалы, алар: арызда-
нуучуларды жана кызыкдар адамдардын арыздары, келтирилген 
жазуу жүзүндөгү документтер жана администрациялык ор-
гандын арыздануучуларга, кызыкдар адамдарга же эксперттерге 
жөнөтүлгөн бардык билдирүүлөрдүн көчүрмөлөрү. Эгер кызмат 
адамы кызыкдар адамдар менен маек жүргүзсө, андай маектин 
жыйынтыгы боюнча кийин ишке тиркелүүчү акт түзүлөт. Адми-
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нистративдик иш, адаттагыдай, административдик акт болуп 
саналуучу маңызы боюнча акыркы чечимди кабыл алуу менен 
аяктайт.  

Административдик иш толук болуу керек. Иштин матери-
алдарынын негизинде бардык административдик жол-жобонун 
ырааттуулугун камсыз кылуу керек. Ушуга байланыштуу, ишти 
алып салуу же анын айрым бөлүктөрүн жоготуу сыяктуу ко-
опсуздук чараларын кабыл алуу зарыл. Мындай кылдаттык, ми-
салы, иштердеги барактарды ирети менен номурлоо жолу менен 
камсыз болушу мүмкүн. Иштен барактардын бири алынган 
болсо, кайсы барак жана кандай себептер менен алынгандыгы 
тууралуу көрсөтүлгөн акт түзүлүш керек. 

Мында «иш» деген терминди комплекстүү кабыл алуу ке-
рек. Ал өзүнө «тиркеме папканын эки мукабасынын ортосунда-
гы документтерди» гана эмес, фотосүрөттөрдү, аудио- же ви-
десактагычтарды да камтыйт. 

«Иш» деген термин белгилүү жол-жобонун сактоо тибине 
эмес, иштиктүү байланышка таандык материалдык мааниде 
колдонулат. Ушу себептүү административдик иш бир нече пап-
кадан (томдордон) турушу мүмкүн.  

Бирок иштин жүргүзүлүшүнүн толуктугу жөнүндө талап-
тардан башка купуялык иштерди негизги административдик 
ишке кошумча катары жүргүзүүгө жол берилбейт. Мындай жол 
берилбестик административдик жол-жобону жүзөгө ашырууга 
тийиштүү бардык документтер менен таанышууга укуктуу, 
уруксаты бар адамдарга берүү милдети менен шартталган.  

2-бөлүк. Иштерди, аларды эсепке алуунун журналдарын 
жүргүзүүнүн, административдик актыларды эсепке алуунун тар-
тиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген 
Типтүү жобонун негизинде тийиштүү администрациялык орган 
тарабынан белгиленет. 
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3-бөлүк. Иштер иш кагаздарын жүргүзүү боюнча мыйзам-
дар менен белгиленген эрежелерге ылайык сакталат. Иштер 
мыйзам менен белгиленген тартипте архивге өткөрүлүп бе-
рилүүгө жатат. 

26-берене. Административдик жол-жобону протоколдо-
штуруу 

1. Эгерде административдик жол-жобону жүзөгө ашыруу 
ушул Мыйзамдын 18-беренесинин 1-бөлүгүндө жана 19-
беренесинде көрсөтүлгөн адамдардын катышуусу менен 
жыйналыш формасында жүргүзүлсө, анда администраци-
ялык орган жыйналыштын протоколун жүргүзүүгө мил-
деттүү. 

2. Протокол төмөнкү маалыматтарды камтууга тийиш: 
1) административдик жол-жобону жүзөгө ашыруучу ад-

министрациялык органдын аталышын; 
2) административдик жол-жобону жүзөгө ашыруунун 

ордун жана датасын; 
3) ушул Мыйзамдын 18-беренесинин 1-бөлүгүндө жа-

на 19-беренесинде көрсөтүлгөн адамдардын фамилиясын, 
атын, атасынын атын, алардын ушул иштеги статусун 
(арыздануучу, кызыкдар жак, күбө жана у.с); 

4) каралып жаткан маселенин мазмунун; 
5) административдик жол-жобонун катышуучуларынын 

сүйлөгөн сөздөрүнүн кыскача баяндамасын; 
6) жыйналыштын натыйжалары боюнча кабыл алын-

ган чечимди. 
Протокол башка кошумча маалыматтарды да камтышы 

мүмкүн. 
3. Эгерде жыйналыш танапис менен жүргүзүлсө, анда 

бул жөнүндө протоколдо көрсөтүлүүгө тийиш. Бир нече 
жыйналыш өткөрүлгөндө алардын ар бирине өзүнчө прото-
кол түзүлөт. 

4. Протоколду төрагалык кылуучу тарабынан аныктал-
ган жыйналыштын катчысы жүргүзөт. Протоколго 
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жыйналыш аяктагандан кийин жыйналышка төрагалык 
кылуучу, катчысы токтоосуз кол коет. 

5. Арыздануучу, кызыкдар жак протокол менен тааны-
шууга жана ага өзүнүн сын-пикирлерин берүүгө укуктуу. 
Сын-пикирлерди четке кагуу жөнүндө протоколдо 
көрсөтүлөт. 

1-бөлүк. Эгерде административдик жол-жобону жүзөгө 
ашыруу жыйналыш формасында жүргүзүлсө, кийин жол-жобо 
кантип жүргүзүлгөнүн аныктоо үчүн администрациялык орган 
жыйналыштын протоколун жүргүзүүгө милдеттүү. 

2-бөлүк. Бул бөлүктө протоколдо камтылууга тийиш маа-
лыматтар көрсөтүлгөн. 

4 жана 5-пункттарга келген учурда маалыматтар үчүнчү 
адамдарга административдик жол-жобонун предмети жана та-
раптардын аргументтери түшүнүктүү болуусу үчүн болушунча 
толук көрсөтүлүш керек. Баяндоодо чектелбегендей болуш ке-
рек. 
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5-ГЛАВА. АДМИНИСТРАТИВДИК ЖОЛ-ЖОБО  
КОЗГОО БАСКЫЧЫ 

 27-берене. Административдик жол-жобо козгоонун не-
гиздери 

1. Административдик жол-жобо козгоо үчүн төмөнкүлөр 
негиз болуп саналат: 

1) жактын арызы; 
2) компетенттүү администрациялык органдын демилге-

си. 
2. Арыз ушул Мыйзамдын 29, 30-беренелерине ылайык 

арыздануучуга кайтарылып берилген, компетенттүү адми-
нистрациялык органга кайра даректелген же кароосуз кал-
тырылган учурларды кошпогондо, ушул берененин 1-
бөлүгүнүн 1-пунктунда каралган учурларда, тиешелүү арыз 
администрациялык органга келип түшкөн күндөн тартып 
административдик жол-жобо козголду деп эсептелет. 

3. Ушул берененин 1-бөлүгүнүн 2-пунктунда каралган 
учурларда, административдик жол-жобо администрациялык 
органдын демилгеси боюнча административдик актыны 
кабыл алууга жиберилген ошол аракет (ошол аракеттер) 
башталган күндөн тартып козголот. 

4. Ушул берененин 1-бөлүгүндө каралган учурларда, 
ушул Мыйзамдын 4-6-главаларынын тиешелүү жоболору 
колдонулат. Даттанууну берүүгө тиешелүү бөлүгүндө, ушул 
берененин 1-бөлүгүнүн 1-пунктунда каралган учурда 4-6-
главаларынын жоболору менен катар ушул Мыйзам-
дын 10 жана 11-главаларынын жоболору да колдонулат. 

1-бөлүк. Беренин бул бөлүгү административдик жол-жобо 
эки негиз боюнча козголушу мүмкүн деп конкреттештирет. Бир 
жагынан, ал жеке же юридикалык жактын арыз негиз (1-пункт), 
экинчи жагынан, арызы жок эле компетенттүү администраци-
ялык органдын демилгеси (2-пункт) болуп саналат. 
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2-бөлүк. Тиешелүү арыз администрациялык органга келип 
түшкөн күндөн тартып ал арыз боюнча козголуучу администра-
тивдик жол-жобо козголду деп эсептелет. Администрациялык 
органдын таасир этүү чөйрөсүнө туура келген жана ушул орган 
менен катталган арыз келип түшкөн болуп саналат.  

Келип түшкөн учурга тиешелүү мөөнөттөр арыз админи-
страциялык органда катталган күндө тартып эсептелинет (42-
берененин 2-бөлүгү). Мында орган арыз анын таасир этүү 
чөйрөсүнө түшкөн күндөн тартып каттоого милдеттүү. 

Бирок кайтарылган, башка компетенттүү органга даректел-
ген же кароосуз калтырылган арыз боюнча административдик 
жол-жобо козголбойт (29, 30-беренелер). 

3-бөлүк. Эгер административдик жол-жобо администраци-
ялык органдын демилгеси боюнча козголсо, анда администра-
тивдик акты - чечимди кабыл алууга жиберилген аракет баштал-
ган күндөн тартып административдик жол-жобо козголгон бо-
луп саналат, ал биринчи кадам. Бирок ал жасалган биринчи ка-
дам жөнүндө билдирүү керек, б.а. маалыматтар органдын таасир 
этүү чөйрөсүнөн чыгып, кызыкдар адамга кабарланат. 

4-бөлүк. Бул бөлүк 1-бөлүккө ылайык административдик 
жол-жоболорго кайсы жоболор колдонула тургандыгын 
аныктайт. 

28-берене. Арызга коюлуучу жалпы талаптар 

1. Арыз администрациялык органга жазуу жүзүндө же 
оозеки формада берилет. Оозеки формадагы арыз админи-
страциялык органдын протоколунда чагылдырылат: 

2. Жазуу жүзүндөгү арыз жана протокол төмөнкүлөрдү 
камтууга тийиш: 

1) арыздануучунун фамилиясын, атын, атасынын атын; 
юридикалык жактын толук аталышын; 

2) арыздануучунун, юридикалык жактын дарегин; 
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3) арыз берилген администрациялык органдын ата-
лышын; 

4) арыз менен коюлуучу негизделген талапты (арыздын 
предметин); 

5) арыз берүү күнүн, айын жана жылын; 
6) арыздануучунун колтамгасын; юридикалык жактын 

жетекчисинин юридикалык жактын мөөрү менен ырастал-
ган колтамгасын. 

Эгерде мыйзамдар менен так документтерди тиркөө та-
лап кылынса, анда алар арызга тиркелүүгө тийиш. 

Эгерде административдик акт үчүн мамлекеттик алым 
же башка милдеттүү жыйым төлөө мыйзам менен каралса, 
анда алардын төлөнгөнүн ырастаган документ берилүүгө 
тийиш. 

Эгерде арыз өкүл аркылуу берилсе, анда мыйзам менен 
белгиленген тартипте берилген ишеним кат да берилүүгө 
тийиш. 

3. Арыз администрациялык органга почта аркылуу, 
мыйзамда каралган башка ыкма менен жиберилет. 

4. Эгерде анда ушул берененин 2-бөлүгүнүн 1, 2 жана 4-
пункттарында каралган маалыматтар болсо жана эгерде 
ушул Мыйзам ушул берененин 2-бөлүгүнүн бардык пункт-
тарын сактоо менен берилишин талап кылбаса, арыз адми-
нистрациялык органда жүргүзүлгөн жеке кабыл алуу уба-
гында кабыл алынат. 

5. Ушул Мыйзамдын 17-беренесинин 5-бөлүгү менен ка-
ралган учурларда, оозеки арыз администрациялык орган 
тарабынан протоколдо чагылдырылбайт. 

1-бөлүк. Арыз администрациялык органга жазуу жүзүндө 
же оозеки формада берилет. Оозеки формадагы арыз компе-
тенттүү администрациялык органдын протоколунда чагылды-
рылат. Арыздануучу арызды оозеки же жазуу түрүндө берүүгө 
укуктуу. Ошону менен катар, оозеки түрдө арыз берүү үчүн 
чектөөчү шарттар (мисалы, майыптуулук) каралган эмес. 
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2-бөлүк. Бул бөлүктө арызды жалпы талаптарга ылайык 
берүү үчүн анда камтыла турган кайсы маалыматтар көрсөтүлөт. 

Бул ченемдин максаты арызда административдик жол-
жобону козгоо жана ага жол берилишин текшерүү үчүн зарыл 
болгон маалыматтарды көрсөтүүдө турат. Демек, эгер так эме-
стиктер түшүнүүгө кыйынчылык туудурбаса жана өзгөчө ара-
кеттерсиз четтетилиши мүмкүн болсо, аларды мерчемдүү 
жетишсиздик деп эсептебей койсо болот. 

1-пункт. Мисалы, арызда экинчи аты же атасынын аты 
көрсөтүлбөгөнү, юридикалык жактын учурунда болсо, анын 
аталышына кошумча жазуулардын жоктугу жетишсиздик болуп 
саналбайт. Арыздануучунун өздүгүн бир ыктай аныктоо 
мүмкүндүгү маанилүү болуп саналат. 

2-пункт. Дарек почто аркылуу жеткендей так көрсөтүлүш 
керек. Администрациялык орган тарабынан өзгөчө аракеттерсиз 
оңдоло турган кемчиликтер кайтаруу үчүн негиз болушу 
мүмкүн эмес (29-берененин 2-бөлүгү). Мисалы, эгер өзгөчө ара-
кеттерсиз үйдүн так дарегин толуктоо мүмкүн болсо, даректе 
үйдүн номуру көрсөтүлбөгөнү арызды кайтарууга алып келбеш 
керек (мисалы, каттын конвертинен алып тактоо жолу менен).  

3-пункт. Эгер арыздануучу арыз алган органды болжогонун 
өзгөчө аракеттерсиз аныктоого мүмкүн болсо, администраци-
ялык органдын так эмес аталышы мерчемдүү кемчилик болуп 
саналбайт. Орган өзүнүн компетенттүүлүгүн өз алдынча тек-
шерүү керек, зарыл болгон учурда компетенттүү органга арызды 
даректөө керек (13-берененин 3 жана 4-пункттары). 

4-пункт. Адвокаттын жардамына кайрылбаган адамдардан 
арыздын юридикалык жактан көз караштын так жазылышын 
талап кылуу болбойт. Ошон үчүн арыздануучунун ниетиндеги 
максатын айтып турган арыздагы маалыматтар жетиштүүлүк 
кылат. Административдик жол-жобону жүзөгө ашыруунун 
жүрүшүндө бул максат чечмелөө жана тактоо жолу акыры дагы 
такталышы мүмкүн.  
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5-пункт. Эгер арызда дата жок болсо, ал эми ал арызды 
берүү датасы кандайдыр бир юридикалык мааниге ээ болгон 
учурда гана ал арызды кайтаруу үчүн негиз болушу мүмкүн (6-
берене).  

6-пункт. Арызды арыздануучу жазып өзү жазганын жана өз 
эрки менен бергенин аныктоо үчүн арыздануучунун колтамгасы 
зарыл. Бул учурда арыздын долбоору жөнүндө гана кеп болгон 
жери жок. 

Мында колтамга талап анын өздүгүн аныктоонун 
мүмкүндүгү. Колтамга милдеттүү түрдөө түшүнүксүз кол менен 
жазылган тамгалардын жыйындысы. Тамгаларды жазган ин-
сандын жазмасы зарыл, ошондой эле анын жетиштүү деңгээлде 
уникалдуу, тиешелүү мүнөздүү өзгөчөлүктөрү бар, фамилиясын 
туюндурган жана кол тамгасын толук көлөмдө коюу ниетин 
билдирген өздүгүн күбөлөгөндүгү жетиштүүлүк кылат. Баш 
тамгалар жана чийме жетишсиз болот. Факсимилдик колтамга-
лар да жазманын талаптарын канааттандырбайт. 

Эгер арыздын башка жагдайларынан, арызды арыздануучу 
өзү жазганынын жана өзү берүү ниеттинин далилдерин иликтөө 
зарылдыгысыз шек саноолорду туудурбаса, ошол учурда гана 
документтерге колтамга коюу тартиби жөнүндө эрежелерден 
алып салууга жол берилиши мүмкүн. Мисалы, арызды арызда-
нуучу өз колу менен жазылган конвертте бергендин, конвертте 
жөнөтүүчү да кол менен жазылып тургандыгынын натыйжасын-
да бул өңдүү тыянакка келсе болот. Ошентсе да, жазманын та-
лаптарын жокко чыгарбоо үчүн демейде катуу талаптарды коюш 
керек.   

Андан ары арызга документтерди тиркөө зарыл. Бирок мый-
зам боюнча келтирилиши талап кылган документтерге карата 
гана мындай милдет жайылат. 

Мыйзам боюнча мамлекеттик алым өндүрүү учурунда анын 
төлөнүшү жөнүндө документти келтирүү зарыл. 
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Арызды өкүл тапшырган учурда ишеним кат же өкүлдүн 
ыйгарым укуктарын ырастаган башка документ берилүү зарыл. 

3-бөлүк. Арыз администрациялык органга почта аркылуу, 
мыйзамда каралган башка ыкма менен жиберилет. Документ-
терди башка ыкма менен жөнөтүү мүмкүндүктөрү, мисалы, 
«Электрондук жана почто байланышы жөнүндө» Кыргыз Рес-
публикасынын Мыйзамы менен аныкталат.   

Почто менен арыздын жөнөтүлүшүнө толуктоолордо башка 
ыкмалар ички ведомстволук жоболор менен эмес, мыйзам менен 
гана каралышы керек.  

4-бөлүк. Эгерде арыз 2-бөлүктө көрсөтүлгөн маалыматтар-
ды камтыса, арыз администрациялык органда жүргүзүлгөн жеке 
кабыл алуу убагында да кабыл алынышы мүмкүн. 

5-бөлүк. 17-берененин 5-бөлүгү менен каралган өзгөчө 
учурларда, б.а. адамдардын өмүрүнүн жана ден-соолугунун ко-
опсуздугун камсыз кылуу учурунда, администрациялык орган 
тарабынан арыз протоколдо чагылдырылбастан оозеки кабыл 
алынышы мүмкүн. 

29-берене. Арызды кабыл алуу жана кайтарып берүү 

1. Администрациялык орган кандай гана арыз болбосун 
кабыл алууга тийиш. 

2. Эгерде арызда формалдуу кемчиликтер, анын ичинде 
ушул Мыйзамдын 28-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык 
келбөөлөр табылса, анда администрациялык орган ага бул 
өксүктөрдү оңдоо мүмкүнчүлүгүн берүү менен, аларды арыз 
берүүчүгө көрсөтөт. Бул эреже кемчиликтер даана грамма-
тикалык, арифметикалык каталар, чийүүлөр, булгоолор 
жана башка көз көрүнө так эместиктер менен байланышкан 
учурларга жайылтылбайт. 

3. Ушул берененин 2-бөлүгүнүн жоболору мындай ката-
ларды, чийүүлөрдү жана булгоолорду четтетүү укугу 
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жүктөлгөн ал документтерди кабыл алган же берген органга 
жайылтылбайт. 

4. Эгерде арызга мыйзамда талап кылынган документ-
тер тиркелбесе, анда администрациялык орган арызда-
нуучуга мындай документтерди он жумушчу күндүн ичинде 
берүүнү сунуш кылат. 

5. Эгерде арыздануучу тарабынан кемчиликтер ушул 
берененин 2 жана 4-бөлүктөрүндө көрсөтүлгөн тартипте жа-
на мөөнөттө четтетилбесе, администрациялык орган арызды 
кайтарып берет. 

6. Арызды кайтарып берүү жол берилген кемчиликтер 
четтетилгенден кийин аны менен жалпы тартипте экинчи 
жолу кайрылууга тоскоолдук кылбайт. 

7. Арыздануучу администрациялык орган тарабынан 
арызды кайтарып берүү менен макул болбогон учурда, ал 
чечим ушул Мыйзамдын 10 жана 11-главаларына ылайык 
даттанылышы мүмкүн. Арызды кайтарып берүү укукка 
сыйбайт деп таанылганда, ал алгачкы кайрылган күндө бе-
рилди деп эсептелет. 

1-бөлүк. Администрациялык орган кандай гана арыз болбо-
сун кабыл алууга тийиш. Арыздануучу качан жана кайсы жер-
ден административдик жол-жобону баштай тургандыгын өзү 
аныктайт. Орган арызды кабыл алууга чейин алдын ала тек-
шерүүнү жүргүзүүнүн кандайдыр бир укугуна ээ эмес. 

2-бөлүк. Эгерде арызда формалдуу кемчиликтер, анын 
ичинде 28-берененин 2-бөлүгүнө ылайык келбөөлөр табылса, 
анда администрациялык орган ага бул өксүктөрдү оңдоо 
мүмкүнчүлүгүн берүү менен, аларды арыз берүүчүгө көрсөтөт. 
Администрациялык орган кемчиликтерди тезинен жоюу макса-
тында арыздын кайсы талаптары жана кайсы негиздер боюнча 
бузулганын арыздануучуга түшүндүрүп бериш керек. Кемчи-
ликтерди жоюу мөөнөтү арыздануучу үчүн башка милдеттерин 
четке какпастан (жумуш, ж.б.) кемчиликтерди жоюп келгендей 
жетиштүү мөөнөт болуш керек. Ориентир катары мыйзам менен 
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4-бөлүктө белгиленген 10 жумушчу күндү түзгөн мөөнөттү ка-
раса болот. Орчундуу кемчиликтер болгон учурда орган алар-
дын оңдолушун талап кылууга укуктуу эмес. Мындай талап 
формализмди кыянатчылык менен пайдаланууга жатмак. 

3-бөлүк. Эгер арыздын оңдолуу кемчилиги органга 
жүктөлгөн болсо, анда администрациялык орган арыздануучуга 
бул кемчиликтин жоюлушуна көрсөтүүгө укуктуу эмес. Мындай 
кемчиликти жоюу жөнүндө талап дареги боюнча туура эмес бо-
лот. Арыздануучу документтердеги каталарды өз алдынча жоё 
албайт, анткени аларды жоюу органдын компетенциясына ки-
рет.  

4-бөлүк. Документтер талап кылынганда, кайсыл документ 
жок болуп жатканын жана эмне себептен аны берүү зарыл эке-
нин арыздануучуга көрсөтүү өзгөчө маанилүү. Мындай доку-
менттердин берүүнүн мыйзам менен белгиленген мөөнөтү он 
жумушчу күндү түзөт.  

5-бөлүк. Эгерде арыздануучу тарабынан кемчиликтер чет-
тетилбесе, администрациялык орган арызды кайтарып берет. 
Арызды кайтарып берүү жөнүндө чечим административдик акт. 
Ушул себептүү арызды кайтарып берүү 7-главанын жоболорун-
да каралган тартипте ишке ашырылышы керек. Ошону менен 
катар, арызды кайтарып берүү жөнүндө чечим негизделген бо-
луу керек. Чечимде даттанылуу мөөнөтү жана бул акт кайсы 
органда даттанылышы мүмкүн экендиги көрсөтүлүшү керек (50-
берененин 4-бөлүгүнүн 8-пункту). Чечим дагы 8-глава менен 
белгиленген тартипте тапшырылат. 

Эгер документтер мөөнөттү бузуу менен тапшырылса да, 
бирок арызды кайтарып берүү жөнүндө чечим кабыл алынганга 
чейин келип түшкөн болсо, арызды кайтарып берүүгө жол бе-
рилбейт (6-берене).  

6-бөлүк. Арыз кайтарылып берилгенден кийин көрсөтүлгөн 
кемчиликтер четтетилген соң арыздануучу аны менен жалпы 
тартипте экинчи жолу кайрылууга укуктуу.  
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7-бөлүк. Арызды кайтарып берүүнүн укуктук табиятына 
ылайык, ал чечим 10 жана 11-главаларга ылайык даттанылышы 
мүмкүн. Арызды кайтарып берүү укукка сыйбайт деп 
таанылганда, ал алгачкы кайрылган күндө берилди деп 
эсептелет. 

30-берене. Арызды кайра даректөө, аны кароосуз кал-
тыруу 

1. Эгерде арыз компетенттүү эмес администрациялык 
органга берилсе, анда арызды алган администрациялык ор-
ган үч жумушчу күндүн ичинде бул жөнүндө арыздануучуга 
кабарлап, аны компетенттүү администрациялык органга 
кайра даректейт. 

2. Эгерде арызда көрсөтүлгөн бир же бир нече талаптар 
башка администрациялык органдын компетенциясына та-
андык болсо, анда администрациялык орган бул жөнүндө 
арыздануучуга кабарлап, арызды бул бөлүктө компетенттүү 
администрациялык органга кайра даректейт. 

Администрациялык органда анын компетенциясына 
таандык болгон арыздын бөлүгү боюнча административдик 
жол-жобо ушул Мыйзамдын 27-беренеси менен каралган 
тартипте козголот. 

3. Ушул берене менен каралган учурларда, администра-
циялык орган кайра даректелген арыздын көчүрмөсүн, за-
рыл болгон учурда - ага тиркелген документтерди же алар-
дын бөлүгүнүн көчүрмөлөрүн же тизмегин өзүндө сактайт. 

4. Эгерде арыздын талаптары ушул Мыйзамды колдо-
нуу чөйрөсүнө кирбесе, администрациялык орган арызды 
кароосуз калтыруу жөнүндө жүйөлүү чечим чыгарат, ал 
ушул Мыйзамдын 10 жана 11-главаларына ылайык датта-
нылышы мүмкүн. 

Предметтик (теги боюнча) жана аймактык компетенциясы-
нын эрежелеринин бузулушу ажыратылууга тийиш. 
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1-3-бөлүктөр аймактык компетенциясынын, ал эми 4-бөлүк 
предметтик (теги боюнча) компетенциясынын эрежелеринин 
бузулушуна таандык.  

1-бөлүк. Эгерде арыз компетенттүү эмес администрациялык 
органга берилсе (кара. ошондой эле 13-беренени), анда арызды 
алган администрациялык орган үч жумушчу күндүн ичинде аны 
компетенттүү администрациялык органга кайра даректейт. Ары-
здануучу кайра даректөө жөнүндө кабар алат. Арызды компе-
тенттүү администрациялык органга жөнөтүү жөнүндө чечим 
даттанууга жатпайт. Мындай тартип предметтик жактан компе-
тенттүү эмес органга арыз берилген учуру үчүн 4-бөлүктө дат-
танылуу мүмкүндүгү түздөн-түз караштырылганы менен шарт-
талат жана ошон үчүн арыз кароосуз калтырылат. Бирок берене-
нин ушул бөлүгүнө тийиштүү жобо жок. Даттанылуу артыкбаш 
болот, анткени аймактык компетенциянын бузулушунун кесепе-
тинен кайра даректөө укуктарды чектөөгө алып келбейт.  

2-бөлүк. Арыздануучу бир административдик жол-жобонун 
алкагында бир нече талаптарды койсо болот. Эгерде арызда 
көрсөтүлгөн бир же бир нече талаптар анын компетенциясына 
таандык болбосо, ал арызды бул бөлүктө компетенттүү админи-
страциялык органга кайра даректөөгө керек. Мында бири бири-
нен объективдүү түрдө ажыратылышы мүмкүн болгон мындай 
талаптар гана ажыратылат жана кайра даректелет.  

3-бөлүк. Арыз толугу менен же жарым-жартылай кайра да-
ректелсе, администрациялык орган документтердин 
көчүрмөлөрүн өзүндө сактайт. Мындай тартип биринчи арызды 
жартылай караган ар бир органда иштин материалдарынын то-
лук көлөмдө болушуна кызмат кылат (25-беренени кара).  

4-бөлүк. Эгерде арыздын талаптары ушул Мыйзамды кол-
донуу чөйрөсүнө кирбесе (2-берене), б.а. алардын чечими пред-
меттик компетенцияга кирбесе, анда администрациялык орган 
арызды кароосуз калтыруу жөнүндө чечим чыгарат. Бул чечим 
жүйөлөштүрүлүшү керек. Ал административдик даттануу бою-
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нча өндүрүш тартибинде даттанылышы мүмкүн (61-берене жана 
андан ары). 

31-берене. Администрациялык органдын демилгеси бо-
юнча административдик жол-жобо козгоонун негиздери 

Административдик актыны кабыл алуу жөнүндө мый-
замдын талабы, андан келип чыккан зарылдык же админи-
страциялык органга жүктөлгөн дискрециялык ыйгарым 
укук администрациялык органдын демилгеси боюнча адми-
нистративдик жол-жобо козгоо үчүн негиз болуп саналат. 

Администрациялык орган мыйзамда каралган учурларда 
өзүнүн демилгеси боюнча административдик жол-жобону коз-
гоого милдеттүү. Эгер мыйзамдар органга тийиштүү милдет 
жүктөбөсө, анда административдик жол-жобону козго жөнүндө 
чечим органдын карамагында болот. 

32-берене. Административдик жол-жобо жөнүндө кабар-
лама 

1. Администрациялык орган административдик жол-
жобо козголгондугу жөнүндө жол-жобонун катышуучулары-
на же алардын өкүлдөрүнө жол-жобо козголгон күндөн кий-
ин үч жумушчу күндүн ичинде кабарлайт. 

Администрациялык орган көрсөтүлгөн жактарга, зарыл 
болгон учурда күбөгө, экспертке, котормочуга, ошондой эле 
башка органдардын өкүлдөрүнө жол-жобону жүзөгө ашыруу 
үчүн зарыл болгон иш-чаралардын орду, убактысы жана 
башка шарттары жөнүндө да кабарлайт. 

2. Эгерде административдик жол-жобону козгоо менен 
административдик актыны кабыл алуунун ортосундагы 
убакыт аралыгы үч жумушчу күндөн ашыкты түзсө, адми-
нистративдик жол-жобону өз демилгеси боюнча козгогон 
учурда, администрациялык орган жол-жобонун катышуучу-
ларына бул жөнүндө мыйзам менен белгиленген тартипте 
кабарлайт. 
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1-бөлүк. Администрациялык орган административдик жол-
жобо козголгондугу жөнүндө жол-жобонун катышуучуларына 
(18-берененин 1-бөлүгү) жол-жобо козголгон күндөн кийин үч 
жумушчу күндүн ичинде кабарлайт. Бул мөөнөт органга тийи-
штүү арыз түшкөн күндөн тартып (27-берененин 2-бөлүгү) же 
органдын демилгеси боюнча административдик жол-жобонун 
козголушуна жиберилген ошол аракет башталган күндөн тартып 
эсептелинет (27-берененин 3-бөлүгү). Орган зарыл болгон учур-
да күбө, эксперт, котормочу, ошондой башка органдардын өкүлү 
катары административдик жол-жобого катышуучу адамдарды 
ушул мөөнөттүн ичинде кабарлайт. Билдирүү административдик 
жол-жобонун убактысы жана жүзөгө ашырыла турган жери 
жөнүндө маалыматты камтыйт. Арыз берилген учурда мындай 
билдирүү кыска үч күндүк мөөнөттүү болгондуктан, орган арыз 
менен биринчи таанышуунун негизинде өзүнүн пикири боюнча 
административдик жол-жобого катышууга чакырыла турган 
адамдардын чөйрөсүнө гана кабарлашы мүмкүн. Ушуга байла-
ныштуу билдирүү бардык учурларда толук болушу мүмкүн 
эмес. Бул ченем административдик жол-жобону жүзөгө ашыруу 
мезгилинде чакырылуучу адамдардын чөйрөсүн толуктоо жана 
кеңейтүү мүмкүндүгүн жокко чыгарбайт. 

2-бөлүк. Эгерде административдик жол-жобону козгоо ме-
нен административдик актыны кабыл алуунун ортосундагы уба-
кыт аралыгы үч жумушчу күндөн кем болсо, ошол учурда гана 
административдик жол-жобону администрациялык орган өз де-
милгеси боюнча козгогон учурда кабар берүү зарылдыгы бол-
бойт. Мисалы, өзгөчө ыкчам чараларды кабыл алууда мындай 
учурлар болбой койбойт (17-берененин 5-бөлүгү).  
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6-ГЛАВА. АДМИНИСТРАТИВДИК ЖОЛ-ЖОБОНУН 
УЧУРДАГЫ БАСКЫЧЫ 

33-берене. Администрациялык органдын оперативдүү 
жооп кайтаруу милдети 

1. Административдик жол-жобо мүмкүн болушунча 
кыска мөөнөттө жүзөгө ашырылууга тийиш. 

2. Эгерде административдик жол-жобо козголгондон 
кийин администрациялык органдын тескөөсүндө админи-
стративдик актыны кабыл алуу үчүн зарыл документтер 
болсо, ал иштин жагдайлары такталса, анда администраци-
ялык орган жалпы же атайын мөөнөттүн аякташын 
күтпөстөн, административдик актыны мүмкүн болушунча 
кыска мөөнөттө кабыл алууга милдеттүү. 

1-бөлүк. Бул ченем администрациялык органды ыкчам бо-
лууга милдеттендирет. Бирок мындай ыкчамдуудулук милдет-
тенмеси негиздүүлүккө үстөмдүк кылуу талабын орнотпойт. 
Административдик жол-жобо негиздүүлүктүн жана ыкчамдуу-
луктун талаптарына ылайык жүзөгө ашырылышы керек. Алсак, 
чечим «мүмкүн болушунча» кыска мөөнөттө, бирок зарыл бол-
гон негиздүүлүктүн эске алуу менен жүзөгө ашырылууга тийиш. 

2-бөлүк. Административдик жол-жоболор жөнүндө мыйзам 
көптөгөн ар кандай мөөнөттөрдү караштырат. 

2-бөлүктө бул мөөнөттөр ар бир өзүнчө учурда сакталышы 
керек деп такталат. Бирок чечимдерди мүмкүн болушунча кыска 
мөөнөт ичинде кабыл алуу зарыл. Мыйзам менен жүйөлүү деп 
саналган мөөнөттөрдүн аяктоосун негизсиз күтүп кереги жок. 

34-берене. Иштин жагдайларын изилдөө 

1. Администрациялык орган: 
1) өз демилгеси боюнча иштин жагдайларын ар та-

раптуу, толук жана калыс изилдөөнү камсыз кылат; 
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2) изилдөөнүн ыкмасын жана көлөмүн өз алдынча бел-
гилейт; 

3) административдик жол-жобонун катышуучуларынын 
далилдерге жол берүү жөнүндө түшүндүрмөлөрү жана пи-
кирлери менен байланышпайт. 

2. Администрациялык орган алардын каралышы өз 
компетенциясына кирген жол-жобонун катышуучулары 
тарабынан берилген арыздарды жана документтерди четке 
кагууга укуксуз. 

1-бөлүктүн 1-пункту. 1. Бул ченем администрациялык ор-
ганды өз демилгеси боюнча иштин чечилиши үчүн маанилүү 
жагдайларды ар тараптуу, толук жана калыс изилдөөнү камсыз 
кылууга милдеттендирет. Орган иштин жагдайларын аныктап 
билүү боюнча зарыл чараларды кабылалууга милдеттүү жана ал 
үчүн жооптуу. Бул берендеги принцип «объективдүү 
изилдөөнүн принциби» же «инквизициялык принцип» деп ата-
лат.  

Объективдүү изилдөөнүн принциби жарандык сот 
өндүрүшүндө колдонулуучу «атаандаштык принцибинен» кый-
ла айырмаланат. Акыркысында, адаттагыдай, жагдайларды 
топтоо жана келтирүү милдети тараптарга жүктөлөт. Судья ага 
тараптар келтирген жагдайлардын негизинде гана чечим кабыл 
алат. 

Администрациялык органдын ишинин мыйзамдуулук прин-
цибинен улам административдик жол-жободо, административ-
дик сот өндүрүшүндөгүдөй эле жагдайларды келтирүү боюнча 
милдет катышуучуларга жүктөлбөйт. Иш боюнча нагыз жагдай-
лардын туура аныкталышы гана мыйзамдуу административдик 
чечимдердин кабыл алынышына кепилдик болот. Бул милдетти 
мыйзам чыгаруучу администрациялык органга жүктөйт, ал өз 
кезегинде чечимдерди кабыл алууда жеке кызыкчылыктарын 
көздөбөш керек. 
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2-пункт. Жагдайларды изилдөө үчүн башат болуп адамдын 
арызы (27-берененин 1-бөлүгүнүн 1-пункту) же администраци-
ялык органдын демилгеси (27-берененин 1-бөлүгүнүн 1-пункту) 
саналат. 

Органдын өз демилгеси боюнча изилдөөнүн максаты жана 
чектери зарыл болгон чечимди кабыл алуу үчүн текшерүүнүн 
предмети болуп саналган укуктун ченемдерине. Тактап айткан-
да, арыздануучунун талаптарын же адамдын укуктарын 
чектөөгө органдын ыйгарым укуктарын негиздеген укуктун че-
немдерине көз каранды. Иштин чечилиши үчүн кандай факты-
лар жана жагдайлар маанилүү экендиги, демек, такталууга тий-
иш, ал материалдык укуктун ченемдери менен аныкталат. 

Административдик жол-жобону аяктоо үчүн шарттардын 
болуусу жөнүндө иштин чечилиши үчүн маанилүү бардык жаг-
дайлар администрациялык органдын ынанымын калыптандыруу 
үчүн зарыл болгон даражада изилдениши керек. Мында кон-
креттүү иштин талаптарына ылайык изилдөөнү камсыз кылуу 
маселеси тиешелүү деңгээлде турат. Ушуга байланыштуу ин-
квизициялык принцип органды иштин чечилиши үчүн жагдай-
ларды топтоого жана зарыл болгондо, бардык маанилүү эмес 
жагдайларды изилдөөгө милдеттендирет. Демек, администраци-
ялык орган арыздануучулардан жана кызыкдар адамдардан маа-
лыматтарды ара тараптуу текшербестен кабыл алыш мүмкүн. 
Бирок жол-жобонун катышуучулары тарабынан берилген маа-
лыматтардын ынанымдуулугун дайым текшерүү, иштин жаг-
дайларын изилдөөнүн мурдагы жыйынтыктары менен салы-
штыруу зарыл.  

Жалпыга белгилүү жагдайлар изилдөөнү талап кылбайт. 
Жалпыга белгилүү фактылар болуп, же акыл-эси ордунда адамга 
белгилүү, же жалпыга жеткиликтүү ишенимдүү булактардан 
атайын билимдерди талап кылбастан билүүгө мүмкүн болгон 
коомдогу белгиленген фактылар саналат. Бул жерге илим 
чөйрөсүндөгү тарыхый окуялар же билимдер да кирет. 
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Бирок администрациялык орган, эгер жалпыга белгилүү 
фактылар шек саноолорду туудурса, арыздануучуга же 
кызыкдар адамга жалпыга белгилүү фактылар чечимдин негиз-
ине коюла тургандыгын билдирүү керек (35-беренени кара). 

Мисалы: 

Жердин тартылуу күчүнө жараша дарыялардагы суу ылдый 
агары жалпыга белгилүү. 

Улуу Ата Мекендик согуш 1945-жылга чейин созулганы 
жалпыга белгилүү. 

Суткада 24 сатт экени жалпыга белгилүү. 

Жайкысын температура кышкысынан жогорку экендиги 
жалпыга белгилүү. 

Чылым чегүү ден-соолукка зыян экендиги жалпыга бел-
гилүү. Бирок ден-соолукка зыян келтирүүчү зыяндын кон-
креттүү түрлөрү жалпыга белгилүү эмес. 

Ошондой эле администрациялык органга белгилүү факты-
лар тууралуу далилдерди чогултуу милдет эмес. Бирок админи-
страциялык орган мындай жагдайлар ага белгилүү экендигин 
жана алардын булагын көрсөтүүгө тийиш (кара. 35-беренени 
ылдый). Ошондой эле, эгер кызмат адамы кайсыл бир чөйрөдөн 
атайын билимдери болсо, анын бар экендигин эч ким билбесе, 
администрациялык жол-жобонун катышуучуларына аны айтуу 
керек. 

Мисалы: 

а) Административдик жол-жободо акустикалык травманын 
медициналык кесепеттеринин маселеси каралууда (чуунун угуу-
га таасиринен улам). Администрациялык органдын карамагында 
башка жол-жобонун алкагында бул маселе боюнча алынган ме-
дициналык корутунду бар.  

Мындай учурда администрациялык орган жаңыдан экспер-
тиза дайындоого милдеттүү эмес. Ал негиз катары мурда алын-
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ган жагдайларды алса болот. Бирок ал мындай эксперттик кору-
тундунун бар экендигин арыздануучуга жана кызыкдар адамга 
билдирүү керек, ал эми зарыл болгон учурда – аны алардын таа-
нышуусу үчүн көрсөтүү керек.  

б) Кызмат адамынын медициналык билими бар. Ушул се-
бептүү ал тышкы экспертти чакыртпастан жеке экспертизасы-
нын негизинде жагдайлар боюнча чечим кабыл алышы мүмкүн. 
Кызыкдар адамдарга кызмат адамынын мындай билими туура-
луу кабар берилиши керек. 

3-пункт. Административдик иштин мыйзамдуулук прин-
циптеринен улам администрациялык орган административдик 
жол-жобонун арыздануучунун жана кызыкдар адамдын далил-
дерге жол берүү жөнүндө түшүндүрмөлөрү жана пикирлери ме-
нен байланышпай тургандыгы келип чыгат. 

2-бөлүк. Администрациялык органдын жагдайларды тек-
шерүүүсү анын компетенциясына кирген мындай жагдайлар 
менен чектелет. Эгер башка органдардын документтери тапшы-
рылган болсо, алардын мазмунун текшерүү мүмкүндүгү чектел-
ген болот.  

35-берене. Жол-жобонун катышуучуларын угуу 

1. Административдик жол-жобонун убагында админи-
страциялык орган жол-жобонун катышуучуларына жана 
алардын өкүлдөрүнө административдик жол-жобону жүзөгө 
ашырууда каралып жаткан иш жүзүндөгү жагдайлар 
жөнүндө пикир айтууга мүмкүнчүлүк берүүгө милдеттүү. 

2. Угуу жүргүзүлбөшү мүмкүн, эгерде: 
1) административдик жол-жобонун натыйжасында баш-

ка жактардын укуктарын козгобогон жагымдуу админи-
стративдик акт кабыл алынууга тийиш болсо же админи-
стративдик акт даректелген жак угууну талап кылбаса; 

2) административдик акт оозеки кабыл алынса. 
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3. Эгерде административдик актыны токтоосуз кабыл 
алуунун зарылдыгы келип чыкса угуу жүргүзүлбөйт, антке-
ни кечиктирүү адамдардын өмүрүнө жана ден соолугуна, 
айлана-чөйрөгө коркунуч түзүшү мүмкүн, ошондой эле ке-
лип чыккан терс, зыяндуу кесепеттерди четтетүү максатын-
да же мыйзам менен каралган башка учурларда угуу 
жүргүзүлбөйт. 

1-бөлүк. Бул ченем пикир айтуу укугун тааныган укуктук 
мамлекеттин негизги принциптеринин биринин натыйжасы бо-
луп саналат. Жаран объект эмес, б.а. административдик жол-
жобонун предмети эмес. Чечим анын катышуусуз кабыл алын-
баш керек. Тескерисинче, анын укуктары менен кызыкчылыкта-
рына тийиштүү административдик жол-жоболордо ага ар та-
раптуу жигердүү катышуу мүмкүндүгү берилиш керек. 

Ушул себептүү кызыкдар адам үчүн административдик 
жол-жобону жүзөгө ашырууда каралып жаткан нагыз жагдайлар 
туурасында өзүнүн эскертүүлөрүн жаан каршы пикирлерин ай-
тууга мүмкүндүк түзүү зарыл. Бирок пикир айтуу укугу каралып 
жаткан жагдайлар менен чектелбейт, ал административдик жол-
жобонун бардык стадияларына жана анын болжолдуу 
жыйынтыгына да жайылат. Ушул себептүү жол-жобонун каты-
шуучуларына, мисалы, эксперттерди жана күбөлөрдү тандоо 
маселелери боюнча да өзүнүн пикирин айтууга мүмкүндүк бе-
рилет. 

Бирок администрациялык орган изилденген жагдайлардын 
негизинде кандай тыянакка келе тургандыгын катышуучуларга 
алдын ала билдирүүгө милдеттүү эмес. Көптөгөн учурларда ал 
максатка ылайыктуу болсо да, укуктук көз караштан милдеттүү 
болуп саналбайт. Бирок, эгер кабыл алынуучу чечимдин негиз-
инде буга чейин талкууланбаган жана чыгышы белгисиз болгон 
укуктук маселе жатса, администрациялык орган чечим туура-
сында жол-жобонун катышуучуларынын пикирин угуусу мил-
деттүү болуп саналат. Демейде администрациялык органдын 
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кызматкерлеринде андай атайын билимдин болбогондугун жана 
ал кайсыл бир чөйрөгө тийиштүү атайын билимдин ээси - кыз-
мат адамы экендиги тууралу да билдирилүү керек (34-берене).  

Катышуучулар өзүнүн жүйөлөрүн айтуу жолу менен адми-
нистративдик жол-жобонун жыйынтыгына таасирин тийгизиши 
мүмкүн, пикир угуу укугу органдан айтылган түшүнүктөрдүн 
олуттуу бааланышын талап кылат. Пикир айтуу жана аны угуу – 
бул бир медалдын эки жагы. Орган өзүнүн чечиминин негизде-
месинде, эгер ал аны менен макул болбосо, арыздануучунун же 
кызыкдар адамдын аргументин карап чыгышы керек. Ал ар бир 
алыскы аргументти иргеп отурбаш керек, бирок орган мер-
чемдүү аспектилерине акыры токтолушу керек. 

2-бөлүк. Өзгөчө учурларда угузуу жүргүзүлбөшү мүмкүн. 

1-пункт. Алсак, угуу үчүнчү жактардын укуктарын козгобо-
гон жагымдуу административдик акт кабыл алынмайынча 
жүргүзүлүшү мүмкүн эмес. Эгер кызыкдар адам пикир айтуудан 
баш тартса, ал дагы жүргүзүлбөшү мүмкүн. Мындай баш тартуу 
угузула айтылышы мүмкүн же болбосо мыйзам менен белгилен-
ген мөөнөт ичинде катышуучулар пикир айтуу мүмкүнчүлүктөн 
пайдаланышпагандыгы менен билдирилиши мүмкүн. Кызыкдар 
адам угууга чакырылган учурда келбей койсо, бул дагы баш 
тартуу катары каралат. 

2-пункт. Адаттагыдай, административдик актылар жазуу 
жүзүндө кабыл алынат (49-берененин 2-бөлүгүнүн биринчи 
сүйлөмү). 

Административдик акт оозеки кабыл алынган учурда угуу 
жүргүзүлбөшү мүмкүн. 

3-бөлүк. Эгерде өзгөчө кырдаал учурларында жол-жобо ад-
министративдик актыны кабыл алуу менен чектелсе, ошондой 
эле жазуу жүзүндөгү акты учурунда да угуу жүргүзүлбөшү 
мүмкүн (17-берененин 5-бөлүгү). 
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36-берене. Административдик жол-жобонун материал-
дарына жетүү 

1. Административдик жол-жобону жүзөгө ашыруу уба-
гында администрациялык органдын ишинин ачыктыгын 
жана объективдүүлүгүн камсыз кылуу максатында жол-
жобонун катышуучулары административдик жол-жобону 
жүзөгө ашыруучу органдагы иштин материалдары менен 
таанышууга укуктуу. 

2. Администрациялык орган административдик жол-
жобонун катышуучуларына иштин материалдары менен 
таанышуу жөнүндө арыз берилген күндөн тартып үч жу-
мушчу күндүн ичинде иштин материалдары менен тааны-
шууга мүмкүнчүлүк берүүгө милдеттүү. 

Жол-жобонун катышуучулары иштин материалдары-
нан көчүрмөлөрдү тарттырып жана үзүндүлөрдү жазып 
алышы мүмкүн. 

3. Иштин материалдарын берүүдө администрациялык 
орган мамлекеттик, кызматтык жана мыйзам менен корго-
луучу башка жашыруун сырлардын сакталышын камсыз 
кылууга милдеттүү. Мында көрсөтүлгөн маалымат менен 
таанышуунун жана пайдалануунун мыйзам менен белгилен-
ген тартибин жана шарттарын сактоого милдеттүү. 

1 жана 2-бөлүктөр. Администрациялык орган администра-
тивдик жол-жобону жүзөгө ашырууда ачыктыкты камсыз кылуу 
максатында катышуучуларга иштин материалдары менен таа-
нышуу жөнүндө арыз берилген күндөн тартып үч жумушчу 
күндүн ичинде иштин материалдары менен таанышууга 
мүмкүнчүлүк берүүгө милдеттүү. Иштин материалдары менен 
таанышуунун чектери маселелери боюнча 25-беренени карагы-
ла. 

3-бөлүк. Иштин материалдарын берүүдө администрациялык 
орган мамлекеттик, кызматтык жана мыйзам менен корголуучу 
башка жашыруун сырлардын сакталышын камсыз кылууга мил-
деттүү. Жарыяланууга тийиш эмес башка ар кандай маалымат 
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иштин материалдарынын жок кылынат. Мисалы, башка жол-
жоболордон алынган материалдар пайдаланылган учурда 
мындай болушу мүмкүн. Административдик жол-жобо үчүн 
пайдаланылган жана ага байланыштуу эмес маалыматтын 
бөлүгү иштен алдырууга жатат. 

Эгер иште камтылган маалымат таанышуу берилбеген 
болсо, аны чечимде пайдалануу мүмкүн эмес экенин билүү ке-
рек, анткени административдик жол-жобонун катышуучуларын-
да да ага уруксат жок. Мындай маалыматты пайдалануу угууга 
укукту камсыз кылуу принцибин бузмак. 

37-берене. Жол-жобонун катышуучуларына жардам 
көрсөтүү 

1. Администрациялык орган жеке жактарга алардын 
арызы менен байланышкан маселелер боюнча алардын 
укуктары жана милдеттери жөнүндө түшүндүрмөлөрдү 
берүүгө, арызды жана ага тиркелген документтерди жол-
жоболоштурууга, мүмкүн болсо - аларды жазууга көмөк 
көрсөтүүгө милдеттүү. 

Администрациялык орган ушул бөлүктө аталган адам-
дарга ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык арыздарды 
жазууда жана берүүдө көмөк көрсөтүүгө милдеттүү. 

2. Администрациялык орган жол-жобонун катышуучу-
лары үчүн ал административдик орган тарабынан кабыл 
алынган актылар, ошондой эле ал органдын ишине таандык 
болгон мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар 
менен таанышуу үчүн шарттарды түзүүгө милдеттүү. 

1-бөлүк. Бул ченем администрациялык органды жалпы 
түшүндүрмөлөрдү же маалыматтарды берүүгө милдеттендирет. 
Жардам көрсөтүү милдети конкреттүү административдик жол-
жобону жүзөгө ашырууга байланыштуу пайда болуучу суроолор 
жана маселелер менен чектелет. Принципте, түшүндүрмө берүү 
административдик жол-жоболорго байланыштуу бардык масе-
лелерге тиешелүү. Бирок арыздарды тийиштүү деңгээлде берүү 
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жана түшүндүрмөлөрдү берүү үчүн зарыл болгон өлчөмдө мате-
риалдык укуктун ченемдерин түшүндүрүүдө зарылдык пайда 
болушу мүмкүн.  

Юридикалык консультацияларды берүү жөнүндө жалпы та-
лаптардын жок болгондугуна карабастан, эгер катышуучу ал 
үчүн аябай маанилүү болгон укуктун олуттуу ченеми тууралуу 
кабары болбосо, жардам көрсөтүү боюнча милдет катышуучуга 
административдик жол-жобонун алкагында анын укуктарын 
түшүндүрүп берилишин болжойт.  

Жол-жобого жана арыздарды берүүгө байланыштуу маселе-
лер үчүн жардам көрсөтүү боюнча милдет түздөн-түз каралган. 
Бирок администрациялык орган мындай колдоо көрсөтүүдө 
жол-жобонун болжолдуу натыйжасын алдын ала айтууга укук-
туу эмес. Ушул себептүү колдоо административдик жол-жобо 
ачык жүргүзүлүү шарттарында көрсөтүлүшү керек. 

Жардам көрсөтүү боюнча милдет юридикалык жактар үчүн 
эмес, жеке жактарга карата гана иштейт. 

2-бөлүк. Администрациялык орган жол-жобонун каты-
шуучулары үчүн ченемдик укуктук актылар менен таанышуу 
үчүн шарттарды түзүүгө милдеттүү. Башка администрациялык 
органдардын актылары менен таанышууга уруксат берүү учу-
рунда бул актылардын жетиштүү деперсонификация болуусун 
камсыз кылуу боюнча чаралар кабыл алынууга тийиш (36-
берененин 3-бөлүгүн кара).  

38-берене. Административдик жол-жободогу далил 

1. Административдик жол-жобону жүзөгө ашырууда 
кандай гана болбосун иш жүзүндөгү маалыматтар далил 
катары бааланат, алардын негизинде администрациялык 
орган иш үчүн маанилүү жагдайлардын бар же жок экенди-
гин, ошондой эле алардын тиешелүүлүгүн жана жол бе-
рилүүчүлүгүн белгилейт. 
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2. Администрациялык орган мыйзамдар менен каралба-
ган документтерди далил катары талап кылууга укуксуз. 

1-бөлүк. Бул бөлүктө чечим негизделген жагдайлардын да-
лилин ырастоо милдети болушунча бекитилет. 

2-бөлүк. Документтердин далил катары тапшырылышы 
мыйзамдар менен каралган учурларда гана талап кылынышы 
мүмкүн.  

39-берене. Иш жүзүндөгү жагдайларды ырастоо 

1. Административдик жол-жобону жүзөгө ашырууда иш 
жүзүндөгү жагдайларды ырастоо милдети төмөнкүлөргө 
жүктөлөт: 

1) арызды канааттандырууга көмөктөш болгон иш 
жүзүндөгү жагдайлар болгондо - арыздануучуга; 

2) арызды канааттандырууга көмөктөш болбогон иш 
жүзүндөгү жагдайлар болгондо - администрациялык орган-
га. 

2. Эгерде ушул берененин 1-бөлүгүнүн 1-пунктунда ка-
ралган учурда, жак ал административдик орган тарабынан 
гана каралуучу иш жүзүндөгү жагдайларга таандык маалы-
маттар менен таанышуусу мүмкүн болсо, анда иш жүзүндөгү 
жагдайларды ырастоо боюнча милдет ал администраци-
ялык органга жүктөлөт. 

3. Эгерде ушул берененин 1-бөлүгүнүн 2-пунктунда ка-
ралган учурда, каралуучу иш жүзүндөгү жагдайларга та-
андык маалыматтарга ээ болгон жак аркылуу гана админи-
страциялык орган тарабынан ушул маалыматтар менен та-
анышуусу мүмкүн болсо, анда иш жүзүндөгү жагдайларды 
ырастоо боюнча милдет ал жакка жүктөлөт. 

1-бөлүк. Администрациялык органдын ишин мыйзамдуулу-
гунун принцибине ылайык административдик жол-жобону 
жүзөгө ашырууда, ага тете административдик процессте иш 
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жүзүндөгү жагдайларды ырастоо милдети жол-жобонун каты-
шуучуларына жүктөлбөйт (кара. 34-беренени). 

Ушуга байланыштуу административдик жол-жободо, ошон-
дой эле административдик процессте далилдерди ырастоо мил-
дети жок (далилдөөнүн формалдуу түйшүгү). Демек, админи-
страциялык орган өзү административдик жол-жобонун алкагын-
да мүмкүн болушунча иш маанилүү нагыз жагдайларды аныкто-
ого милдеттүү. 

1-бөлүк нагыз жагдайларды изилдөө боюнча күч-
аракеттерге карабастан аларды далилдөөнүн мүмкүн эместиги-
нин жагымсыз кесепеттерин аныктайт (далилдөөнүн материал-
дык түйшүгү). Мында ченем жак үчүн кайсыл бир жагдайдын 
далилденбестигине ылайык принциптен келип чыкканда, жак 
аталган жагдайды өзүнүн пайдалуу кесепети катары таанып не-
гиздеп берүүсүнө карабастан, ал шилтеме жасаган жагдай да-
лилденбестигине жараша ага жагымсыз кесепеттерди алып ке-
лет.  

Демек, ырастоо милдети арызды канааттандырууга 
көмөктөш болгон иш жүзүндөгү жагдайлар болгондо – арызда-
нуучуга (1-пункт), ал эми арызды канааттандырууга көмөктөш 
болбогон иш жүзүндөгү жагдайлар болгондо - администраци-
ялык органга жүктөлөт (2-пункт). 

2 жана 3-бөлүктөр. 1-бөлүктүн мааниси боюнча принциптен 
алып салуу тартибинде (өзүнүн талабын негиздөөдө нагыз жаг-
дайларга шилтеме жасаган жак көрсөткөн жагдайларын өзү 
ырастоого милдеттүү) 2-бөлүк администрациялык орган өзүнүн 
карамагындагы жагдайларды ырастоо милдетин, ал эми 3-бөлүк 
арыздануучуга гана белгилүү жагдайларды далилдөөнү кара-
штырат. 

40-берене. Күбөнүн түшүндүрмөсү 

1. Администрациялык орган жол-жобонун катышуучу-
ларынын өтүнүчү боюнча же өз демилгеси менен иш боюнча 
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маалыматтар белгилүү болушу мүмкүн болгон адамдарды 
күбө катары чакырат жана алардын түшүндүрмөлөрүн угат. 

2. Күбөнүн административдик жыйналышка келиши 
мүмкүн болбогон учурда, администрациялык орган анын 
түшүндүрмөлөрүн жазуу жүзүндө баяндоого уруксат берүүгө 
укуктуу. Күбө жазуу жүзүндөгү түшүндүрмөлөрдүн ар бир 
бетине өзүнүн колтамгасын коет, алар күндү, айды жана 
жылды көрсөтүү менен администрациялык органдын мөөрү 
менен ырасталат. 

1-бөлүк. Администрациялык орган жол-жобонун каты-
шуучуларынын өтүнүчү боюнча же өз демилгеси менен иш бо-
юнча маалыматтар белгилүү болушу мүмкүн болгон адамдарды 
күбө катары чакырат жана алардын түшүндүрмөлөрүн угат. Би-
рок орган, эгер жак тарабынан иштин маңызы боюнча кон-
креттүү маалыматтарды билдирүү үчүн жетиштүү негиздер кел-
тирилген болсо, ошол учурда гана далилдерди изилдөө жөнүндө 
өтүнүч канааттандырылыш керек. Жактын конкреттүү маалы-
маттарды билдирүү жөнүндө болжолуна гана негизделген 
өтүнүч, б.а. ишке болжол гана кызматын аткара алган 
көрсөтмөлөрдү канааттандырууга жатпайт.  

Андан тышкары, далилдерди изилдөө жөнүндө өтүнүчтө 
күбөгө белгилүү жагдайлар административдик ишти чечүү үчүн 
мааниге ээ болушу мүмкүн экендиги баяндалуу керек.  

2-бөлүк. Күбөнүн административдик жыйналышка келиши 
мүмкүн болбогон учурда, администрациялык орган анын 
түшүндүрмөлөрүн «жазуу жүзүндө» баяндоого уруксат берүүгө 
укуктуу. Алсак, мисалы, күбө кесипкөй же үй-бүлөлүк жагдай-
шартына жараша жыйналышка келе албашы мүмкүн. Анда күбө 
жазуу жүзүндөгү түшүндүрмөлөрдүн ар бир бетине өзүнүн кол-
тамгасын коет, алар күндү, айды жана жылды көрсөтүү менен 
администрациялык органдын мөөрү менен ырасталат. Бирок 
администрациялык орган сурап алуу мезгилинде күбө жөнүндө 
даана кабар алуу зарылдыгы болгон учурда административдик 
отурумду кийинкиге калтырышы мүмкүн. Күбөнүн канчалык 
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деңгээлде чынчылдыгы мааниге ээ болуп турганда, б.а. күбөнүн 
түшүндүрмөлөрүнүн аныктыгын көрсөткөн белгилерди (ыңгай-
сыздануу, кызаруу, кекечтенүү) жүрүм-турумунан табуу керек 
болгондо, дайыма мындай зарылдык келип чыгат. 

Административдик жол-жоболор жөнүндө мыйзамда 
күбөнүн жыйналышка келүү же түшүндүрмөлөрүн жазуу 
жүзүндө берүү милдети каралган эмес. Бирок мындай милдет-
тенме башка мыйзамдардан жана ченемдик укуктук актылардан 
келип чыгышы мүмкүн. 

41-берене. Экспертизаны дайындоо, кароо жүргүзүү 

1. Экспертиза жүргүзүүнүн зарылдыгы болгондо адми-
нистрациялык орган бул жөнүндө жол-жобонун катышуучу-
ларына кабарлоо менен эксперттик уюмга кайрылат. 

2. Тиешелүү жаатында билимге ээ болгон көз каран-
дысыз адам эксперт болуп дайындалат. 

3. Эгерде алардын катышуусу экспертизага тоскоолдук 
кылбаса, жол-жобонун катышуучулары эксперт жасоочу 
аракеттердин убагында катышууга укуктуу. 

4. Өз изилдөөлөрүнүн натыйжалары боюнча эксперт ко-
рутунду берет. 

5. Администрациялык органдын же жол-жобонун ка-
тышуучуларынын талабы боюнча эксперт эксперттик кору-
тунду боюнча кошумча түшүндүрмөлөрдү берүүгө тийиш. 

6. Зарыл болгон учурда администрациялык орган жер-
ди, кандайдыр бир объектини же буюмду кароону дайындоо-
го укуктуу. Администрациялык органдын чечими боюнча 
кароодо жол-жобонун катышуучулары болууга укуктуу. 

40-беренде көрсөтүлгөн күбөлөрдүн түшүндүрмөлөрүнө 
кошумча катары бул ченем экспертиза дайындоо (1-5-бөлүктөр) 
жана тинтүүнү жүргүзүү (6-бөлүк) тартибинде далилдерди 
изилдөө тартибин караштырат. 
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1-бөлүк. Органдын кайсы бир эксперттик чөйрөдө билимде-
ри болбосо, эксперттик маалыматтарды органга берген адамдар 
эксперттер болуп саналат. Эгер органдын бир дагы кызматы 
адамынын жагдайларды аныктоо үчүн талап кылынган өзгөчө 
компетенттүүлүгү болбосо, орган эксперттерди чакырышы ке-
рек. 

Ар бир конкреттүү административдик жол-жобого эксперт-
терди чакыруу милдет эмес. Орган башка жол-жоболордун 
жүрүшүнө алынган эксперттердин корутундуларын пайдала-
нышы мүмкүн. Мындай корутундулардын бар экендиги 
жөнүндө административдик жол-жободо айтылыш керек. Жол-
жобонун катышуучуларына эксперттик корутунду туурасында 
пикирин билдирүүгө жетиштүү мүмкүндүк берилүү керек. 

Эксперттер эксперттик уюм аркылуу дайындалышы керек.  

2-бөлүк. Эксперт көз карандысыз адам болуш керек. Ошону 
менен катар, экспертти дайындоодо 21-беренде каралган адми-
нистративдик жол-жободо анын катышуусун чектөө үчүн негиз-
дерге жол берилбейт. Ушуга байланыштуу 21-берененин 4-
бөлүгүнүн талаптары эске алынууга тийиш. 

3-бөлүк. Эгерде эксперттин пикири өз билемдик менен бай-
ланышкан болбосо, жол-жобонун катышуучулары эксперт жа-
соочу аракеттердин убагында катышуусунун мүмкүндүгү масе-
лени кароодо экспертин пикири эске алынат. Анткени эксперт-
тин өзү гана үчүнчү жактардын катышуусу анын ишине таасир 
этүү деңгээлин баалай алат. 

4-бөлүк. Эксперттик корутунду жазуу жүзүндө берилет. 
Жол-жобонун катышуучулары экспертизанын жыйынтыктары 
жөнүндө кабардар болуш керек.  

5-бөлүк. Администрациялык органдын же жол-жобонун ка-
тышуучуларынын талабы боюнча эксперт эксперттик корутунду 
боюнча кошумча түшүндүрмөлөрдү берүүгө тийиш. 
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6-бөлүк. Адамдардын абалын, объекттердин же процесстер-
дин касиетин жана сапаттарын түздөн-түз жеке таануу аркылуу 
далилдер изилденип тинтүү жүргүзүлөт. Тинтүүнүн предмети 
болуп адамдардын жана предметтердин тышкы мүнөздөмөлөрү, 
ошондой жыттар, чуулар жана башка эмиссиялар саналат. Ал-
сак, мисалы, кызыкдар адамдын жер тилкесине же батирине 
кирүүгө же макулдуксуз пробаларды алууга уруксат мындай 
аракеттерди жасоого атайын мыйзам менен берилген ыйгарым 
укуктарды талап кылат. 

42-берене. Административдик жол-жобонун мөөнөттөрү 

1. Административдик жол-жобонун эң узак мөөнөтү - 
отуз жумушчу күн. Башка мыйзам менен атайын мөөнөт 
каралышы мүмкүн. 

2. Арыз администрациялык органда катталган күндөн 
тартып же болбосо администрациялык органдын демил-
гесинин күнүнөн тартып административдик жол-жобонун 
мөөнөтүн эсептөө башталат. 

1-бөлүк. Башка мыйзам менен атайын мөөнөт белгиленген 
учурлардан тышкары, административдик жол-жобонун эң узак 
мөөнөтү - отуз жумушчу күн. Мөөнөттөр бузулган учурда 44-
беренеде каралган кесепеттер башталат. 

2-бөлүк. Арыз администрациялык органда катталган күндөн 
тартып же болбосо администрациялык органдын демилгесинин 
күнүнөн тартып административдик жол-жобонун мөөнөтүн 
эсептөө башталат (кара., 27-берененин 2 жана 3-бөлүктөрүн).  

43-берене. Административдик жол-жобонун 
мөөнөттөрүн узартуу 

1. Административдик жол-жобонун мөөнөтү узарты-
лышы мүмкүн, эгерде: 

1) ушул Мыйзамдын 39-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык 
арыздануучу берүүгө милдеттүү болгон кошумча маалымат-
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тарды же документтерди алуу зарылчылыгы пайда болсо 
жана административдик жол-жобо үчүн калган мөөнөттө 
иштин маңызы боюнча чечим кабыл алууга мүмкүн бол-
босо; 

2) эксперттик корутундуну берүү үчүн кошумча убакыт 
зарыл болсо; 

3) өз ара жардамдашуу тартибинде кабыл алынган ча-
ралар үчүн кошумча убакыт зарыл болсо; 

4) административдик актыны кабыл алууга бир нече 
административдик органдар катышса. 

2. Ушул берененин 1-бөлүгүнүн 1-пунктунда каралган 
учурда, административдик жол-жобонун мөөнөтү жыйырма 
жумушчу күнгө чейин узартылышы мүмкүн. 

Ушул берененин 1-бөлүгүнүн 2-пунктунда каралган 
учурда, административдик жол-жобонун мөөнөтү эксперт-
тин тиешелүү корутундусу алынганга чейин узартылышы 
мүмкүн. 

Ушул берененин 1-бөлүгүнүн 3 жана 4-пункттарында 
каралган учурларда, административдик жол-жобонун 
мөөнөтү отуз жумушчу күнгө чейин узартылышы мүмкүн. 

3. Эгерде административдик жол-жобонун мөөнөтүн 
узартуу үчүн ушул берененин 1-бөлүгүндө каралган бир нече 
негиздер келип чыкса, анда администрациялык орган жол-
жобону тез жана натыйжалуу жүзөгө ашыруу жана иштин 
маңызы боюнча чечим кабыл алуу үчүн көбүрөөк 
мүмкүнчүлүктөрдү берген негизди гана колдонот. 

4. Административдик жол-жобонун мөөнөтүн узартуу 
жөнүндө чечим административдик жол-жобону жүзөгө ашы-
руучу администрациялык орган тарабынан кабыл алынат 
жана жол-жобонун башка катышуучуларына же алардын 
өкүлдөрүнө маалымдалат. 

1-бөлүк. 42-берененин 1-бөлүгүндө каралган мөөнөт 
төмөндө келтирилген негиздер боюнча администрациялык орган 
тарабынан узартылыш мүмкүн. 
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1-пункт. Эгер арыздануучу ага гана белгилүү фактылар 
жөнүндө кошумча маалыматты же анын карамагындагы доку-
менттерди тапшыруусу керек болсо, мөөнөт узартылышы 
мүмкүн (39-берененин 3-бөлүгү). Бирок, эгер администрациялык 
орган 42-берененин 1-бөлүгүндө каралган мөөнөт ичинде маңы-
зы боюнча чечим кабыл албаса, ошол учурда гана администра-
тивдик жол-жобонун мөөнөтү узартылышы мүмкүн. Мөөнөт 20 
жумушчу күнгө узартылышы мүмкүн (2-бөлүк). Жаңы мөөнөт 
акыркы экени эске алынууга тийиш. Эгер маңызы боюнча чечим 
болушунча кыска мөөнөт ичинде кабыл алынышы мүмкүн бол-
босо, ошол учурда гана ал дагы аякташы мүмкүн. 

2-пункт. Экспертиза дайындалган учурда администраци-
ялык орган анын аткарылуу мөөнөтүнө таасир эте албайт. Экс-
перт өзүнүн корутундусун берүү маселеси анын компетенци-
ясында турат. Ошон үчүн административдик жол-жобонун 
мөөнөтү эксперттик корутунду тапшырылганга чейин узарты-
лышы мүмкүн (2-бөлүк). Демек, экспертиза дайындалган учур-
дан тартып чечим кабыл алууга берилген мөөнөттүн эсептелиши 
токтотулат да, тийиштүү экспертиза алынгандан кийин гана 
андан ары улантылат. Эксперттик корутунду берүү үчүн зарыл 
болгон мөөнөт 42-берененин 1-бөлүгүндө каралган мөөнөткө 
киргизилбейт. 

3-пункт. Эгер администрациялык орган өз ара жардамдашуу 
жөнүндө өтүнүч менен кайрылуусу керек болсо (13-беренеден 
жана андан ары кара), бул дагы жол-жобонун кескин узарты-
лышына алып келиши мүмкүн. Өз ара жардамдашуу тартибинде 
компетенциясы бар орган үчүн көрсөтүлүүчү чараларды аткаруу 
мөөнөтү мыйзам менен белгиленген эмес. 

Чечимди кабыл алуу мөөнөтү 30 жумушчу күнгө узарты-
лышы мүмкүн (2-бөлүк). Ошондой эле акыркы мөөнөт жөнүндө 
кеп болуп жаткандыгы эске алынууга тийиш.  

4-пункт. 3-пунктка карата түшүндүрмөлөр 4-пунктка карата 
да колдонулчудай.  
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3-бөлүк. Эгерде бир эле административдик жол-жобонун 
алкагында мөөнөтүн узартуу үчүн ушул берененин 1-бөлүгүндө 
каралган бир нече негиздер келип чыкса, анда администраци-
ялык орган бардык негиздер боюнча мөөнөттөрдү узартууга жа-
на мөөнөттөрдү бири бирине кошууга укуктуу эмес. Ал жол-
жобону тез жана натыйжалуу жүзөгө ашыруу жана иштин маңы-
зы боюнча чечим кабыл алуу үчүн көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү 
берген негизди гана колдонот. 

4-бөлүк. Административдик жол-жобонун мөөнөтүнүн 
узартылуу факты жана ал кайсы күнгө чейин узартылгандыгы 
жөнүндө арыздануучуларга жана кызыкдар адамдарга маалым-
далат. Административдик жол-жобонун мөөнөтү узартылган 
учурда, эң кур дегенде, анын узактыгы бөлүгүндө дискрециялык 
абал жөнүндө кеп болуп жатканда, администрациялык орган 
өзүнүн чечимин тийиштүү деңгээлде негиздеп бериши керек. 
Болбосо мөөнөттү узартуу жөнүндө чечимдин мыйзамдуу экен-
дигин текшерүүгө жана 44-беренеде каралган мүмкүндүктү пай-
даланууга мүмкүн эмес. 

44-берене. Административдик жол-жобонун мөөнөтүнүн 
ичинде административдик актыны кабыл албоонун кесе-
петтери 

Эгерде арыздын негизинде козголгон административдик 
жол-жобо мыйзам менен белгиленген убакытта ыйгарым 
укуктуу администрациялык орган тарабынан администра-
тивдик акт кабыл алынбаса, анда арыздануучу администра-
циялык органдын аракетсиздигине ушул Мыйзам менен 
каралган тартипте же сот тартибинде даттанууга укуктуу. 

Арыз боюнча административдик жол-жобо козголгон учур-
да (27-берененин 1-бөлүгүнүн 1-пункту) мыйзам менен каралган 
мөөнөттүн бузулушу натыйжасыз калбаш керек. Арыздануучу 
өзүнүн укуктары бузулган учурда административдик жол-
жобонун мөөнөтү ичинде(61-берене) административдик акты-
нын кабыл алынбаганына административдик даттануу менен 
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кайрыла алат (сотко чейинки тартипте). Бирок административ-
дик даттануу менен кайрылбастан дароо (соттук тартипте) сотко 
доо менен кайрылууга укуктуу (62-берененин 1-бөлүгү). 

Даттануунун көрсөтүлгөн түрлөрүнүн тартибинде арызда-
нуучу 42-берененин 1-бөлүгүндө бузулган мөөнөттүн бузу-
лушун дагы, узартуунун өзүн дагы же ал мөөнөттү узартуу 
мөөнөтүн даттанылышы мүмкүн. 

45-берене. Административдик жол-жобону токтото туруу 

1. Административдик орган жол-жобону токто турууга 
милдеттүү, эгерде: 

1) жол-жобонун натыйжасында конституциялык, адми-
нистративдик, экономикалык, жарандык же жазык сот 
өндүрүшүнүн тартибинде каралып жаткан иш боюнча 
чечим (сот актысы) кабыл алынганга чейин администра-
тивдик актыны кабыл алуу мүмкүн болбосо; 

2) административдик акт даректелген жак жыйналыш-
ка келбей койсо, ал эми ал болбогондо мыйзам тиешелүү 
административдик актыны кабыл алууну болтурбаса; 

3) ал акт даректелген жак табылган учурда гана адми-
нистративдик актыны кабыл алуу мүмкүн болсо. 

2. Администрациялык орган жол-жобону токтото туруу-
га укуктуу, эгерде: 

1) административдик акт даректелген адам болбосо жа-
на администрациялык орган административдик актыны 
кабыл алууга чейин жол-жобо менен байланышкан ма-
анилүү жагдайларды тактоо үчүн анын болуусун зарыл деп 
эсептесе; 

2) кабыл алынып жаткан административдик акт да-
ректелген юридикалык жак кайра уюштурулуп жатса. 

Административдик жол-жобо мыйзамдар менен карал-
ган башка учурда да токтото турушу мүмкүн. 

3. Ушул берененин 1-бөлүгүнүн 1-пунктунда каралган 
учурда, административдик жол-жобону токтото турууга 
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алып келген жагдайлар четтетилгенден кийин администра-
тивдик жол-жобо кайра улантылат. 

Ушул берененин 1-бөлүгүнүн 2 жана 3-пункттары, 
ошондой эле 2-бөлүгү менен каралган учурларда, админи-
стративдик жол-жобону токтото туруу үчүн негиз болуп 
кызмат кылган жагдай четтетилгенден кийин, бирок токто-
то туруу жөнүндө чечим кабыл алынгандан кийин алты-
мыш жумушчу күндөн кечиктирбестен кайра улантылат. 

4. Административдик жол-жобону токтото туруу адми-
нистрациялык органдын тиешелүү чечими менен жол-
жобоштурулуп, ал үч жумушчу күндүн ичинде жол-жобонун 
катышуучуларына тиешелүү тартипте жиберилет. 

5. Административдик жол-жобону токтото туруу 
жөнүндө чечим административдик жол-жобонун мөөнөтүнүн 
жүрүшүн токтото турат жана жол-жобонун кандай гана бол-
босун этабында кабыл алынышы мүмкүн. 

Бул беренеде административдик жол-жобону администра-
циялык органдын карамагы боюнча качан токтото туруш керек 
(1-бөлүк) жана качан токтото турушу мүмкүн учурлары кара-
штырылат (2-бөлүк). 

1-бөлүк. Административдик жол-жобо ушул беренеде 
көрсөтүлгөн негиздер боюнча токтотула туруш керек. 

1-пункт. Эгер сот актысы кабыл алынганга чейин админи-
стративдик актыны жол-жобонун натыйжасында кабыл алуу 
мүмкүн болбосо, административдик жол-жобону токтот- туруш 
керек. Эгер бул актыда административдик жол-жобо үчүн олут-
туу мааниге ээ болгон маселелер чечилип жатса, ошол учурда 
гана административдик жол-жобо башка иш боюнча сот ак-
тысынын кабыл алынышына көз каранды болот. Соттук жана 
административдик актылар бири бирине карама-каршы келүүсү 
жана ошол эле укуктук маселелер ар кайсы деңгээлдерде чечи-
лип туруусу мүмкүн эмес. 
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Мисал: 

Администрациялык орган менчик ээси катары «А.»ны үй 
курулушун тиешелүү абалга келтирилишин милдеттендирет. 
«А.» болсо үй атасынан мураска калган деп мындай көрсөтмө 
менен макул эмес. Бирок анын мураскерлик укугун бир тууганы 
талашкан. Азыркы учурда менчик укугун таануу жөнүндө та-
лаш-тартыш жарандык сотто. Демек, мыйзамдуу менчик ээси 
тууралуу маселе чечилмейин административдик жол-жобону 
токтото туруу керек. 

2-пункт. Административдик акт даректелген жак 
жыйналышка келбей койсо, ал эми ал болбогондо мыйзам тие-
шелүү административдик актыны кабыл алууну болтурбаса, ад-
министративдик жол-жобону токтото туруу керек.  

3-пункт. Административдик акт даректелген жак белгисиз 
болсо жана аныкталышы мүмкүн болбосо, административдик 
жол-жобону токтото туруу керек. 

Мисал: 

Четтетилүүгө тийиш болгон мунайдын (кара майдын) 
төгүлгөнү жер тилкесинде көрүнүп турат. Ыкчам чаралар жа-
салды, жер ээси мунайдын төгүлгөнүнүн кесепеттерин четтетүү 
боюнча андан аркы чаралардын кабыл алынышына уруксат 
берүүгө милдеттенет. Бирок арендатор ким экени жана аны 
аныктоо мүмкүн эмес. 

2-бөлүк. Административдик жол-жобону ушул бөлүктө 
аталган негиздер боюнча токтото турушу мүмкүн. 

1-пункт. Административдик акт даректелген адам болбосо 
жана администрациялык орган административдик актыны кабыл 
алууга чейин жол-жобо менен байланышкан маанилүү жагдай-
ларды тактоо үчүн анын болуусун зарыл деп эсептесе, админи-
стративдик жол-жобону токтото турушу мүмкүн. 

2-пункт. Даректелген юридикалык жак кайра уюштурулуп 
жатса, административдик жол-жобону токтото турушу мүмкүн. 



112 

Мисал: 

Башкаруу курамы өкүлчүлүк ыйгарым укуктары менен 
жаңыдан жаңырды. Юридикалык жактын уюштуруу-укуктук 
формасы өзгөрүлүп жатат. Өкүлчүлүк органдар кайра уюштуру-
лууга жатат. 

Административдик жол-жобо мыйзамдар менен каралган 
башка учурда да токтото турушу мүмкүн. 

3-бөлүк. Сотто башка иш каралмайынча административдик 
ишти кабыл алуу мүмкүн эмес болгон учурларда (1-бөлүктүн 1-
пункту), административдик жол-жобо бул иш боюнча сот ак-
тысы чыккандан кийин гана улантылат. Эгер сот актысы мый-
замдуу күчүнө кирген болсо, ошол учурда гана укуктук маселе 
чечилген болуп саналарын эске алуу керек. 

Административдик жол-жобо башка жогоруда эске алынган 
учурларда жол-жобонун токтото турууга алып келген жагдайлар 
четтетилгенден кийин улантылат. Бирок административдик жол-
жобо алтымыш жумушчу күндөн ашуун токтото турушу мүмкүн 
эмес. Эгер жол-жобону токтото туруу негизи белгиленген 
мөөнөттө четтетилбесе, өндүрүш токтотулушу керек (46-
берененин 1-бөлүгүнүн 4-пункту).  

4-бөлүк. Административдик жол-жобону токтото туруу 
тийиштүү чечим түрүндө таризделет, ал чечим үчүн үч күн 
ичинде жол-жобонун катышуучуларына жөнөтүлөт. Бул чечим 
10-глава менен каралган тартипте даттанылышы мүмкүн. 

5-бөлүк. Административдик жол-жобону токтото туруу 
жөнүндө чечим Административдик жол-жоболор жөнүндө мый-
зам менен белгиленген бардык мөөнөттөрдү токтото турат, 
мөөнөт эсеби токтотулат. 
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46-берене. Административдик жол-жобону токтотуу жа-
на арызды канааттандыруудан баш тартуу 

1. Арыздын негизинде козголгон административдик 
жол-жобо токтотулат, эгерде: 

1) арыздануучу өз арызынан жазуу жүзүндө баш тартса; 
2) бир эле жакка, бир эле буюмга карата жана ошол эле 

негиз боюнча кабыл алынган, мыйзамдуу күчүнө кирген 
административдик же сот актысы болсо; 

3) арыздануучунун статусу өзгөрүп, ал мыйзамдын 
күчүнө жараша арыздануучу тарабынан талап кылынган 
административдик актыны кабыл алууну болтурбаса; 

4) ушул Мыйзамдын 45-беренесинин 3-бөлүгүнүн экин-
чи абзацы менен каралган мөөнөт өтүп кетсе, жана ошол 
убакта административдик жол-жобону токтото туруу үчүн 
негиз болуп кызмат кылган жагдай четтетилбесе. 

Арыздын негизинде козголгон административдик жол-
жобо ушул Мыйзамдын 62-беренесинин 4-бөлүгү менен ка-
ралган учурларда да токтотулат. 

2. Администрациялык органдын демилгеси боюнча коз-
голгон административдик жол-жобо токтотулушу мүмкүн, 
эгерде: 

1) административдик акт даректелген жак мыйзамдын 
же башка ченемдик укуктук актынын талаптарын бузууну 
четтетсе же бузууларды четтетүүгө карата тиешелүү чара-
ларды көрсө жана мындай учурларда ал бузуулар жөнүндө 
административдик акт кабыл алуу талап кылынбаса; 

2) мыйзамдын же башка ченемдик укуктук актынын 
талаптарын бузуу маселелери боюнча же аларды болтурбоо 
менен байланышпаган башка маселелер боюнча админи-
стративдик актыны кабыл алуу кырдаалдын өзгөрүшүнө 
байланыштуу же мыйзам менен каралган башка негиз бою-
нча зарыл болбой калса. 

3. Администрациялык орган ал негизсиз болгон учурда 
арызды канааттандыруудан баш тартат. 
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4. Административдик орган административдик жол-
жобону токтотуу жөнүндө же арызды канааттандыруудан 
баш тартуу тууралуу чечим кабыл алат, ал жол-жобонун ка-
тышуучуларына үч жумушчу күндүн ичинде тиешелүү 
түрдө жиберилет. 

5. Административдик жол-жобону токтотуу жөнүндө же 
арызды канааттандыруудан баш тартуу тууралуу чечим 
ушул Мыйзам менен каралган жалпы тартипте даттаны-
лышы мүмкүн. 

Түшүндүрүлүп жаткан берене административдик жол-
жобону токтотуу (1, 2, 4 жана 5-бөлүктөр) жана арызды канаат-
тандыруудан баш тартуу үчүн негиздерди караштырат (3, 4 жана 
5-бөлүктөр). Мында жол-жобо администрациялык орган тара-
бынан токтотуу керек болгон учур менен (1-бөлүк) жол-жобону 
токтотушу мүмкүн, б.а. өзүнүн карамагында чечүү укугун пай-
даланган учур (2-бөлүк) ортосунда айырмачылыктар келтири-
лет. 

1-бөлүк. Арыздын негизинде козголгон административдик 
жол-жобо бөлүктө көрсөтүлгөн негиздер боюнча токтотулат. 

1-пункт. Арыздануучу өз арызынан жазуу жүзүндө баш 
тартса, административдик жол-жобо токтотулат (кара. 28-
берененин 2-бөлүгүнүн 6-пунктун). 

2-пункт. Бир эле жакка, бир эле буюмга карата жана ошол 
эле негиз боюнча кабыл алынган, мыйзамдуу күчүнө кирген ад-
министративдик же сот актысы болсо, административдик жол-
жобо токтотулат. 

Аны менен административдик актынын нагыз курамынын 
милдеттүүлүгү сыпатталат. Административдик актылар аткары-
лууга милдеттүү болуп саналат. 

Эгер администрациялык органдын же соттун актысы де-
мейдеги тартипте даттанылышы мүмкүн эмес болсо, ал мил-
деттүү күчкө ээ болот. Ал даттанылбайт (формалдуу юридика-
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лык күч/формалдуу өзгөрүлбөстүк). Мунун натыйжасында акт 
ишке катышкан жана ушул акттынын таасирине баш ийген жак-
тар үчүн милдеттүү болот. Ошентип, административдик жол-
жобонун катышуучусуна карата даттанылбай турган чечим чы-
гарылган болсо, ал жаңы арыз берүү жолу менен анын мил-
деттүүлүгүн кайтара албайт. Мындай арыз ишти маңызы боюн-
ча жаңы кароонун предмети болушу мүмкүн эмес. Администра-
тивдик жол-жобо расмий түрдө токтотулуш керек. 

Формалдуу юридикалык күч/формалдуу өзгөрүлбөстүк 
өзүнө чечимдин мазмундуу бөлүгүн камтыйт (материалдык 
юридикалык күч/материалдык-укуктук өзгөрүлбөстүк). 
Акыркысына ылайык арыздануучулар дагы, административдик 
актыны кабыл алган орган дагы, ага тете соттор дагы админи-
стративдик актта кабыл алынган жобонун (жөнгө салуунун) 
мазмундуу бөлүгү менен байланган. Алар атүгүл администра-
тивдик актыны мазмуну боюнча туура эмес деп эсептеген күндө 
да мазмуну боюнча башка чечим кабыл алууга укуктуу эмес, 
өндүрүштү токтотуу – алар үчүн жалгыз мүмкүндүк. 

Чечим кабыл алуучу администрациялык орган чечимди 
жокко чыгаруу үчүн негиздерде болгон учурда гана админи-
стративдик актынын милдеттүүлүгүн токтото алышы мүмкүн 
(56-берене жана андан ары). 

Жараксыз административдик акт болгон учурда кырдаал 
башкача (кара. 55-беренени).  

Милдеттүү чечимдин чектерин аныктоо зарыл. Мил-
деттүүлүктүн көлөмү чечимдин резолютивдик бөлүгүндө анык-
талат. Бирок резолютивдик бөлүктү чечмелөөдө негиздемесине 
да көңүл бөлүү керек. Мисалы, канааттандырудан баш тартуу 
жөнүндө чечимдер («арыз канааттандыруусуз калтырылсын») 
болгон учурда милдеттүүлүктүн даражасы резолютивдик 
бөлүктүн негизинде гана аныкталышы мүмкүн эмес. Талаш-
тартыш боюнча кабыл алынган чечимде талаш-тартыштын 
предметин аныктоо үчүн чечимди кабыл алуунун негиздемесине 
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кошумча кайрылуу керек. Кабыл алынган чечимдин негиз-
дүүлүгүн эске алуу менен резолютивдик бөлүктү мындай чеч-
мелөө арыздарды канааттандыруу жөнүндө чечимдер болгондо 
чечимдердин кабыл алынышын негиздөөнү эске алуу менен за-
рыл болот. Алсак, мисалы, курулушка уруксат берген чектерди 
резолютивдик бөлүктүн гана негизинде аныкталуусу сейрек 
кезиктирсе болот. Демек, чечимди кабыл алуунун негиздемеси 
чечимдин предметин сыпаттоо үчүн мааниге ээ болгон өлчөмдө 
эске алынууга тийиш. 

Арыздануучу администрациялык органга берген арыздын 
негиздеринде маани айырмаланышы мүмкүн. Эрежеде, арызды 
берүүнү негизи чечимди жөнгө салуунун сыпаттамасына тааси-
рин тийгизбейт. Ал ушул учурда административдик жол-жобону 
жандандыруу мүмкүндүгү менен чектелген (47-берене). 

Мисал:  

Көп батирлүү үйдүн батир ээси «А.» өзүнүн тилкесинин чек 
арасын кошунаны чек арасына карата өзгөртүү жөнүндө арыз 
менен кайрылат.  

Эгер администрациялык орган анын арызын канааттанды-
рудан баш жана андан баш тартуу күчүнө кирбесе (даттанылуу-
га жатпайт), анда бул чечим «А.» менчик ээси үчүн гана мил-
деттүү болот. Эгер «А.» менчик ээси өзүнүн батири «Б.» га сат-
са, ошол эле учур болот. «Б.» үчүн тийиштүү арыз менен орган-
га кайрылууга тоскоолдуктар жок.  

Мурас боюнча укук ээси болгон учурда гана кырдаал баш-
кача болот. Мураскер мурас берүүчүнүн укуктары менен мил-
деттеринин ээси болот. Мурас берүүчүгө карата кабыл алынган 
ар кандай жагымдуу же оордотуучу чечим мураскер үчүн мил-
деттүү болуп саналат. 

3-пункт. Арыздануучунун статусу өзгөрүп, мындай мый-
замдын күчүнө жараша талап кылуу укугун болтурбаса, админи-
стративдик жол-жобо токтотулат. 
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Мисал: 

«А.» жер тилкесинин менчик ээси администрациялык ор-
ганга жөлөкпул берүү жөнүндө арыз менен администрациялык 
органга кайрылат. Мындай жөлөкпулду менчик ээси гана алууга 
укуктуу экендигин болжойлу. Демек, арыз берилгенден кийин 
«А.» өзүнүн жер тилкесин саткан болсо, администрациялык 
жол-жобо токтотулат. 

4-пункт. 45-берененин 1-бөлүгүнүн 2 жана 3-пункттары ме-
нен каралган учурларда администрациялык жол-жобо токтоту-
лат. Бирок 45-беренин 3-бөлүгүнө жараша токтото туруу 
мөөнөтү 60 жумушчу күндөн ашуун болбош керек. Эгер адми-
нистративдик жол-жобону токтото туруу үчүн негиз болуп кыз-
мат кылган жагдай ушул мөөнөт ичинде четтетилбесе, анда ад-
министративдик жол-жобо токтотулат. 

Чечим кабыл алган органда же жогору турган администра-
циялык органда административдик даттануу берүүнүн негизин-
де административдик (сотко чейинки) даттануу өндүрүшү коз-
голушу мүмкүн (62-берененин 2-бөлүгү). Бирок, эгер админи-
стративдик даттануу чечим кабыл алган органга жана жогору 
турган органга бир убакта берилген болсо, анда ал жогору тур-
ган органда каралууга тийиш (62-берененин 4-бөлүгү). Актыны 
кабыл алган органда козголгон административдик (сотко чейин-
ки) даттануу өндүрүшү токтотулуш керек. 

2-бөлүк. Администрациялык органдын демилгеси боюнча 
(27-берененин 1-бөлүгүнүн 2-пункту) козголгон административ-
дик жол-жобо ушул бөлүктөгү негиздер боюнча токтотулушу 
мүмкүн. 

1-пункт. Административдик акт даректелген жак мыйзам-
дын же башка ченемдик укуктук актынын талаптарын бузууну 
четтетсе же бузууларды четтетүүгө карата тиешелүү чараларды 
көрсө жана мындай учурларда ал бузуулар жөнүндө акт кабыл 
алуу каралган учурлардан тышкары болсо, административди 
жол-жобо токтотулушу мүмкүн. 
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Мисал: 

Курулушчу уруксат берилген үч кабаттын ордуна төрт ка-
баттуу үй тургузду. 

Натыйжада ал курулуш мыйзамдарын бузду, ага ылайык ал 
тийиштүү уруксат алгандан кийин гана өзүнүн курулушун жа-
соого укуктуу. Эгер администрациялык орган үйдүн уруксат 
берилбеген бир бөлүгүн бузуу максатында административдик 
жол-жобону козгосо, андан курулушчу курулушка уруксат 
берүү жөнүндө арызды берүү жолу менен бул жол-жобонун ток-
тотулушуна жетише алат. Бирок материалдык курулуш мыйзам-
дарынын талаптарына ылайык төрт кабаттуу үйдүн курулушу-
нун мүмкүн болушу бул жерде шарт болот. Төрт кабаттуу үйдүн 
курулушу мүмкүн эмес болгон учурда, эгер курулушчу өзүнүн 
үйүн берилген уруксатка ылайык кайра курса, жол-жобону ток-
тотсо болот. 

2-пункт. Ушул ченемдин маанисинде кырдаалдын өзгөрүшү 
нагыз же юридикалык аспектилерге тийиштүү болушу мүмкүн. 

Мисал: 

«А.» ресторандын ээси тийиштүү уруксаты жок көчөгө 
столдорду орнотуп койгон.  

Администрациялык орган бул столдорду көчөдөн алуу 
көрсөтмөсү менен административдик акт кабыл алган, анткени 
ал столдордун орнотулушу жөө жүргөндөр үчүн коопсуздук жа-
ратат деп эсептейт. Аңгыча курулуш жумуштары бүткөндөн 
кийин тротуар кеңейтилип, натыйжада жөө жүргөнгө тоскоол-
дук да жоголду. 

Административдик жол-жобо токтотулушу мүмкүн.  

3-бөлүк. Арыз негизсиз болсо, администрациялык орган аны 
канааттандыруудан баш тартат. 

4-бөлүк. Административдик жол-жобону токтотуу жөнүндө 
же арызды канааттандыруудан баш тартуу тууралуу чечим 
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кабыл алынат. Чечим жол-жобонун катышуучуларына үч жу-
мушчу күндүн ичинде тиешелүү түрдө жиберилет (52-берененин 
4-бөлүгү).  

5-бөлүк. Административдик жол-жобону токтотуу жөнүндө 
же арызды канааттандыруудан баш тартуу тууралуу чечим ад-
министративдик (сотко чейинки) тартипте даттанылышы 
мүмкүн (10-глава). 

47-берене. Административдик жол-жобону кайра улан-
туу 

1. Администрациялык орган жол-жобонун катышуучу-
ларынын арызынын негизинде административдик актыга 
даттанууга жатпаган административдик актыны өзгөртүү 
же жокко чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алууга милдеттүү, 
эгерде: 

1) административдик акт кабыл алынгандан кийин 
анын негизине киргизилген иш жүзүндөгү жагдайлар же 
укуктук абал арыздануучунун пайдасына өзгөрүлсө; 

2) арыздануучу үчүн кыйла пайдалуу чечим кабыл алу-
уга алып келиши мүмкүн жаңы далилдер болсо; 

3) мыйзам менен каралган башка негиздер болсо. 
Ушул бөлүк менен каралган учурларда административ-

дик жол-жобо кайра улантылат. 
2. Жол-жобону кайра улантуу маселеси боюнча арыз ме-

нен кайрылган жак жол-жобону кайра улантуу үчүн негиз 
болуп саналган, ушул берененин 1-бөлүгү менен каралган 
жагдай жөнүндө билген күндөн тартып үч айдын ичинде 
арыз берилүүгө тийиш. 

3. Арыздын негизинде өзгөртүүгө, жокко чыгарууга 
жаткан чечимди административдик актыны кабыл алган 
администрациялык орган же административдик жол-жобону 
кайра улантуунун жардамы менен ал актыны жокко чыга-
рууга ыйгарым укуктуу тиешелүү жогору турган же башка 
компетенттүү администрациялык орган кабыл алат. 
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4. Ушул Мыйзамдын 46-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-4-
пункттарында каралган негиздер боюнча административ-
дик өндүрүш токтотулган учурда, эгерде мыйзам менен 
башка каралбаса, ошол эле маселе боюнча жол-жобону кай-
ра улантууга жана тиешелүү административдик актыны 
кабыл алууга жол берилбейт. 

1-бөлүк. Административдик актынын милдеттүүлүгү (46-
берененин 1-бөлүгүнүн 2-пункту) администрациялык органдын 
жаңы чечими менен жокко чыгарылыш мүмкүн. 

Административдик жол-жобону жаңыртуу жөнүндө арызды 
кароо эки этаптуу болот. Администрациялык орган биринчи 
этапта даттанылууга жатпай турган актынын кабыл алууга алып 
келген административдик жол-жобону жаңыртуунун 
мүмкүндүгү жөнүндө маселени карайт. Экинчи этапта, жол-
жобо жаңыртылган учурда колдонуудагы мыйзамдарга ылайык 
ишти өзү чечмеленет.  

а) Административдик жол-жобону жаңыртуу жөнүндө ары-
здын мүмкүндүгү: 

Административдик жол-жобо кызыкдар адамдын аразы бо-
юнча жаңыртылат. Эгер арыздануучу кыйла жагымдуу чечим-
дин кабыл алынышын мүмкүн деп эсептесе, ошол учурда гана 
мындай арыз берилет. Административдик жол-жобо аны 
жаңыртуу үчүн негиздердин бири болгон учурда жаңыртылат. 

Мисал: 

«А.» Үйдү курууга уруксат алуу жөнүндө арыз менен кай-
рылган. Арыз канаатындырылган эмес, «А.» өзүнүн менчик уку-
гун ырастай алган жок. Аңгыча ал аймакка жаратылыштын кор-
голуу аймагын деген макам ыйгарылат да, ал жерге кандайдыр 
бир курулуш жүргүзүүгө такыр тыюу салынат. 

Андан кийин «А.» анын жер тилкесине менчик укугун 
ырастаган документин таап келет.  
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Административдик жол-жобону козгоо жөнүндө арыз кана-
аттандыруусуз калтырылган, анткени «А.» үчүн кыйла жа-
гымдуу чечимдин кабыл алынышы жокко чыгарылат. Арыз жа-
ратылышты коргоо мыйзамдарынын талаптарына ылайык кана-
аттандырылышы мүмкүн эмес, ал арыздануучуда менчик укугу-
нун болгонуна карабастан колдонулат. 

Демек, административдик жол-жобону жаңыртуу жөнүндө 
арызга жол берилбейт.  

47-беренеге ылайык арызды берүү үчүн даттанылууга жат-
пай турган актынын болушу шарт. Ошентип, даттанылуу 
мүмкүндүктөрү жок болуш керек, ошону менен катар, даттануу 
мөөнөттөрү аяктап, калыбына келтирүүгө укугу болбош керек. 

б) Административдик жол-жобону жаңыртуу жөнүндө ары-
здын негиздүүлүгү: 

Административдик жол-жобону жаңыртуу жөнүндө ары-
здын негиздүүлүгү арызда көрсөтүлгөн негиздерге гана таянып 
текшерилет. Администрациялык орган өзүнүн демилгеси менен 
башка негиздердин болушун текшербейт. Бирок ар кандай не-
гиздер ар кыл мезгилде пайда болушу мүмкүн, ошондуктан ире-
ти бир нече арыз берилиши мүмкүн. 

Орган администрациялык жол-жобону жаңыртуу жөнүндө 
чечим кабыл алууда, 56-беренеге ылайык административдик 
актыны жокко чыгаруудан айырмаланып, карамагына калтыруу-
га укуктуу эмес. Демек, орган административдик жол-жобону 
жаңыртуу үчүн негиздер болгон учурда жол-жобону жаңыртуу 
керек. 

1-пункт. Административдик акт кабыл алынгандан кийин 
анын негизине киргизилген иш жүзүндөгү жагдайлар же укук-
тук абал өзгөрүлсө, административдик жол-жобону жаңыртуу 
үчүн негиз бар.  

Даттанууга жатпай турган административдик актынын не-
гизинде болгон нагыз жагдайлар өзгөрүлсө, нагыз абал өзгөрөт.  
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Жагдайлардын өзгөрүшү катары илим жана техника жаа-
тындагы жетишкендиктер да каралууга тийиш. Мисалы, бул 
жерден кайсыл бир тармакта тереңдетилген илимий 
изилдөөлөрдү караса болот. Алсак, эмиссияларга байланыштуу 
ден-соолук үчүн тобокел болгон жаңы билимдер нагыз жагдай-
лардын өзгөрүшү болушу мүмкүн. 

Административдик акт кабыл алынгандан кийин укуктук 
абалдын өзгөрүүсү материалдык укуктун мерчемдүү ченемде-
ринин өзгөрүүсүн талап кылат. Жол-жобо мыйзамдарындагы 
өзгөрүүлөр жетиштүү болбойт. Мисалы, башка жол-жобонун 
алкагында арыз берүү мүмкүндүгү мааниге ээ эмес. Сот 
тажрыйбасынын өзгөртүлүшү дагы укуктук абалдын өзгөрүү 
дегенди билдирбейт: өзгөрүүлөр мыйзамдардын өзүндө эмес, 
анын чечмеленишинде болду. 

Нагыз жагдайларынын же укуктук абалынын өзгөрүүсүнүн 
ар бири эле административдик жол-жобону жаңыртуу үчүн не-
гиз болбойт. Мындан тышкары, өзгөртүү арыздануучу үчүн жа-
гымдуу кесепеттерди алып келиш керек. 

Мисал:  

Имараттардын, курулуштардын жана курамалардын же тил-
кесинин чек арасынан чегинүүнүн минималдуу аралыктары 
жөнүндө курулуш мыйзамдарынын көрсөтмө берилүүчү ченем-
деринин өзгөрүүсү курулушчу үчүн укуктук абалдын өзгөрүүсү 
болот. Бирок мындай өзгөрүү, эгер ал укуктарды, б.а. курулу-
штун мүмкүндүктөрүн чектебестен кеңейтсе, ошол учурда гана 
ал курулушчу үчүн жагымдуу кесепеттерди алып келет. 

2-пункт. Жаңы далилдер административдик жол-жобону 
жаңыртуу үчүн негиз болуп саналат.  

Далилдер – бул кайсыл бир жагдайдын болуусун же болбо-
гондугун белгилеген негиздерге таянган маалыматтын ар кандай 
булактары (кара. 38-беренени). Далилдердин түрлөрү 40 жана 
41-беренелерде сыпатталган. Бирок бул тизме толук эмес. 
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Далилдер жаңы болуш керек. Аларга далилдин такыр жаңы 
каражаттары таандык. 

Мисал:  

Илимий-техникалык чектөөлөрдөн улам мурда алууга 
мүмкүн болбогон жаңы маалыматтарды эксперттик корутунду-
лардан алынуусу.  

Чечимди кабыл алууда болгон, бирок арыздануучуга бел-
гисиз же жүйөлүү себептер ал аларды өз убагында бере албаган 
далилдер да андан ары эске алынууга тийиш.  

Мисал: 

Арыздануучу өзүнө белгисиз документтерди табат же бол-
гон документтер учурда гана колуна тийет. 

3-пункт. Жол-жобону жаңыртуу үчүн мыйзам менен карал-
ган башка негиздер болсо, ал административдик жол-жобону 
жаңыртуу үчүн негиз болуп саналат. 

2-бөлүк. Административдик жол-жобону жаңыртуу матери-
алдык-укуктук адилеттүүлүк пайдасына укуктук белгилүүлүк 
принцибинин колдонулушун токтоткондуктан, токтото туруу 
убактысынча чектелиш керек. Ушул себептүү жол-жобону кайра 
улантуу маселеси боюнча арыз менен кайрылган жак жол-
жобону кайра улантуу үчүн негиз болуп саналган жагдай 
жөнүндө арыздануучу билген күндөн тартып үч айдын ичинде 
арыз берилүүгө тийиш. 

Ушуга байланыштуу бардык мерчемдүү жагдайлар туура-
луу ырасталуу маалымат мөөнөттүү эсептөө үчүн шарт болуп 
саналат. Арыздануучу бул маалыматтарды болжолдуу эмес, так 
даана билиши керек. Ошондой билбей туруп күнөөлүүлүк бил-
генге теңештирилбейт. Бирок мөөнөттү эсептөө үчүн арызда-
нуучу белгилүү жагдайларды юридикалык көз караштан туура 
квалификация берүүсүндө зарылчылык жок. Аны менен, ары-
здануучу, укуктук кесепеттер болсо, административдик жол-
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жобону аяктоо үчүн жагдайлар же далилдер кандай укуктук ке-
сепеттерге алып келишин билбеш керек. 

Мисал:  

Арыздануучу өзүнүн документтеринин ичинен мурда 
көрбөй калган маалымкат табат. Бул маалым каттын мазмуну ал 
үчүн олуттуу эмес деп жаңылыш эсептеген. Ага маалымат кат-
тын бар экендиги жөнүндө билген күндөн тартып администра-
тивдик жол-жобону жаңыртуу жөнүндө арыздын мөөнөтү эсеп-
теле баштайт. Административдик жол-жобо үчүн бул маалым 
кат кандай кесепеттерди алып келерин, эгер андайлар болсо да, 
арыздануучу аны билүүгө милдеттүү эмес. 

3-бөлүк. Административдик актыны кабыл алган орган же 
жогору турган орган административдик жол-жобону жаңыртуу 
жөнүндө арызды биринчи болуп карайт.  

4-бөлүк. Эгерде 46-берененин 1-бөлүгүнүн 2-4-
пункттарында каралган негиздер боюнча административдик 
өндүрүш токтотулса, административдик жол-жобону кайра 
улантууга жол берилбейт. Ушул ченемде көрсөтүлгөн учурлар 
арыздануучу үчүн кыйла жагымдуу чечимдин кабыл алынуусун 
жокко чыгарат. 

48-берене. Административдик актыны кабыл алууга бир 
нече администрациялык органдардын катышуусу 

1. Эгерде административдик актыны кабыл алуу үчүн 
башка администрациялык органдардын уруксаты же ма-
кулдугу зарыл болсо, анда кошумча документтерди суратып 
алууну жана жыйноону кошуп алганда, аларды суратуу жа-
на алуу үчүн зарыл болгон аракеттерди административдик 
жол-жобону козгогон администрациялык орган жүргүзөт. 

2. Ушул берененин 1-бөлүгү менен каралган тартипте 
алынган уруксат же макулдук өзүнчө даттанылууга жат-
пайт, ал административдик акт менен бирге даттанылышы 
мүмкүн. 
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1-бөлүк. Мыйзамдар административдик актыны кабыл алуу 
үчүн башка администрациялык органдардын уруксаты же ма-
кулдугу талап кылган учурларды караштырышы мүмкүн. 

Мындай уруксат же макулдук ички ведомстволук жол-жобо 
жана өз алдынча тышкы таасирге ээ эмес. Ошон үчүн админи-
стративдик жол-жобону козгогон администрациялык орган ком-
петенттүү орган бойдон кала берет. Бул орган административ-
дик иштин жүргүзүлүшүнө жана эсепке алынуусуна да жооп-
керчиликтүү болот. Суроолор пайда болгон жана милдеттенме-
лерди аткаруу учурларда жол-жобонун катышуучулары менен 
ал гана тышкы мамилелерде болот. 

2-бөлүк. Демек, бул мындай жобону караштырат, ага 
ылайык уруксат же макулдук берген орган тышкы мамилелерге 
катышпайт. Ошон үчүн алынган уруксат же макулдук жөнүндө 
чечим өзүнчө даттанылууга жатпайт, ал административдик акт 
менен бирге даттанылышы мүмкүн. 
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7-ГЛАВА. АДМИНИСТРАТИВДИК АКТЫНЫН ТҮРЛӨРҮ 
ЖАНА ФОРМАЛАРЫ 

49-берене. Административдик актынын түрлөрү жана 
формалары 

1. Административдик акт төмөнкүдөй болушу мүмкүн: 
1) администрациялык органдар анын жардамы менен 

жактарга укуктарды берген же алардын укуктук абалын 
жакшыртуучу кандай гана болбосун башка шарттарды 
түзгөн жагымдуу; 

2) администрациялык органдар анын жардамы менен 
оордотуучу: 

а) жактарга укуктарды берүүдөн баш тартат; 
б) ал укуктарды жүзөгө ашырууда чектөөгө чейин кий-

лигишет; 
в) жактарга кандайдыр бир милдеттерди жүктөйт же 

кандай гана болбосун түрдө алардын укуктук абалын оордо-
тот. 

2. Административдик акт, эреже катары, жазуу жүзүндө 
кабыл алынат. 

Арыз боюнча административдик жол-жобо козголгондо 
жазуу жүзүндөгү административдик акт гана кабыл алынат. 

3. Мыйзамдар менен каралган учурларда, администра-
тивдик акт оозеки түрдө кабып алынышы мүмкүн. 

Оозеки административдик акт кызыкдар жактын оозе-
ки же жазуу жүзүндөгү талабы боюнча жазуу жүзүндөгү ад-
министративдик актыга коюлуучу талаптарга ылайык жа-
зуу жүзүндө жол-жоболоштурулууга жатат. 

4. Административдик акт жарык, үн сигналдары жана 
белгилери менен, сүрөттөмөлөр түрүндө жана мыйзамдар 
менен каралган башка формаларда кабыл алынышы 
мүмкүн. 

1-бөлүк. Бул бөлүктө административдик актылардын 
түрлөрү сыпатталат. 
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1-пункт. Административдик акт менен укуктар берилсе же 
укуктар менен юридикалык маанилүү артыкчылыктар (пайда-
лар) ырасталса, ал жакшыртуучу акт болуп саналат.  

Нагыз артыкчылыктын (пайданын) берилиши гана 
жетишсиз, ага кошумча болуп арыздануучунун укуктук абалы 
да өзгөртүлүшү керек. Эгер административдик акт толугу менен 
же жарым-жартылай оордотууну жокко чыгарса, ал акт 
жакшыртуучу болуп саналат. 

2-пункт. Административдик акт төмөнкүдөй учурларда 
оордотуучу болуп саналат: 

а) Эгер аны менен укуктар берилбесе. Эгер жак мындай 
укуктарга негиздүү түрдө эгедер болсо, ал укуктар ага берилет. 
Демек, эгер адам белгилүү аракетти жасоого ниеттенсе, ал аны 
алдын ала уруксат алгандан кийин гана мыйзамдарда белгилен-
ген тартипте жасашы мүмкүн. «Эскертүүсү бар уруксат». 

Мисал:  

Жаран өзүнүн жер тилкесинде үй салуу ниети бар. Бирок ал 
аны администрациялык орган тарабынан тийиштүү уруксат бе-
рилгенден кийин гана жасай алат. Эгер орган берилген арызды 
канааттандыруусуз калтырган болсо жана уруксат берүүдөн баш 
тартса, анда административдик акт ушул бөлүктүн 2-пункту бо-
юнча оордотуучу болуп саналат. 

Эгер административдик акт бир эле учурда оордотуучу да-
гы, жакшыртуучу дагы жоболорду камтыса, жакшыртуучу жана 
оордотуучу бөлүктөрү, б.а. эки өз алдынча бөлүктөрү бар адми-
нистративдик акт жөнүндө кеп кылганда, анын жообу, бул 
бөлүктөрдү бири биринен ажыратууга болобу же алар бири бири 
менен ажырагыс байланышта болобу дегенге көз каранды болот. 
Эгер жакшыртуучу бөлүк оордотуучу кошумча жободон өз ал-
дынча акылга сыяр жана мыйзамдуу түрдө иштей алса, анда кеп 
эки өз алдынча бөлүктөр тууралуу болууда. Калган учурда бар-
дык жоболорду бүтүндөй оордотуучу деп эсептелүүгө тийиш. 
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Мисал: 

1) Жарандын арыз боюнча ага ресторанды иштетүүгө ли-
цензия берилет, бирок лицензиянын мөөнөтү чектелүү.  

Ресторанды иштетүүгө берилген лицензия жакшыртуу, ал 
эми лицензиянын мөөнөтү чектелүү болгондугу оордотуучу ад-
министративдик акт болуп саналат. Бирок чектелүү мөөнөт өз 
алдынча жокко чыгарылышы мүмкүн, уруксат мөөнөтү 
чектелбестен берилсе болмок. 

2) Ресторанды иштетүүгө уруксат арыздануучу өзүнүн ише-
нимдүүлүгүн далилдей алат деген шарт менен берилет. Бул 
жерде ишенимдүүлүк маселеси уруксаттан ажыратылгыс. Ише-
нимдүүлүк болбосо лицензия жашоого укуктуу эмес. Ушул се-
бептүү уруксатты бүтүндөй оордотуучу административдик акт 
катары кароо керек. 

б) Укуктардын жүзөгө ашырылуусу жаран уруксат албастан 
өзүнүн укугун жүзөгө ашырууга укуктуу жана мүмкүн дегенди 
болжойт. Мындай учурда администрациялык орган материал-
дык укуктун ченемдерине ылайык жарандарга бул укукту 
жүзөгө ашырууга тыюу салуу менен чектеши мүмкүн. «Тыюу 
салуусу бар уруксат». 

Мисал: 

Эреже катары, ачык асман астында демонстрациянын 
өткөрүлүшү уруксатты талап кылбайт. Бирок тынч чогулушту 
өткөрүү үчүн укук тартибин камсыз кылуудан улам уюшту-
руучулардын жазуу жүзүндөгү билдирүүсү талап кылынат 
(«Тынч чогулуштар жөнүндө» КР Мыйзамынын 11-беренесинин 
1-бөлүгү). Эгер демонстрацияга тыюу салынбаса, ал өткөрүлүшү 
мүмкүн. 

в) Жаран уруксат алды. Администрациялык орган уруксат 
берген кийин кошумча милдеттерди белгилеп, оордотуучу жо-
бону чыгарат. 
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Мисал: 

Ресторанды иштетүүгө уруксат берилди. Орган жаранга 
оордотуучу жобо катары кошумча санитардык түйүндөр менен 
жабдылуу боюнча милдеттенме жүктөйт. 

2-бөлүк. Эрежеде, административдик акт жазуу жүзүндө 
кабыл алынуусу керек. 

Эгер административдик акт кабыл алуусу керек болгон 
өзгөчө кырдаал ал актыны кабыл алуунун жазуу жүзүндөгү не-
гиздемесин татаалдаштырса, алып салууларга жол берилет. Ми-
салы катары 35-берененин 3-бөлүгүнө кайрылса болот, ал өзгөчө 
кырдаалдарда жалпы эрежелерден чегинүүгө жол берет. Бирок 
мындай жалпы тартиптен чегинүүгө административдик жол-
жобо козголмоюн гана уруксат берилет (27-берененин 3-
бөлүгү). 

Арыз боюнча административдик акт кабыл алынган учурда 
мындай алып салуучулук кырдаалды элестетүү кыйын, ушуга 
байланыштуу мындай арыз боюнча чечим алып салууларсыз 
жазуу жүзүндө кабыл алынышы керек. 

3-бөлүк. Мыйзам чыгаруучу башка мыйзамдын негизинде 
административдик актылардын жазуу жүзүндөгү белгиленген 
талабынан алып салууларды караштырууга эрктүү эмеспи. 

Кызыкдар адамдын талабы боюнча оозеки административ-
дик акт жазуу жүзүндө жазылууга тийиш. Оозеки администра-
тивдик актыны жазып кайталоодо жаңы административдик ак-
тыны кабыл алуу жөнүндө эмес, мурда кабыл алынган актыны 
эле жазуу жүзүндө тариздөө жөнүндө кеп болууда. 

Бирок даттануу мөөнөттөрү административдик акт тапшы-
рылган учурга көз каранды (63-берененин 1-бөлүгүнүн 1-
пункту). Ушуга байланыштуу алар оозеки формада кабыл алын-
ган административдик акт жазуу жүзүндө тапшырылган учурдан 
тартып эсептелинет.  
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4-бөлүк. Ошондой эле административдик актыларды кабыл 
алуунун жазуу жана оозеки формалары менен бирге арызда-
нуучу менен кызыкдар адамдарга административдик актыны 
жеткирүүнүн башка формаларынын жөнгө салынуусун танда-
лышы мыйзам чыгаруучунун карамагында турат. 

Мисал: 

Алсак, сүрөт түрүндө кабыл алынуучу жол белгиси админи-
стративдик акт болуп саналат. 

Жол кыймылынын жөнгө салуучусунун белги берүү 
түрүндөгү көрсөтмөлөрү – бул административдик акт.  

Укук коргоо органдарынын унаа каражатында колдонулу-
учу сирена, дабыш белгиси, ал эми өчүп-күйгөн жарык же све-
тофордун жарыгы, булардын баары административдик акт. 

50-берене. Жазуу жүзүндөгү административдик актыга 
коюлуучу талаптар 

1. Жазуу жүзүндөгү административдик акт: 
1) өз мазмуну менен мыйзамда белгиленген талаптарга 

ылайык келүүгө; 
2) аны кабыл алуу үчүн негиз болуп кызмат кылган 

иштин иш жүзүндөгү жана юридикалык жагдайлары 
жөнүндө маалыматтарды камтууга; 

3) белгиленген формага жана үлгүгө ылайык келүүгө 
тийиш. 

2. Административдик акт, эреже катары, актыны кабыл 
алуу менен байланыштуу келип чыккан чыгымдар жана 
аларды тартууга тийиш болгон жактар жөнүндө маалымат-
тарды камтууга тийиш. Чыгымдарды кайтарып берүү ме-
нен байланышкан акт кабыл алынган учурда, анда кайта-
рып берилүүгө жаткан сумма, анын ордун толтуруунун тар-
тиби жана шарттары көрсөтүлүүгө тийиш. 

3. Административдик акт тиркемелерди жана башка 
кошумча документтерди камтышы мүмкүн, алардын кол-
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донулушу административдик актыны колдонуу мөөнөтүнөн 
ашып кетүүсү мүмкүн эмес. Тиркемелер жана башка ко-
шумча документтер өз алдынча административдик актылар 
болуп эсептелбейт, бирок административдик актынын ку-
рамдык бөлүгү болуп саналат жана административдик ак-
тынын өзү колдонулуп жатканга чейин колдонулат. 

4. Административдик акт төмөнкүлөрдү камтууга тий-
иш: 

1) административдик органдын толук аталышын; 
2) кабыл алынган күнүн, айын жана жылын, каттоо но-

мерин; 
3) административдик акт даректелген адамдын фами-

лиясын, атын, атасынын атын; юридикалык жактын толук 
аталышын; 

4) акт менен чечилүүчү маселенин баяндамасын, акты-
ны кабыл алуунун негиздемесин (баяндама-жүйөлөштүрүү 
бөлүгүн); 

5) кабып алынган чечимдин баяндамасын (резолюция 
бөлүгүн); 

6) актынын күчүнө кирүү мөөнөтүн; 
7) эгерде акт белгилүү бир убакытка кабыл алынса, ак-

тынын колдонуу мөөнөтүн; 
8) актыга даттануу мөөнөтүн жана бул акт даттаны-

лышы мүмкүн болгон органды; 
9) актыны кабыл алган администрациялык органдын 

кызмат адамынын кызмат ордун, фамилиясын, атын, ата-
сынын атын, анын колтамгасын; 

10) мыйзамдар менен мөөр басуу талап кылынбаган ад-
министративдик актыларды кошпогондо, актыны кабыл 
алган администрациялык органдын мөөрүн. 

5. Административдик акт так жана түшүнүктүү туюнду-
рулууга тийиш. 

Административдик актынын мазмуну даректелгенге 
кандай укук берилип, чектелип же ага кандай милдет 
жүктөлүп жаткандыгы даана болгондой баяндалууга тийиш. 



132 

Бул берене административдик актынын формасына жана 
мазмунуна бир катар талаптарды коёт. 

1-бөлүктүн 1-пункту. Административдик актынын мазмуну 
мыйзамда каралган талаптарга ылайык келиш керек. Орган жа-
рандын арызындагы суроого административдик акт менен жооп 
берет. Жооп мыйзамдын негизинде берилет. Администрациялык 
органдын ыйгарым укуктары анын эбегейсиз бийлигинен эмес, 
тек гана мыйзам чыгаруучу тарабынан ага жүктөлгөн милдет-
терден келип чыгат.  

Эгер администрациялык орган өзүнүн демилгеси боюнча 
иштесе, укуктарга кийлигишүүсү мыйзам менен гана негизде-
лиши мүмкүн. Жогоруда баяндалгандарды «администрациялык 
органдардын мыйзамдуулугу» деген бир гана термин менен 
жыйынтыктаса болот. 

2-пункт. Администрациялык орган чечимди кабыл алуунун 
негиздемесине биринчи кезекте белгиленген нагыз жагдайларды 
көрсөтүшү керек. Андан кийин мыйзамга ылайык белгиленген 
жагдайлардын негизинде кандай кесепеттер келип чыгарын не-
гиздөө керек (кара. 51-беренени). 

3-пункт. Эгер административдик акт белгилүү формага жа-
на үлгүгө ылайык келүүсү керек болсо, орган аны тийиштүү 
формада тариздөө керек. Бул ченем форма менен үлгү парла-
мент менен кабыл алынуучу мыйзам менен белгилениши керек 
деп караштырбайт. Демек, ички ведомстволук жоболорду да 
сактоо зарыл. Бирок административдик актынын формасына 
талаптарынын ар бир бузулушу анын мыйзамдуу эместигине 
алып келбейт. Административдик актылардын формасына та-
лаптар жарандын кызыкчылыктарында кабыл алынышы керек. 

2-бөлүк. Административдик актыда актынын кабыл алы-
нуусуна байланыштуу чыгымдар, ошондой эле бул чыгымдарды 
көтөрө турган жактар тууралуу маалыматтар чагылдырылышы 
керек. Административдик чыгымдарды бөлүштүрүү тартиби 14-
главанын эрежелерине ылайык аныкталат. 
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3-бөлүк. Административдик акт тиркемелерди жана башка 
кошумча документтерди камтышы мүмкүн. Мисалы, курулушка 
уруксатта сөз менен жазылган сыпаттаманын ордуна тиркелүүчү 
пландарга шилтеме болушу мүмкүн. Жайгашкан жерди 
көрсөтүү үчүн фотосүрөттөр тиркелиши мүмкүн. Андан тышка-
ры, эксперттик изилдөөлөрдүн жыйынтыктары тиркеме катары 
да пайдаланылат. 

Тиркемелер административдик актынын курамдык бөлүгү 
жана административдик акт өзү колдонууда турганга чейин алар 
колдонулат деп мыйзамда так көрсөтүлгөн. Алар администра-
тивдик акты болмоюнча өз алдынча колдонулбайт. 

4-бөлүк. Түшүндүрүлүп жаткан беренеде административдик 
акт кайсы маалыматтарды камтуу керек экендиги да текши 
көрсөтүлгөн. 

1-пункт. Административдик актынын өзүндө аны чыгарган 
орган көрсөтүлүү керек. Бул маалыматтар почта таңгагында 
көрсөтүлүүсү жетишсиз. 

Администрациялык органдын аталышы административдик 
актыны кабыл алган орган тууралуу шек саноолор болбогондой 
толук жана так болушу керек. Мисалы, административдик акт 
министрлик тарабынан кабыл алынган деп көрсөтүлүшү 
жетишсиз, бул министрликтин аталышы толук берилиши керек. 

2-пункт. Кабыл алынган күнүн, айын жана жылын, каттоо 
номерин көрсөтүү менен административдик акт жекелик 
мүнөзгө ээ болот жана тийиштүү административдик иш салы-
штырылышы мүмкүн. 

3-пункт. Даректелген адамдын фамилиясы, аты, атасынын 
аты; юридикалык жактын толук аталышы толук көрсөтүлгөн 
маалымат административдик актынын жекелик болушуна кыз-
мат кылат. Административдик акт кимге даректелгендиги туу-
ралуу шек саноолор болушу мүмкүн эмес. Эгер атасынын аты 
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бар болсо, фамилиясы менен атынан тышкары, атасынын атын 
да көрсөтүү зарыл. 

Бирок аты же атасынын аты көрсөтүлбөсө, дарек даана 
идентификацияланып турганда ал административдик актынын 
мыйзамсыздыгына алып келбейт.  

4-пункт. Административдик актыда чечилүүчү маселе даана 
сыпатталуу керек. Арыздагы маселенин жүйөлөштүрүү бөлүгү 
толук көлөмдө каралуу керек, арыз толук көлөмдө чечилүү ке-
рек. Андан ары чечим кайсы нагыз жагдайлардын негизинде 
кабыл алынуусу жана кайсы укуктук негиздер боюнча дал 
ушундай чечим кабыл алынгандыгы көрсөтүлөт (кара. 51-
беренени). 

5-пункт. Кабыл алынган чечимдин баяндамасы (резолютив-
дик бөлүгү) жарандын арызы кантип чечилип жаткандыгы туу-
ралуу жана администрациялык орган андан эмне талап кылып 
жаткандыгы тууралуу ачык түшүнүк бериш керек. 

Административдик акт башынан резолютивдик бөлүк менен 
башталып, андан аркы негиздемеси менен уланып, алар бири 
биринен так ажыратылуу керек. 

Мисал: 

a) «Арыздануучуга ... көчөсүндө жайгашкан 25-үй дареги 
боюнча 2018-жылдын 15-мартындагы арыз боюнча тиркелүүчү 
планга ылайык үч кабат турак жай үйүн салууга уруксат берил-
син.». 

б) «XY Мурат өзүнүн айдоого жарактуулугун аныктоо (унаа 
каражатын айдоо) үчүн XY бейтапканадан медициналык тек-
шерүүдөн өтүүгө милдеттендирилсин.». 

Резолютивдик бөлүк арызды толугу менен камтуусу ма-
анилүү. Эгер арыз бир гана бөлүктө канааттандырылса, башка 
бөлүгүн канааттандыруудан баш тартуу жөнүндө сөз дагы даана 
көрсөтүлүү керек. Ошол учурда гана административдик акты-
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нын резолютивдик бөлүгү арыз толугу менен чечилгенин даана 
көрсөтө алат. 

Мисал: 

«2019-жылдын 26-апрелиндеги арыз жарым-жартылай кана-
аттандырылсын. Арыздануучуга Ош шаарынын тиркелүүчү 
планына ылайык канализация тутумунун курулушуна 500 000 
сом бөлүнүп берилсин. Арыздын калган бөлүгүн канааттанды-
руудан баш тартылсын.». 

6-пункт. Административдик актынын күчүнө кирүү 
мөөнөтү көрсөтүлүү керек. Административдик акт тапшы-
рылгандан учурдан тартып күчүнө кирет (52-беренин 4-бөлүгү). 

7-пункт. Эрежеде, административдик актынын кабыл алын-
гандан колдонулуу мөөнөтү чексиз. Эгерде акт белгилүү бир 
убакытка кабыл алынса, актынын колдонуу мөөнөтүү керек.  

8-пункт. Административдик актыда даттануу мөөнөтү (63-
берене) жана бул акт даттанылышы мүмкүн болгон орган 
көрсөтүлөт (62-берененин 2-бөлүгү). 

9-пункт. Административдик актыны кабыл алган админи-
страциялык органдын кызмат адамынын кызмат орду, фамили-
ясы, аты, атасынын аты көрсөтүлүү керек. Актыда кызмат ада-
мынын колтамгасы болуу керек. Колтамгасын өзү коюп, аны 
менен административдик аякталышы керек. Факсимилдик кол-
тамга жетишсиз болот. 

Катышуучулар алган административдик актынын 
күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүндө колтамганын түпнускасы бол-
бойт. Фамилия, аты жана атасынын аты машиналык текст менен 
жазылганы жетиштүү болот. Бирок актынын көчүрмөсүндө кол-
тамга менен текстинин күбөлөндүрүлгөндүгү тууралуу белги 
коюлат, түпнускасы администрациялык органда болот. Админи-
стративдик актынын күбөлөндүрүүчү адамдын өз колу менен 
ырасталышы керек. 



136 

10-пункт. Эгер мыйзам менен башкасы каралбаса, доку-
ментке актыны кабыл алган органдын мөөрү басылат.  

5-бөлүк. Бул бөлүктө административдик акт так жана 
түшүнүктүү туюндурулууга тийиш деп дагы бир жолу 
көрсөтүлөт. Биринчи кезекте, административдик актынын 
мазмуну юрист эмес жакка даректелгенде кандай укук берилип, 
чектелип же ага кандай милдет жүктөлүп жаткандыгы даана 
болгондой баяндалууга тийиш. 

51-берене. Административдик актыны кабыл алуунун 
негиздемеси 

1. Административдик акт негиздемени камтууга тийиш, 
анда тиешелүү чечим кабыл алуу үчүн иш жүзүндөгү жана 
укуктук жагдайлардын баары олуттуу көрсөтүлөт. 

2. Дискрециялык ыйгарым укуктардын натыйжасында 
кабыл алынган административдик актынын негиздемесин-
де ушул чечимди тандап алган администрациялык ор-
гандын жүйөлөрү көрсөтүлүүгө тийиш. 

3. Негиздеме төмөнкү учурларда талап кылынбайт: 
1) администрациялык орган кандайдыр бир арызды 

канааттандырганда, мында кабыл алынган административ-
дик акт үчүнчү жактардын укуктарын козгобойт; 

2) акт даректелген жакка же административдик акт 
анын кызыкчылыктарын козгогон жакка иш жүзүндөгү же 
укуктук кесепеттер боюнча администрациялык органдын 
мамилеси мурда кат жүзүндө билдирилгенде, же мындай 
мамиле актынын текстинен даана түрдө келип чыкканда; 

3) администрациялык орган окшош административдик 
актыларды үзгүлтүксүз отуз календардык күндүн ичинде 
беш актыдан ашык санда чыгарганда же административдик 
актыларды техникалык каражаттарды пайдалануу менен 
жарыялаганда жана ар бир учурда негиздеменин зарыл-
дыгы болбогондо. 
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4. Администрациялык орган тарабынан кабыл алынган 
административдик актыларды ал органдын компетенци-
ясына тиешелүү болбогон аргументтер менен негиздөөгө 
тыюу салынат. 

1-бөлүк. Администрациялык орган административдик акты-
ны негиздеп берүүдө конкреттүү иштин жагдайларынан 
өзгөчөлүктөрүнөн келип чыгыш керек, ошондой эле так эмес 
туюнтмалар менен шаблондуу айтылган сөздөр менен сөз ай-
каштарды пайдаланбаш керек. 

Негиздеме өзүн контролдоодон тышкары кызыкдар адамга 
мүмкүн болуучу даттанууга жана анын негиздерине карата 
өзүнүн көз карашын аныктоого жардам берүүгө милдеттүү. 

Орган административдик актынын негиздемесинде адегенде 
өзүнүн чечимин кабыл алып жаткан негиздеринин нагыз жаг-
дайларын баяндоо керек. Ошону менен катар, катышуучулардын 
талаш-тартыш жүйөлөрү болгон учурда ал кайсы негиздер жана 
кандай жагдайлар боюнча белгиленгенин, ал эми кайсылары 
боюнча далилденбегенин баяндашы керек. Ушуга байланыштуу 
ал болжолу изилденген далилдерди, мисалы күбөлөрдүн 
көрсөтмөлөрүн же эксперттик корутундуларды чагылдырып, 
аларга баа берилиш керек.  

Андан ары иштин изилденген жагдайларынан келип чыгып, 
укуктук абалды баяндоо керек.  

Арызды кароо учурунда арыздануучуга адегенде тийиштүү 
талап кылуу укугун берген укуктун ченемин көрсөтүү керек. 
Ийкемдүү (баалоочу) укуктук түшүнүктөр чечмеленүүгө жатат. 

Ушундан кийин талап кылуу укугу эмне себептен бар экен-
дигин, жарым-жартылай болуусун же такыр жоктугун баяндоо 
зарыл.   

Органдын өзүнүн демилгеси боюнча кабыл алынып жаткан 
актысы болгон учурда адегенде органдын пикири боюнча жа-
ранга милдеттенме жүктөгөн укуктун ченемин көрсөтүп, тек-
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шерүү керек. Андан кийин жагдайлар изилденген учурда кайсы 
себептер боюнча бул милдет караштырылып жатканын 
түшүндүрүү зарыл.   

Эгер администрациялык орган административдик жол-
жобону жүзөгө ашырууда өзүнүн пикирин административдик 
жол-жобонун алкагында кызыкдар адамдарга укуктук 
түшүндүрмөлөрдү билдирүү аркылуу баяндаган болсо, анда ал 
чечимдин негиздемеси катары андай документтерге шилтеме 
жасашы мүмкүн жана өзүнүн далилдерин кайра келтирүүгө 
милдеттүү эмес. Ачыктык үчүн бул билдирүү тууралуу так маа-
лыматтарды көрсөтүү керек. Мурунку корреспонденция жалпы 
шилтеменин жасалышы жетишсиз болот (кара. 3-бөлүк.).  

Административдик актын негиздөөдө, угууга укуктун көз 
карашына алганда, административдик жол-жобонун жүрүшүндө 
көтөрүлгөн бардык маселелер каралышы керек жана аларга тий-
иштүү жооптор келтирилиш керек. Мындай зарылдык олуттуу 
аспектилерге гана жайылтылат; экинчи даражадагы жана иштин 
предметине тиешеси жок маселелер кароонун предмети болбош 
керек.  

2-бөлүк. 4-берененин 8 жана 9-пункттарына, ошондой эле 7-
беренеге карата түшүндүрмөлөрдө дискрециялык чечимдин 
табияты жөнүндө эскертмелерди кара. 

Дискрециялык ыйгарым укуктар алкагында кабыл алынган 
административдик актын негиздөөдө орган чечимди кабыл алу-
уда мыйзам менен берилген дискрециялык ыйгарым укуктарды 
тааныганын, б.а. бир нече мүмкүн болуучу чечимдердин ичинен 
бирин тандоонун зарылдыгын көргөнүн адегенде эле так 
көрсөтүү зарыл. 

Андан кийин чечимдин болжолдуу альтернативалык чечим 
сунушталууга тийиш. Андан кийин кайсы бир болжолдуу 
чечимдин пайдасына далилдерди баяндоо керек. 
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Андан ары эмне үчүн орган кайсыл бир альтернативанын 
ичинен ушул далилдерди туура тапканын, аны баалап, 
түшүндүрүп берүү зарыл.  

3-бөлүктүн 1-пункту. Эгер арыз канааттандырылган болсо 
жана арыздануучунун укуктарын бузбаса, негиздеме талап кы-
лынбайт. Бирок чечим арыздануучуну толугу менен канааттан-
дырышы керек. 

Ошону менен бирге арызды канааттандыруу жөнүндө чечим 
үчүнчү жактардын укуктарын козгобош керек.  

Мисал: 

Курулушка уруксат берүү жөнүндө арыз канааттандырыл-
ды. Демек, арыздануучунун укуктары бузулушу мүмкүн эмес. 
Бирок, берилген уруксат кошуналардын да укуктарын кем-
синтпеген учурда гана орган өзүнүн чечимин негиздөөдөн баш 
тартууга укуктуу. 

2-пункт. Жогоруда эскертилгендей (51-берененин 1-бөлүгү), 
административдик актыны негиздөөдө административдик жол-
жобонун жүрүшүндө укуктук түшүндүрмөлөрү бар мурда 
тапшырылган билдирүүлөргө шилтеме жасалышы мүмкүн. Би-
рок, эгер катышуучуларынын бири да билдирүү жасалган учур-
да каршы пикирин айтпаган болсо, ошол учурда гана негиздеме 
талап кылынбай турганын эске алуу керек. Мында каршы пи-
кирлер болгон учурда администрациялык орган бул аргумент-
терди иликтеп чыгышы керек. 

Мисал: 

«Курулушка уруксат берүү жөнүндө 2019-жылдын 15-
апрелиндеги арыз канааттандыруусуз калтырылсын. 

Негиздеме 

Орган кабыл алган административдик актынын негиздеме-
синде 2019-жылдын 5-апрелиндеги билдирүүдө берилген укук-
тук түшүндүрмөгө шилтеме жасайт. Арыздануучунун каршы 
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пикирин эске алуу менен кошумча катары кийинкини толуктоо 
керек: ...» 

3-пункт. Окшош административдик актылар кабыл алынып 
жаткан учурда ар бир өзүнчө негиздеп берүүдө зарылчылык 
жок. Бирок катышуучулар, ошондой эле нагыз жагдайлар жана 
укуктук абал бирдей жана ошол эле болгон учурда гана негиз-
дөөнүн жоктугуна жол берилет.  

4-пункт. Административдик актынын негиздемесинде ор-
гандын компетенциясына таандык аргументтерге гана шилтеме 
жасалышы мүмкүн. Башка аргументтер үчүн анын предметтик 
компетенциясы жок; аларды пайдалануу башка администраци-
ялык органдын компетенциясына кийлигишүү болуп саналмак. 
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8-ГЛАВА. АДМИНИСТРАТИВДИК АКТЫНЫ КАБЫЛ 
АЛУУ, ТАПШЫРУУ, ЖАРЫЯЛОО ЖАНА АНЫН 

КҮЧҮНӨ КИРИШИ 

52-берене. Административдик актыны кабыл алуу, 
тапшыруу жана жарыялоо 

1. Жазуу жүзүндөгү административдик акт администра-
циялык органдын кол коюуга ыйгарым укуктуу кызмат 
адамы кол койгондон кийин ал катталган учурдан тартып 
кабыл алынды деп эсептелет. 

Жазуу жүзүндөгү административдик актынын кабыл 
алынышы жөнүндө администрациялык орган жол-жобонун 
катышуучуларына тапшыруу жана/же ушул беренеде ка-
ралган тартипте жарыялоо жолу менен кабарлайт. 

2. Оозеки административдик акт ал акты угузулган 
учурдан тартып кабыл алынды деп эсептелет. 

Оозеки административдик акт даректелгенге (даректел-
гендерге) аны оозеки кабарлоо жолу менен ал актыны 
кабыл алуу учурунда угузулат. Оозеки административдик 
акт мамлекеттик же расмий тилде угузулат. 

3. Административдик актынын башка формасы да-
ректелген (даректелгендер) үчүн аны түздөн-түз же токто-
осуз көргөндөй, кабыл алгандай же кандайдыр башка түрдө 
жеткиликтүү кылып, мыйзамдар менен каралган түрдө да-
ректегенге маалымдалат. 

4. Административдик акт ал кабыл алынган күндөн 
тартып үч жумушчу күндүн ичинде жол-жобонун каты-
шуучуларына тапшырылууга тийиш. Акт даректелген жак-
ка административдик актыны тапшыруу төмөнкүдөй 
жүзөгө ашырылат: 

а) жакка түздөн-түз берүү менен; 
б) тапшырылгандыгы жөнүндө кабарландыруу менен 

заказ почтасы аркылуу; 
в) мыйзамдар менен каралган башка ыкмалар менен. 
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Эгерде кандайдыр бир негиздүү себеп боюнча акт да-
ректелген жакка ага кол койдуруп тапшыруунун 
мүмкүнчүлүгү болбосо, анын ичинде, эгерде акт даректелген 
жак тапшыруунун башка ыкмаларын пайдаланууну өтүнсө, 
тапшыруунун ушул бөлүк менен каралган башка ыкмалары 
колдонулат. 

Административдик актыны акт даректелген адамга 
тапшырууда администрациялык орган аны менен бирге ал 
актынын курамдык бөлүгү болуп саналган документтерди 
да берүүгө милдеттүү. 

Көрсөтүлгөн документтерди административдик акт ме-
нен бир убакта бирге тапшырбоо же аларды кийин тапшы-
руу административдик актынын колдонулушуна таасир 
тийгизиши жана актынын мыйзамдуулугуна даттануу үчүн 
негиз болушу мүмкүн эмес. 

5. Административдик актыга, ошондой эле бул актынын 
курамдык бөлүгү болуп саналган документтерге мыйзам 
менен белгиленген тартипте өзгөртүүлөр жана толуктоолор 
киргизилген учурда, администрациялык орган ушул берене 
менен белгиленген тартипте бул өзгөртүүлөрдү жана толук-
тоолорду акт даректелген жакка тапшырууга милдеттүү. 

6. Эгерде бул актыга түздөн-түз тиешелүү болгон жактар 
жөнүндө маалыматтар администрациялык органга белгисиз 
болсо, ошондой эле мыйзам менен каралган башка учурлар-
да административдик акт милдеттүү түрдө жарыяланууга 
жатат. 

Административдик акт мыйзамдар менен каралган 
учурларда администрациялык органдын демилгеси боюнча 
жарыяланышы мүмкүн. 

Административдик акт администрациялык органдын 
басма сөз басылмасында же расмий сайтында же республи-
калык башка жалпыга маалымдоо каражаттарында жа-
рыяланат. 

Жалпыга маалымдоо каражаттарында же маалыматты 
жайылтуунун башка каражаттарында административдик 
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актынын резолюциялык бөлүгү жарыяланат. Жарыялоодо 
административдик акт менен толук, анын ичинде анын не-
гиздемеси менен да таанышууга боло турган орун 
көрсөтүлүүгө тийиш. 

1-бөлүк. Жазуу жүзүндөгү административдик актылар учу-
рунда мыйзам административдик актынын кабыл алынуусу (52-
берененин 1-бөлүгүнүн 1-сүйлөмү), тапшыруу/жарыялоо (52-
берененин 1-бөлүгүнүн 2-сүйлөмү) жана күчүнө кириши (53-
берене) ортосунда айырмачылыкты көрсөтөт. 

Административдик актыны кабыл алуу - ички милдеттүү 
аракет, ал эми анын күчүнө кириши – тышкы милдеттүү аракет. 
Административдик актынын ортосундагы тапшыруу/жарыялоо 
аракети байланыштыруучу тутум болуп саналат. Администра-
тивдик актыны тапшыруунун/ жарыялоонун натыйжасында ад-
министративдик акт күчүнө кирет. Ички милдеттүү таасири бар 
административдик акт тышкы таасир этүү күчүнө ээ болот.  

Административдик акт кабыл алынгандан кийин орган аны 
мыйзамда каралган учурларда гана өзгөртө алат. Орган даярдоо 
стадиясындагыдай натыйжасын же негиздемесин ар кандай мез-
гилде алмаштыра алгандай ыйгарым укугуна ээ болбой калат.   

Демек, административдик актыны кабыл алуу дагы формал-
дуу талаптарды сактоого байланыштуу. Жазуу жүзүндөгү адми-
нистративдик актыга колтамга коюлуп, ал андан кийин катта-
лышы керек.  

2-бөлүк. Оозеки административдик акт учурунда аны кабыл 
алуу жана тышкы таасир этүү учурлары шайкеш келет. Оозеки 
административдик акт айтылган учурдан тартып кабыл алынат 
жана күчүнө кирет.  

Оозеки административдик акт мамлекеттик же расмий тил-
де жарыяланат. Административдик жол-жобону жүзөгө ашыруу 
мезгилинде катышуучулар чет тилдерди пайдаланышы мүмкүн, 
бирок администрациялык орган тышкы мамилелерди 
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жүргүзүүдө мамлекеттик же расмий тилде сүйлөйт (кара. 24-
берене). 

3-бөлүк. Башка формада кабыл алынган административдик 
акты мыйзамдар менен каралган түрдө даректегенге маалымда-
лат. Мисалы, административдик акт электрондук формада да-
ректелиши мүмкүн («Электрондук жана почто байланышы 
жөнүндө» КР Мыйзамын кара). Даректөө оптикалык же дабыш 
белгилери аркылуу дагы жеткирилиши мүмкүн. 

Мисалы: 

Укук коргоо органдары пайдаланып келген жол белгилери, 
унаа каражатында сирена чыкканда токтоо белгиси (кара. 49-
берененин 4-бөлүгүн). 

4-бөлүк. Жогоруда көрсөтүлгөндөй, кабыл алынган админи-
стративдик акт тапшыруу жолу менен даректелгенден кийин 
гана күчүнө кирет. Административдик акт ал кабыл алынган 
күндөн тартып үч жумушчу күндүн ичинде тапшырылууга тий-
иш. 

Административдик актыны тапшыруу төмөнкүдөй жүзөгө 
ашырылат: 

а) жакка түздөн-түз берүү менен, ал алганын колтамгасын 
коюп ырастайт (кара. 3-суүйлөм: «анын колтамгасы»); 

б) тапшырылгандыгы жөнүндө кабарландыруу менен заказ 
почтасы аркылуу; 

в) мыйзамдар менен каралган башка ыкмалар менен (кара. 
«Электрондук жана почто байланышы жөнүндө» КР Мыйзамы). 

«в» пунктчасында көрсөтүлгөн тапшыруунун башка ыкма-
лары, эгерде кандайдыр бир негиздүү себеп боюнча акт да-
ректелген жакка ага кол койдуруп тапшыруунун мүмкүнчүлүгү 
болбосо, анын ичинде, эгерде акт даректелген жак тапшыруунун 
башка ыкмаларын пайдаланууну (электрондук) өтүнсө, тапшы-
руунун башка ыкмалары колдонулат. 
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Тийиштүү өтүнүч берилген учурда администрациялык ор-
ган конкреттүү түрдө тандалган ыкма менен административдик 
актынын тапшырылышын жүзөгө ашыруу керек, ал өзүнө 
ыңгайлуу ыкмаларды колдонушу мүмкүн эмес. 

Административдик акты менен бирге ал актынын курамдык 
бөлүгү болуп саналган документтерди да берилүүгө милдеттүү. 
Бул талаптын аткарылбаганы административдик актынын кол-
донулушуна таасирин тийгизбейт. Көрсөтүлгөн документтердин 
тапшырылбаганы административдик актынын мыйзамсыздыгы-
на алып келбейт жана аны даттануу үчүн өз алдынча негиз бо-
лушу мүмкүн эмес 

5-бөлүк. Административдик актыга, ошондой эле бул акты-
нын курамдык бөлүгү болуп саналган документтерге мыйзам 
менен белгиленген тартипте өзгөртүүлөр жана толуктоолор кир-
гизилген учурда, администрациялык орган ушул берене менен 
белгиленген тартипте бул өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду 
акт даректелген жакка тапшырууга милдеттүү. Мындай өзгөрүү 
47-берене менен каралган тартипте административдик жол-
жобону жаңыртуу менен шартталышы мүмкүн. 

6-бөлүк. Эгерде жактар жөнүндө маалыматтар администра-
циялык органга белгисиздердин укуктары жана милдеттерине 
түздөн-түз тиешелүү болсо, административдик акт милдеттүү 
түрдө жарыяланууга жатат. Ошондой эле эреже адам белгилүү 
болуп, бирок жашаган жери белгилүү болбогондо да колдону-
лат. 

Административдик акт мыйзамдар менен каралган учурлар-
да администрациялык органдын демилгеси боюнча жарыяла-
нышы мүмкүн. 

Административдик акт администрациялык органдын басма 
сөз басылмасында же расмий сайтында же республикалык баш-
ка жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат. 
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Жалпыга маалымдоо каражаттарында же маалыматты 
жайылтуунун башка каражаттарында административдик акты-
нын резолюциялык бөлүгү жарыяланат. Ал жерде даректелүүчү 
жөнүндө маалымат болот. Андан тышкары, административдик 
акт менен таанышууга боло турган орун көрсөтүлүүгө тийиш. 

53-берене. Административдик актынын күчүнө кириши 

1. Административдик акт ушул Мыйзамдын 52-
беренеси менен белгиленген тартипте тапшырылган, жа-
рыяланган, угузулган же маалымдалган күндөн тартып 
күчүнө кирет. Мыйзам же административдик акт менен 
күчүнө кирүүнүн башка мөөнөттөрү каралышы мүмкүн. 

2. Эгерде административдик акт белгилүү бир шарттар-
дын же жагдайлардын пайда болушунан актынын же анын 
кандайдыр бир бөлүгүнүн күчүнө киришин байланыштыр-
ган жоболорду камтыса, анда ал акт же анын бөлүгү тие-
шелүү шарттар же жагдайлар (шарты бар акт) пайда болгон 
учурдан тартып күчүнө кирет. 

1-бөлүк. Административдик акт даректелүүчүгө жеткирил-
ген күндөн тартып гана күчүнө кирет. Актыны жеткирүү учуру 
административдик (сотко чейинки) даттанууга мөөнөттүү эсеп-
төө үчүн мааниге ээ. Алсак, бул мөөнөт административдик акт 
жеткирилген күндөн тартып эсептеле баштайт (63-берененин 1-
бөлүгү). Сотко чейинки тартипте даттануу мөөнөтүнө ошондой 
эле эреже колдонулат. Бул мөөнөт даректелүүчүгө администра-
тивдик даттануу боюнча маалымат жеткирилген күндөн тартып 
эсептеле баштайт (АПКнын 110-беренесинин 2-бөлүгү) 

Бир эле мыйзам же административдик акт менен күчүнө 
кирүүнүн башка мөөнөттөрү каралышы мүмкүн. Анда да-
ректелүүчүгө жеткирилген административдик акт келечекте 
күчүнө кирет. Ошондон кийин гана ал аткарылышы керек. 

2-бөлүк. Даректелүүчүгө жеткирилген административдик 
актынын күчүнө кирүү мөөнөтү белгилүү шарттын же жагдай-
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дын пайда болушуна жараша жылдырылышы мүмкүн. Мындай 
учурда административдик акт тийиштүү шарт же жагдай пайда 
болгон учурдан кийин гана күчүнө кирет.  

Шарт жана милдет (көрсөтмө) ортосунда айырмачылыктар 
жөнүндө:  

Шарт дагы, милдет дагы (көрсөтмө) административдик ак-
тыда кошумча жоболор катары караштырылышы мүмкүн.   

Ушугу күнгө чейин өзүнүн акуалдулуулугун жоготпогон 
немис укук таануучунун сөзүндө ушул кошумча жоболордун 
эки түрү ортосундагы айырма болушунча так жана айкын анык-
талган (Фридрих Карл фон Савиньи, 1779-1861-жж.):  

«Шарт мажбурлоо эмес, токтото туруу аракетин алып келет, 
ал эми көрсөтмө (милдет) токтото туруунун эмес, мажбурлоо 
натыйжасын алып келет.». 

Башкача айтканда, шарты бар административдик акт менен 
ал шарт аткарылгандан кийин гана пайдаланса болот. Бирок 
кызыкдар адам шартты аткарууга мажбурланышы мүмкүн эмес. 
Шарттан айырмаланып, милдеттенме (көрсөтмө) администра-
тивдик актыга таасирин тийгизбейт. Бирок анын аткарылышы 
мажбурлоо чаралары аркылуу аткарылышы мүмкүн. 

Эгер административдик атынын жөнгө салуусунан шарт же 
милдеттенме (көрсөтмө) бар экендиги түшүнүксүз болсо, ушул 
жөнгө салуунун даректелүүчүсү негизги жобонун колдонулушу 
үчүн ушул кошумча жобонун аткарылышы олуттуу мааниге ээ 
болот деп келип чыгуусуна көз каранды болот. Андан кеп шарт 
жөнүндө.  

Андан тышкары, айырмачылык «жылдыруучу» жана «жок-
ко чыгаруучу» шарттар ортосунда жүргүзүлөт.  

Жылдыруучу шарт болгондо аракет бул шарт пайда болгон 
учурдан тартып гана башталат. Жокко чыгаруучу шарт болгон 
учурда аракет бул шарт пайда болгон учурдан тартып башталат. 
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Мисал: 

а) «А.» санитардык түйүндөр менен жабдылбаган башпаа-
надан ресторан ачууга уруксат алууга кайрылат. Ресторанды 
иштетүүгө уруксат, эң кур дегенде, бир санитардык түйүнүн 
жабдуу жана иштешин камсыз кылуу жөнүндө кошумча жобо 
менен берилет.  

«А.» администрациялык орган болбоду дегенде бир сани-
тардык түйүн болгон учурда гана ресторанды ачууга уруксат 
бере турганын билген. Бир санитардык түйүн ресторандык иш 
үчүн абдан маанилүү болот. Ошентип, мындай кошумча жобо 
болгон учурда ал жылдыруучу шарт жөнүндө кеп болууда. Тий-
иштүү шарт пайда болгон учурда гана ресторанды иштетүүгө 
уруксат иштей баштайт. Кошумча жобо уруксаттын иштешин 
токтото турат, ал өзүнчө иштей албайт, иштеши да керек эмес. 

Бул жылдыруучу кошумча жобого толуктоо катары адми-
нистративдик акт жокко чыгаруучу кошумча жөнгө салуусун 
дагы камтыйт: уруксат санитардык иштеп турган абалда кара-
лып турганда гана күчүндө болот. Эгер орнотулган санитардык 
түйүн колдонуудан чыкса, ресторанды иштешүүгө уруксаттын 
колдонулушу жөн гана токтотулат. 

б) «А.» санитардык түйүндөр менен жабдылбаган башпаа-
надан ресторан ачууга уруксат алууга кайрылат. Ресторанды 
иштетүүгө уруксат отуруучу кишилердин санына жараша ко-
шумча санитардык түйүнүн орнотуу жөнүндө кошумча жобо 
менен берилет. «А.» ресторанды иштетүү уруксаты үчүн андан 
ары санитардык түйүндү орнотуу анча маанилүү эмес дегенден 
келип чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн ал уруксатын иштетет алат. 
Бирок администрациялык орган кошумча санитардык түйүндүн 
орнотулушуна карата мажбурлоо чаралары менен милдеттенди-
риши мүмкүн. 
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54-берене. Административдик актыны колдонуу 
мөөнөтү 

1. Административдик акт белгилүү же белгисиз 
мөөнөттүн ичинде колдонулат. 

Белгилүү мөөнөткө кабыл алынган административдик 
актынын мөөнөтү аяктаганга чейин бул административдик 
актынын мөөнөтү жаңы мөөнөткө же белгисиз мөөнөткө 
узартылышы мүмкүн. 

Белгисиз мөөнөткө кабыл алынган административдик 
акт мыйзам менен белгиленген тартипте жокко чыга-
рылганга же анык эмес деп табылганга чейин колдонулат. 

2. Эгерде акт менен жөнгө салынуучу мамилелер бел-
гилүү бир аракеттерди жасоо же болбосо окуянын башта-
лышы менен байланыштуу болсо, мыйзамда каралган учур-
ларда административдик акт колдонуу мөөнөтүнө кандай-
дыр бир көрсөтүүнү камтыбашы мүмкүн (шарты бар акт). 

Бул актынын колдонулушу белгилүү аракеттер аякта-
ган же бул актыны колдонуу мөөнөтүн аныктаган окуя ба-
шталган учурдан тартып токтотулат. 

3. Оозеки административдик акт күчүнө кирген учурдан 
тартып бул актыны кабыл алган административдик орган 
аны менен байланышкан, мыйзам менен каралган аракет-
терди жүзөгө ашырууну аяктаган же акт даректелген жакка 
актынын колдонулушун токтотуу жөнүндө мыйзам менен 
каралган кандайдыр бир ыкма менен кабарлаган учурга 
чейин колдонулат. 

4. Башка формадагы административдик акт ага да-
ректелген жак мыйзам менен каралган көрүнүп, угулуп тур-
ган кандайдыр бир ыкма менен ал актынын колдонулушу-
нун токтотулушу жөнүндө кабарланган учурга чейин колдо-
нулат. 
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1-бөлүк. Административдик акт белгилүү же белгисиз 
мөөнөттүн ичинде колдонулат. Эгер административдик актыда 
башкасы каралбаса, ал белгисиз мөөнөттүн ичинде колдонулат 
(50-берененин 4-бөлүгүнүн 7-пункту). Административдик акты-
нын колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин бул актынын колдонуу 
мөөнөтү өзгөрүлүшү мүмкүн. Колдонуу мөөнөтү жаңы же бел-
гисиз мөөнөткө узартылышы мүмкүн. 

Ошону менен бирге, административдик актынын узарты-
лышы үчүнчү жактардын укуктарын козгобогондугуна дагы 
билүү керек. Зарыл болгон учурда административдик акт 
кызыкдар тараптарга берилет.  

2-бөлүк. Эгер административдик актыда шарт каралган 
болсо, анда аны колдонуу мөөнөтү ушул шарттын табиятынан 
келип чыгат.  

Мисал: 

Ресторанды чууну баса турган терезелердин орнотулушуна 
чейин иштетүүгө тыюу салынат. 

Эгер менчик ээси талап кылынган терезенин түрүн орнотсо, 
ресторандык ишти жүзөгө ашырууга тыюу салуу жөнүндө жобо 
автоматтык түрдө колдонулушу токтотулат.  

3-бөлүк. Оозеки административдик акт күчүнө кирген учур-
дан тартып колдонулат (53-берененин 1-бөлүгү). 

Анын колдонулушу орган административдик актыга байла-
ныштуу аракеттерди жүзөгө ашырууну токтоткон же кызыкдар 
адамга актынын колдонулушунун токтотулушу жөнүндө бил-
дирген учурдан тартып колдонулушу токтотулат. 

Мисал: 

а) Жол чуңкурларды жана жол кыртышынын бузулган жер-
лерин оңдоо максатында тосмолор менен бекитилет. Милиция 
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тарабынан жарандарга басып өтүүгө тыюу салынат. «Өтүүгө 
тыюу салуу» административдик актынын колдонулушу тосмо 
жокко чыгарылганда токтотулат. 

б) Арендатор газдын чыгышына байланыштуу өз батирине 
кирүүгө тыюу салынат. Деффект четтетилгенден кийин батирге 
кире ала тургандыгы тууралуу билдирилет. 

4-бөлүк. Административдик акт мыйзам менен каралгандай 
даректелүүчүгө башка ыкма менен жөнөтүлгөн учурда, ал акты-
нын колдонулушунун токтотулушу жөнүндө кабар дагы ошол 
ыкма менен жөнөтүлөт.  
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9-ГЛАВА. АРЗЫБАС АДМИНИСТРАТИВДИК АКТ. 
АДМИНИСТРАТИВДИК АКТЫНЫ ЖОККО ЧЫГАРУУ 

 55-берене. Административдик актынын арзыбастыгы-
нын негиздери 

1. Эгерде ал эске алынуучу бардык жагдайларга акылга 
сыярлык баа берүүдө даана жана көзгө көрүнөрлүк болуп 
саналган өзгөчө олуттуу кемчиликти (катаны) камтыса, ад-
министративдик акт арзыбас деп эсептелинет. 

2. Административдик акт төмөнкү учурларда да арзыбас 
деп эсептелет, эгерде: 

1) актыда аны кайсы администрациялык орган кабыл 
алгандыгы бүдөмүк болсо же болбосо актыны кабыл алган 
кызмат адамынын фамилиясы, аты, атасынын аты 
камтылбаса; 

2) актыда анын кайсы жакка даректелгендиги бүдөмүк 
болсо; 

3) акт жазык же административдик жоопкерчиликке 
алып келүүчү укукка каршы жосун жасоону талап кылса; 

4) актыда анын аталышы, ал кабыл алынган күн, ай 
жана жыл, анын каттоо номери, ошондой эле мыйзамдар 
менен каралган башка реквизиттери (колтамга, мөөр жана 
у.с.) камтылбаса; 

5) актыдан анын кандай маселени жөнгө салуусу 
бүдөмүк болсо же чечим кабыл алынган актыда камтылба-
са. 

3. Арзыбас административдик акт ал кабыл алынган 
учурдан тартып юридикалык күчкө ээ эмес жана аткарылу-
уга же колдонулууга жатпайт. 

4. Арзыбас административдик актыны аткарбоо ал да-
ректелген жак үчүн кандайдыр бир жоопкерчилик алып 
келбейт. 

5. Арзыбас административдик актыны кабыл алган ад-
министрациялык орган кайсы гана убакта болбосун өз де-
милгеси боюнча же укуктары козголгон ар кандай жактын 
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арызы боюнча актыны токтоосуз түрдө арзыбас деп бел-
гилөөгө укуктуу. 

1-бөлүк. Катасы бар административдик акт принципте мый-
замсыз болуп саналат, бирок жокко чыгарылмайын же башка 
тартипте өзүнүн маанисин жоготмоюнча колдонулуп келет (54-
берененин 1-бөлүгү). Ушул эрежеден алып салуу өзгөчө олуттуу 
жана даана каталар (кемчиликтер) болгон учурда 55-беренеге 
ылайык караштырылат. Бул актынын аткарылышы мүмкүн эмес 
экендиги ар ким көрүп эле, сезгениши мүмкүн болгондой ката 
ушунчалык олуттуу жана даана көрүнүп тургандай болушу ке-
рек. Катачылыгы «маңдайында» көрүнүп тургандай болуу керек. 
Мындай учурларда административдик акт арзыбас (жараксыз) 
болуп саналат, ал актыны сотко чейинки же соттук тартипте 
даттанылуу зарылчылыгы жок (кара. 3-бөлүк). Бирок админи-
страциялык орган өзүнүн демилгеси боюнча же арыз боюнча 
актыны арзыбас (жараксыз) деп таанышы мүмкүн (5-бөлүктү 
кара). 

2-бөлүк. 2-бөлүктө административдик актынын арзыба-
стыгынын сөзсүз учурлары көрсөтүлгөн. Ушуга байланыштуу 
усулдук көз караштан алып караганда 2-бөлүктө каралган негиз-
деринин бирин адегенде текшерүү керек, алар автоматтык түрдө 
административдик актынын арзыбастыгына алып келет (мисалы, 
актыны кайсы администрациялык орган кабыл алганын билүү 
мүмкүн эмес болсо – 1-пункт же кимге даректелгени белгилүү 
эмес болсо – 2-пункт). 2-бөлүктө көрсөтүлгөн арзыбастыктын 
негиздери болбогон учурда гана 1-бөлүккө ылайык баалоо тал-
доосу алкагында өзгөчө олуттуу жана даана каталарды тек-
шерүүгө өтүү керек. 

56-берене. Мыйзамдуу жана мыйзамсыз административ-
дик актыны жокко чыгаруу 

1. Административдик акт, эгерде ал укук ченемдерине 
ылайык келсе мыйзамдуу, ал эми, эгерде укук ченемдерине 
ылайык келбесе мыйзамсыз болуп саналат. 
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2. Даректелгенге оорчулук келтирген мыйзамдуу адми-
нистративдик акт, ушундай эле мазмундагы администра-
тивдик актыны кайталап кабыл алуу керек болгон учурду 
кошпогондо, кайсы гана учур болбосун жокко чыгары-
лышы мүмкүн. 

3. Даректелгенге жагымдуу болгон мыйзамдуу админи-
стративдик акт төмөнкү учурларда жокко чыгарылышы 
мүмкүн, эгерде: 

1) мыйзамдар административдик актыны жокко чыга-
рууга жол берсе жана бул жокко чыгаруу ушул администра-
тивдик актыда каралса; 

2) административдик акт башка шарт менен чыгарылса 
жана бул шарт аткарылбаса же болбосо тиешелүү түрдө ат-
карылбаса; 

3) администрациялык орган административдик акт чы-
гарылган учурда болгон мындай административдик актыны 
чыгарбай коё албаган иштин иш жүзүндөгү же укуктук жаг-
дайлары өзгөрүлсө. Бул учурда администрациялык орган 
административдик актыны жокко чыгаруунун мүмкүндүгү 
жөнүндө билген күндөн тартып үч айлык мөөнөттө, бирок 
акт күчүнө кирген күндөн тартып бир жылдын ичинде ке-
чиктирилбестен жокко чыгарылышы мүмкүн. Эгерде аны 
күчүндө калтыруу коомдун олуттуу кызыкчылыктарын 
козгосо, административдик акт көрсөтүлгөн мөөнөттөрдү 
сактабастан жокко чыгарылышы мүмкүн. 

4. Эгерде административдик акт ушул берененин 3-
бөлүгүнүн 3-пунктуна ылайык жокко чыгарылса, тиешелүү 
администрациялык орган ушул Мыйзамдын 15-
главасына ылайык административдик актынын жокко чы-
гарылышына байланыштуу келип чыккан даректелгенге 
келтирилген зыяндын жана жеке залалдын ордун толтурат. 

5. Даректелгенге оорчулук келтирген мыйзамсыз адми-
нистративдик акт кандай гана учурда болбосун жокко чы-
гарылышы мүмкүн. 
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6. Даректелгенге жагымдуу мыйзамсыз административ-
дик акт төмөнкү учурларда жокко чыгарылышы мүмкүн, 
эгерде: 

1) даректелген административдик акт менен белгилен-
ген же берилген өз укуктарынан али пайдалана элек болсо; 

2) административдик актыны жокко чыгарууга мый-
замдар жол берсе жана административдик актынын мый-
замсыздыгынын негизи дал ушул шилтеменин мыйзамсыз-
дыгы болуп саналган учурларды кошпогондо, мындай жок-
ко чыгаруу административдик актыда көрсөтүлсө; 

3) административдик актыны күчүндө калтыруу ко-
омдун олуттуу кызыкчылыктарын козгосо. Эгерде да-
ректелген тиешелүү административдик актынын негизинде 
акчалай каражаттарды же башка жыргалчылыктарды алса, 
бул административдик акт аны жокко чыгарган күндөн 
тартып күчүн жоготот. Тиешелүү администрациялык орган 
ушул Мыйзамдын 15-главасына ылайык административдик 
актынын жокко чыгарылышына байланыштуу даректел-
генге келтирилген зыяндын жана жеке залалдын ордун тол-
турат. 

4) даректелген соттун өкүмүндө белгиленгенин билип 
туруп жалган маалыматтарды берүү, пара берүү, мажбур-
лоо, коркутуу же башка мыйзамсыз аракеттердин жолу ме-
нен тиешелүү административдик актынын чыгарылышына 
жетишсе. Бул учурда администрациялык орган бул админи-
стративдик актыны чыгарылган күнүнөн тартып жокко 
чыгарат. Даректелген администрациялык органга админи-
стративдик актынын негизинде администрациялык ор-
гандан алган акчалай жана материалдык каражаттардын 
ордун толтурууга милдеттүү; 

5) даректелген административдик актынын мыйзамсы-
здыгы жөнүндө билсе, даректелген анын мыйзамсыздыгы-
нын даана көрүнүп турганын сезсе. 

7. Ушул берененин 6-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык ад-
министративдик актыны жокко чыгаруунун мүмкүндүгү 
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жөнүндө администрациялык орган билген күндөн тартып үч 
айлык мөөнөттө, бирок ал күчүнө кирген күндөн тартып 
бир жылдан ичинде кечиктирбестен аны жокко чыгарууга 
жол берилет. 

2-бөлүк. Оорчулук келтирген мыйзамдуу административдик 
акт, ушундай эле мазмундагы административдик актыны кайта-
лап кабыл алуу керек болгон учурду кошпогондо, кайсы гана 
учур болбосун жокко чыгарылышы мүмкүн. Биринчи кырдаал 
административдик актынын кабыл алынуусу органдын карама-
гында болгондугуна байланыштуу, ал эми акыркысы – орган 
кайсыл бир укуктун ченемине ылайык административдик акты-
ны чыгаруу милдеттүү болгон (карамагына калтыруу укуктун 
жоктугу же карамагына калтырууну нөлгө чейин түшүрүү). 

3-бөлүк. Даректелүүчү үчүн мыйзамдуу, жакшыртуу адми-
нистративдик актыларын жокко чыгаруу тартиби жөнүндө бул 
жобо ишенимди коргоо принцибин административдик актынын 
даректелүүчүсүнүн пайдасына карата эске алат, ага ылайык да-
ректелүүчү ак ниет болсо административдик актынын жокко 
чыгарылышына жол берилбейт. 

Демек, 1 жана 2-пункттарда административдик актыны 
жокко чыгаруу мүмкүндүгү каралбайт, анткени бул учурларда 
даректелүүчү мындай мүмкүндүк тууралуу билген эмес жана 
ошого байланыштуу анын административдик актыга ишеними 
коргоого алынбайт. 

4- бөлүк. 3-бөлүктө административдик акт даректелүүчүнүн 
күнөөсү боюнча жокко чыгарылган учур сыпатталгандыктан, 4-
бөлүк мындай учур үчүн компенсациянын төлөнүп беришин 
караштырат. 

5-бөлүк. Даректелгенге оорчулук келтирген мыйзамсыз жа-
на оордотуучу административдик акт кандай гана учурда болбо-
сун жокко чыгарылышы мүмкүн. Тажрыйбада эч ким эч качан 
мыйзамсыз оордотуучу актылардын жокко чыгарылышына 
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каршы болгон эмес (мисалы, мыйзамсыз салык билдирүүсүнүн 
жокко чыгарылышына каршы). 

6-бөлүк. Бул жободо, бир жагынан, административдик ак-
тылардын мыйзамдуулугун жана мыйзамсыздыгын жокко чыга-
руу пайдасына сүйлөгөн мыйзамдуулук принциптери, экинчи 
жагынан, эгер даректелүүчү берилген укуктун (артыкчылыктуу) 
колдонулушуна таянып келсе, жакшыртуучу административдик 
актылардын жокко чыгарылышына каршы сүйлөгөн ишенимди 
кайтаруу принциби ортосундагы карама-каршылыкты чечүү 
аракети жасалат. 

1-пункт. Даректелүүчү административдик актыны пайдала-
на элек, ишеним «күчүнө кире элек», бул жерде мыйзамдуулук 
принциби басымдуулук кылат, ошон үчүн административдик 
акты жокко чыгарылыш мүмкүн (мисалы, курулушка жер тилке-
си бөлүндү, бирок курулуш баштала элек жана жер тилкесин 
берүү жөнүндө аракетке карата ишенимдин натыйжасында эч 
кандай чыгымдар жасала элек). 

2-пункт. Жокко чыгаруу эскертүүсү бар административдик 
актынын чыгарылышы корголууга жаткан ишенимди орнотууга 
тоскоолдук кылат, ошон үчүн административдик актынын жок-
ко чыгарылышы мүмкүн, мыйзамдуулук принциби артыкчы-
лыктуу күчкө ээ (демейдеги учур). 

3-пункт. Коомдун мерчемдүү кызыкчылыктарынан айрым 
даректелүүчүнүн кайтарууга алынган жеке кызыкчылыгы ба-
сымдуулук кылат, ошон үчүн административдик акты жокко 
чыгарылышы мүмкүн. Даректелүүчү да коргоого алынгандык-
тан ага компенсация төлөп берүү каралат. 

4-пункт. Даректелүүчү коргоого алынбайт, анткени ал 
өзүнүн мыйзамсыз аракеттери менен мыйзамсыз администра-
тивдик актынын кабыл алынышына көмөктөшкөн (мисалы, 
кызмат адамына пара берген). Мыйзамдуулук принциби ба-
сымдуулук кылат, ошон үчүн административдик акты жокко 
чыгарылышы мүмкүн. 
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5-пункт. Коомго караганда даректелүүчү азыраак даражада 
корголууга татыктуу. Мыйзамдуулук принциби ишенимди кай-
таруу принцибине басымдуулук кылат, ошон үчүн администра-
тивдик акты жокко чыгарылышы мүмкүн. 

Тажрыйбада жак кайсы бир ката кетиргенин түшүнүүсүн 
аныктоо кыйла кыйын. Мындай учурда даректелүүчүнүн 
дүйнөтаанымына гана тобокел кылуу зарыл. Демек, админи-
стративдик актынын конкреттүү даректелүүчүсү анын мыйзам-
дуулугун түшүнүүсү керек беле дегенге көз каранды болот. 

Мисал:  

Эгер салык инспектору өзүнүн эмгек акысына 10% 
өлчөмүндө артыкбаш төлөм алып жатканын сумманын 
өзгөрүлгөнүнөн эле оңой билмек дегенден келип чыгуу зарыл. 
Анын артыкбаш төлөнгөн сумманы өзүндө сактап калууга ише-
ними коргоого алынбайт. Эгер, жогорудагыга салыштырмалуу, 
мурда жыйнагыч болуп иштеген 90 жаштагы пенсионер 10% 
жогору пенсия алса, сумманын анчалык чоң болбогондуктан 
жана пенсионердин квалификациясынын төмөнкү деңгээлинен 
улам, ал пенсияга кошумчанын мыйзамсыз экендиги тууралуу 
билген да эмес деген келип чыгуу керек, демек административ-
дик акт жокко чыгарылышы мүмкүн эмес. Ашыкча төлөм 
100%га ашыкча болгондо бул кырдаал башкача болмок. Мындай 
кошумчанын мыйзамсыздыгы 90 жаштагы жыйнагычка деле 
даана көрүнүшү керек. 

7-бөлүк. Административдик актыны жокко чыгаруунун 
мүмкүндүгү жөнүндө билинген күндөн тартып аны жокко чыга-
рууга жол берилет. Демек, администрациялык орган бул мөөнөт 
эсептелине башталуу үчүн административдик актыны жокко 
чыгаруу мүмкүндүгүнө байланыштуу бардык жагдайлар бел-
гилүү болуш керек. Мөөнөттү эсептеп баштоо үчүн администра-
тивдик актынын мыйзамдуу эместиги жөнүндө гана маалымат 
жетишсиз.  
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57-берене. Административдик актыны жокко чыгаруу 
жөнүндө башка жоболор 

1. Ушул Мыйзамдын 56-беренесинин 2, 3, 5 жана 6-
бөлүктөрү менен каралган административдик акт бул адми-
нистративдик актыны кабыл алган администрациялык ор-
ган же анын жогору турган органы тарабынан жокко чыга-
рылышы мүмкүн. 

2. Административдик акт толук же жарым-жартылай 
жокко чыгарылышы мүмкүн. Административдик акт жокко 
чыгарылбаган бөлүгүнүн күчүндө калышы же өз алдынча 
колдонулушу мүмкүн болгон учурда гана жарым-жартылай 
жокко чыгарылышы мүмкүн. Эгерде административдик акт 
жарым-жартылай жокко чыгарылса, анда ушул берененин 
эрежелери жокко чыгарылган бөлүгүнө карата гана колдо-
нулат. 

3. Эгерде административдик актынын жокко чыгары-
лышы менчик ээсинин эркинен тышкары мүлкүн алып 
коюуга алып келиши мүмкүн болсо, административдик акт 
ушул административдик актыны кабыл алган же анын жо-
гору турган органы тарабынан жокко чыгарылбайт. Бул 
учурда административдик акт сот тартибинде анык эмес деп 
таанылат. 

4. Эгерде административдик акт жарым-жартылай гана 
жокко чыгарылса, анда ушул Мыйзамдын 56-
беренеси менен каралган кесепеттер административдик ак-
тынын жокко чыгарылган бөлүгүнө гана жайылтылат. 

1-бөлүк. Административдик акт аны кабыл алган админи-
страциялык орган же анын жогору турган органы тарабынан 
жокко чыгарылышы мүмкүн. Мында сотко кайрылуунун за-
рылчылыгы жок. Эрежеде, актыны чыгарууга компетенциясы 
бар орган, ошондой эле ага толуктоо, өзгөртүү киргизүүгө же 
жокко чыгарууга укуктуу (айтылуу actus contrarius теориясы). 
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Мисал:  

Эгер администрациялык орган өзү үчүнчү жактардан алын-
ган маалыматтын негизинде курулушка берилген уруксаттын 
мыйзамдуу эместиги жөнүндө билсе, анда орган кайсы бир жак-
тын сотко кайрылуу зарылдыгы жок эле административдик ак-
тыны өз алдынча жокко чыгаруусу же өзгөртүүсү мүмкүн (жок-
ко чыгаруунун тийиштүү негиздерин сактоо менен). 

58-берене. Административдик актыны жокко чыгаруу 
үчүн мөөнөт 

Ушул Мыйзамда белгиленген тартипте даттанылбаган 
административдик акт, ушул Мыйзамдын 56-беренесинин 3-
бөлүгүнүн 3-пункту, 7-бөлүгү менен каралган учурларды 
кошпогондо, административдик актыны жокко чыгаруу 
үчүн негиз болуп кызмат кылган фактылар табылган 
күндөн тартып бир жылдын ичинде администрациялык ор-
ган тарабынан жокко чыгарылышы мүмкүн. 

59-берене. Административдик актыны жогорку турган 
инстанцияда кайра кароо 

Административдик акт боюнча даттануу болбогон учур-
да, актыны кабыл алган органдан жогору турган админи-
страциялык орган (кызмат адамы) төмөн турган орган та-
рабынан кабыл алынган административдик актыны өз де-
милгеси боюнча көзөмөл тартибинде кайра кароого укуктуу. 

Бул жобо коомдук бийлик органдарынын тутумунун 
бүтүндүк түшүнүгүнүн маңызын чагылдырат. Мамлекет жаран-
га карата өзүнүн ишмердигин өзүнүн администрациялык орган-
дары аркылуу жүзөгө ашырат. Мында ал укук менен мыйзамга 
байланган. Демек, эгер жогору турган (компетенттүү) админи-
страциялык орган башка орган кетирген катаны тапса, ал аны өз 
алдынча оңдой алат. 
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Бирок мында жогору турган администрациялык орган ад-
министративдик актыларды жана аларды жокко чыгаруу тарти-
би жөнүндө жоболорду колдонулушунан келип чыгат. Мыйзам-
сыз административдик актыларды ар мезгилде жокко чыгаруу 
мүмкүндүгү жогору турган администрациялык органга да бе-
рилген эмес. Ал дагы мыйзамдуулук принциби жана ишенимди 
кайтаруу принцибинин ортосундагы карама-каршылыктар 
жөнүндө эстей жүрүш керек жана аны административдик акты-
ларды жокко чыгаруу тартиби жөнүндө жоболорго ылайык 
чечүүсү керек. 

60-берене. Документтерди кайтарып берүү 

1. Эгерде мыйзам менен башка каралбаса, жокко чыга-
рылган административдик актынын негизинде берилген 
документтер кайтарып берилүүгө жатат. 

Эгерде документтер ушул беренеге ылайык кайтарып 
берилбесе, анда актыны кабыл алган администрациялык 
орган бул административдик актынын жокко чыга-
рылгандыгын (колдонулбагандыгын) көпчүлүккө жа-
рыялоого (жалпыга маалымдоо каражаттары же болбосо 
административдик органдын расмий сайты аркылуу) укук-
туу. 

2. Документтерди кайтарып берүүдө администрациялык 
орган документтерди кайтарып берүү жөнүндө маалымкат 
берет. 

1-бөлүк. Административдик актыны жокко чыгаруу жөнгө 
салуунун жокко чыгарылышына гана алып келгендиктен, бул 
жөнгө салуунун ырастаган документтин өзү колдонууда кала 
берет, ошон үчүн андан аркы административдик актынын кол-
донулушунун ар кандай укуктук презумпциясын жокко чыгаруу 
үчүн андай документтер кайтарылууга жатат. 
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Мисал:  

Эгер унаа каражатын башкарууга уруксат (укук) жокко чы-
гарылса, анда даректелүүчүнүн колунда айдоочулук күбөлүк 
сыяктуу документ калган күндө да, мындай жокко чыгаруу 
баары бир колдонулат. Бирок даректелүүчү тарабынан жараксыз 
айдоочулук күбөлүктүн көрсөтүлүү мүмкүндүгүн жана ал дагы 
деле унаа каражатын айдоого уруксаты (уку) бар экендигин жа-
ратууну жокко чыгаруу максатында бул документ администра-
циялык органга кайтарылууга жатат. 
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10-ГЛАВА. АДМИНИСТРАТИВДИК ДАТТАНУУ 
БЕРҮҮНҮН НЕГИЗДЕРИ ЖАНА ТАРТИБИ 

 61-берене. Административдик актыга даттануу укугу 

Арыздануучу жана кызыкдар жак өз укуктарын коргоо 
максатында административдик актыга, администрациялык 
органдын аракетине же аракетсиздигине даттанууга укук-
туу. 

Арыздануучунун (4-берененин 11-пункту) жана кызыкдар 
адамдын (4-берененин 13-пункту) укуктарын коргоо талап кы-
лынса, алар административдик актыларды (4-берененин 6-
пункту), администрациялык органдардын аракетин (4-берененин 
1-пункту) же аракетсиздигин даттанууга укуктуу. 

Арыздануучу өзүнүн укуктарын коргоо зарылдыгы менен 
даттанууга барат, ал эми ал даттануу мүмкүндүгүн чектөө кай-
сыл бир жактын укуктук корголуусунда кызыкдар (муктаждык) 
болуусу түшүнүгүн жаратат.  

Мыйзамда көрсөтүлгөн мааниге жараша кызыкдар адамдар-
дын дуушар болгон учурларында укуктук коргоодо кызыкдар 
(муктаждык) болуусун болжойт, анткени администрациялык 
орган аларды административдик акт кабыл алуу менен оордотот.  

Эгер козголуучу өндүрүш укуктук корголууга жаткан 
кызыкчылыкты көздөсө, ошол учурда гана арыздануучу анын 
даттануусун маңызы боюнча каралуусун талап кылууга укуктуу. 
Башкача айтканда, арыз берген жактын көз карашы аны ар кан-
дай учурда коргогон укук ченеми менен бекемделиши керек. Ал 
административдик актыны кабыл алуунун натыйжасында бузу-
лушу мүмкүн болгон субъективдүү укугун талап кылышы керек. 

Мындай субъективдүү укук болбогон учурда арыз бе-
рилбейт; жүйөлөр маңызы боюнча каралбайт.  
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Мисал: 

Тийиштүү уруксат менен жер тилкесинде үй салынып жа-
тат, ал жолго жакын тургандыгы айкын. Кошуна катары алыс 
жашаган жана турак жайды ижарага алган «Б.» курулушка 
уруксатты даттанууну чечет. 

Админстративдик даттануу үчүн укуктук корголууда 
кызыкдар (муктаждык) жагдай жок, анткени «Б.» жаран куру-
луштун натыйжасында өзүнүн субъективдүү укуктарынын бузу-
лушу жөнүндө арыз бере албайт. Үй курулушу курулуш мый-
замдарына ылайык келбейт. Бирок имараттардын, курулуштар-
дын жана курамалардын жер тилкесинин чек арасынан мини-
малдуу чегинүү аралыгы жөнүндө ченем жанаша турган кошу-
налардын укуктарын гана коргойт. Демек, үй курулушу «Б.» 
жаранынын укугун бузушу мүмкүн эмес. Башкача айтканда, 
алыста турган кошунанын укуктарын ар кандай учурда коргогон 
ченем курулуш мыйзамдарында жок. Демек, курулуштун жа-
нында жашаган гана кошуна укуктук коргоо кызыкчылыгына 
(муктаждыгына) ээ. 

62-берене. Даттануунун тартиби 

1. Административдик акт, администрациялык органдын 
аракети же аракетсиздиги административдик (сотко чейин-
ки) тартипте, ал эми кийин - ушул Мыйзамдын 44-
беренеси жана 57-беренесинин 3-бөлүгү менен каралган 
учурларды кошпогондо, сот тартибинде даттанылат. 

2. Административдик актыга административдик тар-
типте даттануу даттанылган административдик актыны 
кабыл алган администрациялык органга же жогору турган 
администрациялык органга берилиши мүмкүн. 

3. Администрациялык органдын же кызмат адамынын 
аракетине же аракетсиздигине даттануу жогору турган ад-
министрациялык органга же жогору турган кызмат адамы-
на берилет. 
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Жогору турган административдик орган же жогору тур-
ган кызмат адамы болбогондо, администрациялык ор-
гандын аракети же аракетсиздиги сот тартибинде даттаны-
лат. 

4. Эгерде административдик акт даттанылган актыны 
кабыл алган администрациялык органга жана жогору тур-
ган администрациялык органга бир убакытта даттанылса, 
анда даттануу жогору турган администрациялык органда 
каралууга жатат. Бул учурда ушул актыны кабыл алган ад-
министрациялык органда козголгон даттанууну кароонун 
жол-жобосу токтотулат. 

1-бөлүк. Административдик акт, администрациялык ор-
гандын аракети же аракетсиздиги сот тартибинде даттануунун 
алдында администрациялык органда даттанылышы керек. Ад-
министративдик (сотко чейинки) даттануунун максаты админи-
страциялык органга өзүн контролдоо жана сотторду артыкбаш 
иштен арылтуу мүмкүндүгүндө турат.  

Эгер администрациялык орган арыз боюнча мыйзам менен 
белгиленген мөөнөт ичиндде (42, 43-беренелер) административ-
дик актыны (44-берене) кабыл албаса же өзүнүн аракеттери ме-
нен мүлктү алдырууга алып келсе (57-берененин 3-бөлүгү), 
алып салуунун тартибинде сотко чейинки милдеттүү даттанууга 
талап кылынбайт. 

2-бөлүк. Административдик актыга административдик тар-
типте даттануу даттанылган административдик актыны кабыл 
алган администрациялык органга же жогору турган админи-
страциялык органга берилиши мүмкүн. 

Жогору турган администрациялык орган болбогон учурда 
гана мындай тандоо мүмкүндүк жокко чыгат, бирок даттануу 
милдети сакталат. Мындай учурда даттануу администрациялык 
органды кабыл алган администрациялык органга берилет. 3-
бөлүктүн жоболлорун аналогия боюнча колдонууга жол бе-
рилбейт. Мыйзам ар кандай жагдайлар үчүн 2 жана 3-



166 

бөлүктөрдө ар кандай жоболорду караштырат. Аналогия боюнча 
колдонууга жол берген жөнгө салуудагы кенемте бул жерде 
жок. 

3-бөлүк. Административдик актыдан айырмаланып, аракет-
ке же аракетсиздикке даттануу жогору турган администраци-
ялык органга же кызмат адамына дайыма административдик 
(сотко чейинки) тартипте берилет. 

а) Жогору турган орган администрациялык орган жайгаш-
кан иерархияга ылайык аныкталат. Алсак, мамлекеттик органдар 
дайыма мамлекеттик бийлик түзүмүнө кирет, ал эми муници-
палдык органдар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары-
нын түзүмүнө кирет. Мында тийиштүү ыйгарым укуктарды 
берүү тартиби (ким жана кандай жол менен) мааниге ээ эмес. 

Мисал:  

Эгер Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Архитектура, куру-
лушу жана турак жай-коммуналдык чарбасынын мамлекеттик 
агенттигинин муниципалдык корпорациясына (бул жерде: мэри-
янын муниципалдык ишканасы) ыйгарым укуктарды берген 
болсо, анда бул орган муниципалдык иерархиянын курамына 
кирет. Демек, ал үчүн жогору турган орган ушул иерархиянын 
чектеринде гана болушу мүмкүн.  

б) Жогору турган орган администрациялык орган болуш ке-
рек. 

Бирок Кыргыз Республикасынын Өкмөтү башка органдар 
сыяктуу такай административдик иш менен алек болгон адми-
нистрациялык орган эмес. Администрациялык чечимдерди жок-
ко чыгаруу мүмкүн болуучу ыйгарым укуктарына карабастан, 
аны администрациялык органдарынын уюштурулуу тутумунан 
тышкары өкмөт органы катары кароо керек. «Кыргыз Республи-
касынын Өкмөтү жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 10-
беренесинин 1-бөлүгүнүн 32-пунктуна ылайык Өкмөт министр-
ликтердин, ведомстволордун ж.б. актыларын жокко чыгаруу 
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ыйгарым укугу бар. Бирок бул мыйзамды колдонуу тажрыйбасы 
Өкмөт өзүнүн ченем жаратуучу ыйгарым укуктарын берүү бою-
нча ЧУА форматындагы кабыл алынган министрликтердин жана 
ведомстволордун актыларын жокко чыгарат. Демек, аны Адми-
нистративдик (сотко чейинки) даттануу алкагында жогору тур-
ган администрациялык орган катары кароо керек. 

Жогору турган администрациялык орган болбогон учурда 
аракет же аракетсиздик дароо соттук тартипте даттанылышы 
мүмкүн.    

4-бөлүк. Даттанылуучу административдик акт аны кабыл 
алган администрациялык органда да, жогору турган админи-
страциялык органда бир эле учурда даттанылуу учурунда датта-
нуу жогору турган админстрациялык органда каралууга жатат. 
Актыны кабыл алган администрациялык органда даттануунун 
кароо боюнча козголгон өндүрүш токтотулат (46-берененин 1-
бөлүгүнүн 4-пунктунун экинчи сүйлөмү). 

63-берене. Даттануу мөөнөттөрү 

1. Административдик даттануу отуз жумушчу күндүн 
ичинде төмөнкүдөй берилиши мүмкүн: 

1) административдик акт тапшырылган күндөн тартып; 
2) администрациялык орган тарабынан аракеттер жа-

салган күндөн тартып; 
3) администрациялык органдын аракетсиздигине - ушул 

Мыйзамдын 42-беренесинин 1-бөлүгү менен каралган 
мөөнөт же болбосо башка мыйзам менен каралган атайын 
мөөнөт аяктагандан кийин. 

2. Ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн мөөнөт 
жүйөлүү себептер боюнча өтүп кеткен учурда, даттануу 
мөөнөтү администрациялык орган тарабынан калыбына 
келтирилиши мүмкүн. 

Мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө арыз берүү ме-
нен бир убакта административдик даттануу берилет. 
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Даттанууга өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирүү 
жөнүндө арыз жүйөлүү себептерге негиз жок болгон күндөн 
тартып отуз жумушчу күндүн ичинде берилиши мүмкүн. 

Даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүү жөнүндө арыз 
канааттандырылганда административдик даттануу кабыл 
алынды деп эсептелет. 

Административдик даттанууну берүү үчүн отуз жумушчу 
күндүк мөөнөт белгиленген. Административдик даттанууну ка-
роодо бул мөөнөттүн сакталышы текшерилиш керек. 

Даттануу мөөнөтү эсептелинет: 

1-пункт. административдик акта тапшырылган күндөн тар-
тып (52-берененин 4-бөлүгү); 

2-пункт. аракет жасалган күндөн тартып. Эгер аракет бир 
күндөн ашуун жасалып жатса, - аракет жасалып бүткөн учурдан 
тартып; 

3-пункт. администрациялык органдын аракетсиздигине - 42-
берененин 1-бөлүгү же 43-берене менен каралган мөөнөт аякта-
гандан кийин. 

Мөөнөт даттануу администрациялык органга даттануу 
түшкөн учурдан тартып, т.а. аны каттоо учурунан тартып 
аяктайт (65-берененин 1-бөлүгү). 

2-бөлүк. Мөөнөт жүйөлүү себептер боюнча өтүп кеткен 
учурда, даттануу мөөнөтү администрациялык орган тарабынан 
калыбына келтирилиши мүмкүн. КР Салык кодексине ылайык 
салык билдирүүлөрүнө даттануу алып салуу болуп саналат. КР 
СК 147-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык 30 күндүк даттануу 
мөөнөтү аяктагандан кийин салык кызматынын органдарынын 
чечимине салык төлөөчүнүн даттануусу каралууга жатпайт. 

Органдын өзүнүн демилгеси боюнча мөөнөт калыбына кел-
тирилбейт, ал мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө арыз бою-
нча гана калыбына келтирилиши мүмкүн (2-сүйлөм). Демек, 
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мындай арызды берүүгө негиз болуп, арыздануучу арызда 
көрсөткөн себептери саналат же ал арызды берүүгө мөөнөт 
ичинде берилет.  

Мөөнөттү сактоо үчүн тоскоолдуктун пайда болуу учуру 
себептердин бири катары белгилениши керек. Мындай учурдун 
көрсөтүлүшү гана мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө ары-
зды берүүгө 30 жумушчу күн арыздануучу тарабынан сакталга-
нын белгилөөгө мүмкүндүк берет. Башка жагынан, мөөнөттү 
өткөрүп жиберүү жөнүндө жүйөлүү себептер көрсөтүлүш керек 
(кара. «Кыргыз Республикасынын Административдик-
процесстик кодексинин ченемдерин соттор тарабынан колдонуу 
маселелери жөнүндө» КР Жогорку сотунун Пленумунун 2018-
жылдын 28-февралындагы № 5 токтомунда АПКнын 110-
беренесинин 8-бөлүгүнүн 9-пункту). 

Төмөнкүдөй эки шарт болгон учурда мөөнөттү өткөрүп жи-
берүү жүйөлүү эмес болуп саналат: 

а) Бир жагынан, жол-жобонун катышуучулары мөөнөттөрдү 
сактоодо өзүнүн укуктары менен милдеттерин тиешелүү жүзөгө 
ашырып жаткан ак ниет катышуучудан күтүлгөндөй сактыкты 
капарга албаш керек болуучу. Бул шарт объективдүү крите-
рийди белгилейт. 

б) Башка жагынан, конкреттүү учурда жак үчүн бул объек-
тивдүү критерийди аспект катары сактоонун жөндүүлүгүн (жол 
берилишин) кошумча субъективдүү аспект катары эске алуу 
керек. Мында кызыкдар адамдын кырдаалын да эске алуу зарыл. 
Демек, кызыкдар адамдын кайсыл бир чөйрөдөгү билими да 
мааниге ээ. Демейдеги адамга салыштырмалуу адвокатка кыйла 
жогору талаптар коюлат. 

Мисал: 

а) Административдик актыны даректелүүчү менен бирге 
жашаган, бирок анын ыйгарым укуктуу өкүлү болуп саналбаган 
адам алды. Бул адам административдик актыны даректелүүчүгө 
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кечиктирип берет. Даректелүүчүнүн мөөнөттү өткөрүп жи-
берүүдө күнөөсү жок (б.а. өткөрүп жиберүү себеби жүйөлүү). 
Эгер даректелүүчү аны менен бирге жашаган адам администра-
циялык органдын катын мурункудай эле бере албастыгын билсе, 
кырдаал башкача болмок. Мындай учурда документ күтүп жат-
кан даректелүүчү аны менен бирге жашаган адам корреспонден-
цияны мүмкүн болуучу алуусун болтурбоо үчүн чараларды 
кабыл алыш керек. 

б) Эгер почто билдирүүсү байланыш бөлүмүнө келип түшсө 
жана анын келип түшкөндүгү тууралуу даректелүүчү тийиштүү 
билдирүү алган болсо, бирок аны албаса, мөөнөттү өткөрүп жи-
берүүнүн себеби жүйөсүз болот. 

в) Эгер кызыкдар адам ага жакын арада административдик 
актынын тапшырылары жөнүндө билиши керек эле, бирок өзү 
болбой калган учурда аны алуу боюнча тиешелүү чараларды 
кабыл албаса, мөөнөттүү өткөрүп жиберүүнүн жүйөлүүлүгү 
тууралуу кеп болушу мүмкүн эмес. 

г) Эгер кызыкдар адам административдик актынын тилин 
түшүнүүдө анын убагында котормосун камсыз кылбаса, датта-
нууга мөөнөт жүйөсүз себептер боюнча өткөрүлгөн болуп сана-
лат. Эгер кызыкдар адам органдын расмий билдирүүсү тууралуу 
кеп болуп жатканын түшүнбөй калса, ошол учурда гана кырдаал 
башкача болот. 

д) Укуктук жаңылышуу же билбестик, принципте, жүйөлүү 
себеп болуп саналбайт. Кызыкдар адам өзүнө ылайыктуу ыкма 
менен маалымат алышы керек. Мында кызыкдар адамдын пики-
ри боюнча жетиштүү юридикалык билими болгон адамга гана 
консультация алуу үчүн кайрылуу маанилүү. Демек, адвокаттын 
туура эмес консультациясына салыштырмалуу тааныштын 
жаңылыш кеңеши жүйөлүү себеп болбойт. 

е) Чарчануу же дарт, принципте, жүйөлүү себеп эмес. Эгер 
кызыкдар адам өзүнүн өкүлүн дайындоого жетишпестен, дарт 
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күтүүсүздөн жана капыстан келип чыкса, ошол учурда гана 
ишти жагдай башкача болот. 

ж) Ыйгарым укуктуу өкүл чоң тандоодон өтүп, анын жосу-
ну күтүлүүчү учурдан тышкары болгондо, ыйгарым укуктуу 
өкүлдүн күнөөсү кызыкдар адамдын күнөөсүнө тең болот. 

Административдик даттануу эң кеч болгондо өткөрүп жи-
берилген мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө арыз менен 
бирге берилет.  

Өткөрүлүп жиберилген мөөнөттү калыбына келтирүү 
жөнүндө арыз 30 жумушчу күндүн ичинде берилиши керек. Бул 
мөөнөт мөөнөттү өткөрүп жиберүүнүн жүйөлүү себеби жокко 
чыккан күндөн тартып эсептеле баштайт. Эгер арыздануучу 
мөөнөттү өткөрлүп жиберилиши жөнүндө билген болсо же тие-
шелүү сактыкта ал тууралуу билиши керек болсо, ошол учурда 
гана жүйөлүүлүк жокко чыгат. 

Эгер даттануу мөөнөт өткөрүп жиберилген болсо жана бул 
мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө арыз берилбеген болсо, 
анда административдик арыз берген жак өткөрүлүп жиберилген 
мөөнөттү көрсөтүү керек (65-берененин 2-бөлүгүнүн 2-
сүйлөмү). Бирок бул көрсөтмө административдик даттануу бо-
юнча жол-жобону агына чыгарган жана сотко доо менен кайры-
лууга укук берген чечим эмес. Эгер административдик даттану-
уну берген жак көрсөтүлгөн кемчиликтерди четтетпесе, ошондо 
гана администрациялык орган даттанууну канааттандыруусуз 
калтырышы мүмкүн (65-берененин 2-бөлүгү). Административ-
дик даттануу кемчиликтер менен берилгендиктен доо тартибин-
де канааттандыруусуз калтырылган себебинин жүйөлүүлүгүн 
дайыма текшерүү керек. Эгер даттануу негиздүү канааттанды-
руусуз калтырылган болсо, анда маңызы боюнча ишти кароосуз 
калтырылган доо арыздан баш тартуу керек. 

Эгер мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө арызды 
берүүгө мөөнөт өткөрүп жиберилген болсо, кызыкдар адам бул 
мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүч киргизсе болот. 
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64-берене. Даттанууга коюлуучу талаптар 

Даттануу төмөнкүлөрдү камтууга тийиш: 
1) даттануу берилген администрациялык органдын ата-

лышын; 
2) даттанууну берүүчү жеке жактын фамилиясын, атын, 

атасынын атын, анын дарегин; 
3) юридикалык жактын атынан даттануу берген адам-

дын фамилиясын, атын, атасынын атын, анын кызмат ор-
дун жана юридикалык жактын турган жерин; 

4) даттануу предметин; 
5) даттанууну берген жактын талабын; 
6) даттанууга тиркелүүчү документтердин тизмегин; 
7) даттануу берүүнүн күнүн, айын жана жылын; 
8) даттанууну берген адамдын колтамгасын; 
9) даттанууну юридикалык жактын атынан берген 

адамдын колтамгасын жана юридикалык жактын мөөрүн. 

Бул беренеде административдик талаптарга коюлуучу та-
лаптар аталган. Бул контекстте 28-беренеге түшүндүрмөнү кара. 

Даттануу аны берген адамдын колтамгасы коюлушу керек 
экендигин 9-пункттан өзгөчө көрсөтүү керек (28-берененин 2-
бөлүгүнүн 6-пунктун кара). Бул талап мыйзамда түздөн-түз ка-
ралбаганда да даттануу жазуу жүзүндө болушу керек экендигин 
бир ыктай көрсөтөт. 

65-берене. Администрациялык органдын келип түшкөн 
даттануу боюнча аракеттери 

1. Даттануунун негизинде жүзөгө ашырылуучу админи-
стративдик жол-жобо администрациялык органда даттануу 
катталган күнү козголот. 

2. Администрациялык орган даттанууну алганда датта-
нуунун ушул Мыйзамдын 61-64-беренелеринин талаптары-
на ылайыктыгын текшерүүгө милдеттүү. 
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Эгерде ал ушул Мыйзамдын 61-64-беренелеринин та-
лаптарын бузуу менен берилсе, даттануу администрациялык 
орган тарабынан кыймылсыз калтырылат. Мындай учурда 
администрациялык орган кемчиликтерди токтоосуз 
көрсөтөт жана даттанууну берген жакка даттанууга жалпы 
мөөнөттүн чектеринде аларды четтетүү үчүн мүмкүнчүлүк 
берет. 

Администрациялык орган тарабынан көрсөтүлгөн 
кемчиликтер четтетилбеген учурда, даттануу жол берилгис 
деп таанылат жана канааттандырылбастан калтырылат. 

3. Жогору турган администрациялык орган жол-жобо 
козголгондон кийин төмөн турган администрациялык ор-
гандан администрациялык өндүрүш тууралуу администра-
тивдик ишти (материалдарды) токтоосуз суратып алууга 
милдеттүү. Төмөн турган администрациялык орган андай 
талапты алгандан кийин жогору турган органга админи-
стративдик ишти (материалдарды) беш күндүк мөөнөттө 
берүүгө милдеттүү. 

1-бөлүк. Административдик даттануу катталган күндөн тар-
тып өндүрүшкө киргизилет. Ушул учурдан тартып жол-жобо 
козголот. 

2-бөлүк. Биринчи кезектеги тартипте даттанууга жол берүү 
маселеси текшерилет. Мындай текшерүү 61-64-беренелери ме-
нен белгиленген талаптарга ылайык жүргүзүлөт. 

Бул беренелерде көрсөтүлгөн талаптарынын бирине ылайык 
келбеген учурда даттануу кароосуз калтырылат. Администраци-
ялык орган даттануу берген адамга кемчиликтерин көрсөтүп, 
аларды четтетүүнү талап кылуу керек.  

Даттануу органы өзүнүн карамагы боюнча даттануу берген 
жакка кемчиликтерди четтетүү үчүн мөөнөттү белгилейт. Бирок 
бул мөөнөт 63-берененин 1-бөлүгүндө даттанууга каралган жал-
пы мөөнөттөн ашпоо керек. 
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Администрациялык орган көрсөткөн кемчиликтер четте-
тилбеген учурда даттануу жолберилгис болуп таанылат жана 
канааттандыруусуз калтырылат.  

3-бөлүк. Жогору турган администрациялык органдын тала-
бы боюнча төмөн турган администрациялык орган ага админи-
стративдик жол-жобо жөнүндө административдик ишти (мате-
риалдарды) беш календардык күн ичинде өткөрүп берүүгө мил-
деттүү. 

66-берене. Административдик даттануу берүүнүн укук-
тук кесепеттери 

Төмөнкүлөрдү кошпогондо, административдик даттану-
уну берүү даттанылуучу административдик актынын атка-
рылышын административдик даттануу боюнча админи-
страциялык органдын чечими күчүнө киргенге чейин ток-
тотула турат: 

1) башка мыйзамдар менен каралган учурларда админи-
стративдик актыны токтоосуз аткарууну; 

2) коомдук кызыкчылыктарга негизденүү менен токто-
осуз аткаруу зарыл болгон учурларды. 

Эрежеде, административдик даттанууну берүү жылдыруучу 
аракетке алып келет. Мунун натыйжасы болуп белгиленген тар-
типте кабыл алынган администрациялык актынын (52-
берененин 1-бөлүгү) аткарылуусуна жол берилбестик болуп са-
налат. Бул ченем натыйжалуу укуктук коргоону камсыз кылууга 
милдеттүү. Б.а. кайра кароо предмети жоголуп кетпес үчүн кай-
ра кароо натыйжаларынын башталуу мүмкүндүгүн камсыз кы-
луу зарыл. 

Мисал: 

Менчик ээси өзүнүн үйүн бузуу жөнүндө көрсөтмө алат. 
Бул көрсөтмө административдик тартипте даттанылат. 
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Даттануу берүү административдик актынын аткарылышын 
токтотуп тургандыктан (жылдыруучу аракет) администраци-
ялык орган бузуу жөнүндө өзүнөн токтомун аткара албай жатат. 
Эгер орган өзүнүн токтомун дароо ишке ашырса, бузуу жөнүндө 
токтомду даттануу мааниси болмок эмес. Мындай учурда мен-
чик ээси зыяндын ордун талап кылуу толтуруу укугу гана бол-
мок. 

Ошенткенде да, эгерде даттануу мүмкүн эмес болсо, датта-
нуу жылдыруучу аракетти алып келбейт. Анын мисалы катары 
даттануу тек гана оозеки формада берилген учур болушу 
мүмкүн, ал эми мыйзам жазуу жүзүндөгү арызды талап кылат; 
же административдик акт арыздануучунун укуктарына кийли-
гише албай турган кырдаал (кара. 61-берене). Эгер жак курулуш 
жүрүп жаткан жерден алыс тургандыгы даана болуп көрүнүп 
турса да, атүгүл андай курулуштан жапа чегүүчү өзүнүн куру-
лушу болбосо да, курулушка уруксатты даттанып жатса, жыл-
дыруучу аракет күчүнө кирбейт. Эгер административдик датта-
нуунун мөөнөтү айкын жана бир ыйктай өткөрүп жиберилген 
болсо, өңчөй укук колдонулат. 

Ошондой эле, эгер мыйзам административдик актынын ток-
тоосуз аткарылышын караса (1-пункт) же мындай аткаруу ко-
омчулук кызыкчылыктарда зарыл болсо, жылдыруучу аракет 
жокко чыгарылат (2-пункт; кара. 70-берененин 3-бөлүгү). 
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11-ГЛАВА. АДМИНИСТРАТИВДИК ДАТТАНУУНУ 
КАРОО ЖАНА ЧЕЧҮҮ 

67-берене. Административдик даттанууну кароонун тар-
тиби жана чектери 

1. Эгерде ушул главада башка каралбаса, администра-
тивдик актыга, төмөн турган администрациялык органдын 
(кызмат адамынын) аракетине же аракетсиздигине даттану-
уну кароо ушул Мыйзамдын 4-6-главаларына ылайык 
жүзөгө ашырылат. 

2. Административдик даттануу даттанылуучу актынын 
мыйзамдуулук көз карашынан, ал эми дискрециялык ыйга-
рым укуктарды аткаруу учурунда - максатка ылайыктуулук 
көз карашынан да каралат. 

3. Административдик даттанууну кароодо администра-
циялык орган иште болгон, ошондой эле кошумча берилген 
далилдерди жетекчиликке алат. 

11-глава (67-69-беренелер) административдик даттанууну 
кароо жаан чечилүү тартибин карайт. 

1-бөлүк. Административдик даттанууну кароо ушул Мый-
замдын 4-6-главаларына, б.а. административдик жол-жобону 
жүзөгө ашыруу тартибин жөнгө салган жоболорго ылайык 
жүзөгө ашырылат.  

2-бөлүк. Административдик даттанууну кароочу орган ад-
министративдик акты кайсы органдыкы экенин карабастан анын 
мыйзамдуулугун толугу менен текшерет. Ал даттанылуучу ад-
министративдик актынын нагыз негиздерин текшерүү керек (3-
бөлүк). Андан ары төмөн турган органдын актысынн мыйзамду-
улугун текшерүү керек. 

Эгер мыйзам чечимди кабыл алууда кызмат адамынан дис-
крециялык ыйгарым укукту берсе (4-берене жана 51-берененин 
2-бөлүгү), анда ал юридикалык көз караштан бир нече мүмкүн 
болуучу варианттан бир чечимди кабыл алмак. Мындай учурда, 
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административдик даттануу карап жаткан орган административ-
дик актыны кабыл алган органдын дискрециялык ыйгарым 
укуктарынын жүзөгө ашырылуусун текшерүү менен гана, б.а. 
аны жүзөгө ашырууда карамагына калтыруунун чектеринин сак-
талышын жана каталардын жоктугун текшерүү менен 
чектелбеш керек. Андан тышкары, ал административдик актыны 
кабыл алган органдын укуктук негиздемеси – далилдери туура-
сында жана анын дискрециялык ыйгарым укуктарды жүзөгө 
ашыруу боюнча макулдугу же макул эместиги жөнүндө маселе-
ни, ошондой эле тандалып алынган чечимди күчүндө калтыруу 
же башка далилдердин негизинде жаңы чечимди кабыл алуу 
маселесин карап чыгууга милдеттүү. Тактап айтканда, даттану-
унун карап жаткан орган өзүнүн дискрециялык чечимин өзү 
кабыл алуу керек. 

3-бөлүк. Даттануу карап жаткан орган административдик 
актыны кайра кароодо административдик актыны кабыл алууга 
чейин иште болгон далилдер менен чектелбейт. Ал администра-
тивдик акты кабыл алынгандан кийин тапшырылуучу далилдер-
ди эске алуу керек. Андан тышкары, объективдүү тергөөнүн 
принциптерине ылайык, ал өзүнүн демилгеси менен иштин жаг-
дайларын ар тараптуу, толук жана объективдүү (34-берененин 1-
бөлүгү), жана, балким, жаңы далилдерди өз алдынча изилдеп 
чыгууга милдеттүү. 

68-берене. Административдик даттануу боюнча чечим 

1. Административдик даттанууну кароонун натыйжала-
ры боюнча чечим кабыл алынат. 

2. Административдик даттануу боюнча чечимде 
төмөнкүлөр көрсөтүлүүгө тийиш: 

1) чечим кабыл алган органдын аталышы (кызмат ада-
мынын фамилиясы, аты, атасынын аты); коллегиялык ор-
гандын жекече курамы; административдик жол-жобонун 
ишинин номери жана чечим кабыл алынган дата; админи-
стративдик жыйналыштын катышуучуларынын фамилия-
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лары; ушул административдик жол-жобо боюнча актыны 
кабыл алуу датасы жана администрациялык органдын ата-
лышы (кызмат адамынын фамилиясы, аты, атасынын аты); 
административдик актыны кабыл алган коллегиялык ор-
гандын (кызмат адамынын) жекече курамы; 

2) даттанууну берген жакты кошуп алганда, кызыкдар 
жактын аталышы жана/же фамилиясы, аты, атасынын аты; 

3) административдик жол-жобо иши боюнча даттанылу-
учу актынын маңызынын кыскача баяндамасы; 

4) административдик жол-жобонун иши боюнча акты-
нын мыйзамдуулугун жана негиздүүлүгүн текшерүү 
жөнүндө маселе коюлган негиздер; 

5) даттанууну кароого катышкан кызыкдар жактын 
түшүндүрмөсү; 

6) административдик даттанууну караган органдын 
(кызмат адамынын) тыянактарына негизделген иштин бел-
гиленген жагдайлары жана далилдери; 

7) алар боюнча тигил же бул далилдер четке кагылган 
жүйөлөр жана кызыкдар жактар аларга шилтеме жасаган 
колдонулбаган мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук 
актылар; 

8) административдик даттануу боюнча чечим кабыл 
алууда орган (кызмат адамы) жетекчиликке алган мыйзам-
дар жана башка ченемдик укуктук актылар; 

9) административдик жол-жобо иши боюнча актыны 
жокко чыгарууда же өзгөртүүдө жогору турган орган (кыз-
мат адамы) төмөн турган органдын (кызмат адамынын) 
тыянактары менен макул болбогон жүйөлөр; 

10) административдик даттанууну кароонун натыйжа-
лары боюнча тыянактар. 

3. Административдик даттануу боюнча чечимде админи-
стративдик чыгымдарды бөлүштүрүүнүн тартиби да 
көрсөтүлөт. 

4. Административдик даттануу боюнча чечим ушул 
Мыйзам менен белгиленген тартипте күчүнө кирет. 
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5. Административдик даттануу боюнча чечим кызыкдар 
жактарга жиберилет же кабыл алынган күндөн тартып үч 
жумушчу күндүн ичинде аларга тил кат менен тапшырылат. 

6. Административдик актыны кабыл алган админи-
страциялык орган тарабынан кабыл алынган администра-
тивдик даттануу боюнча чечим жогору турган администра-
циялык органда же сотто даттанылышы мүмкүн. 

Жогору турган администрациялык органга админи-
стративдик даттануу боюнча чечимге даттануу аны алган 
же тапшырган күндөн тартып отуз жумушчу күндүн ичинде 
жүзөгө ашырылышы мүмкүн. Жогорку турган администра-
циялык органдын чечими сотто даттанылышы мүмкүн. 

7. Административдик даттануу боюнча чечимди жогору 
турган администрациялык органда административдик дат-
тануу жана кайра кароо ушул Мыйзамдын 10 жана 11-
главалары менен каралган тартипте жүргүзүлөт. 

1-бөлүк. Административдик даттанууну кароонун 
жыйынтыктары боюнча чечим кабыл алынат. 

2-бөлүк. Административдик даттануу боюнча чечимдин 
формасына жана мазмунуна коюлуучу талаптар административ-
дик актыга коюлуучу талаптарга ылайык келет (50-берене). 

1-пункт. 50-берененин 4-бөлүгүнүн 1 жана 2-пункттарын 
кара. 

2-пункт. 50-берененин 4-бөлүгүнүн 3-пунктун кара.  

3 жана 4-пункттар. Административдик даттануу боюнча 
чечимде даттанылуучу административдик актынын маңызы 
кыска баяндамасы көрсөтүлүшү керек. Мында административ-
дик актыны кабыл алган орган чечимдин негизине койгон нагыз 
жагдайлар менен укуктук ченемдер, ошондой эле өзүнүн чечи-
мин кайсы жыйынтыктар менен негиздеген далилдер да сыпат-
талат (50-берененин 4-бөлүгүнүн 4-пунктун жана 51-беренени 
кара). 
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5-пункт. Административдик даттанууну берген жактын 
мерчемдүү нагыз жана укуктук аргументтери чагылдырылышы 
керек. Мындай талаптар административдик даттанууну карап 
жаткан органга даттанууну берген жактын мерчемдүү 
жүйөлөрүн көз жаздымда калтырбоого жана өзүнүн чечимин 
кабыл алууда аларды эске алууга жол берет. Алардын каралышы 
угууга укукту камсыз кылат. Ченем даттанууну кароодо ка-
тышып келген кызыкдар адамдын түшүндүрмөлөрүн көрсөтүү 
менен бул талапты чектегенине карабастан угууга укукту кам-
сыз кылуу принцибинен даттануу боюнча чечимде мерчемдүү 
нагыз жана укуктук аргументтерди ар тараптуу карап чыгуу жа-
на чагылдыруу милдети келип чыгат. 

6-пункт. Административдик даттануу боюнча кабыл алын-
ган чечимдин нагыз негиздерин атап чыгуу зарыл. Ошондой эле 
аларга изилденген далилдер жана алардын негизинде жасалган 
тыянактар жөнүндө маалыматтар кирет. 

7-пункт. 5 жана 6-пункттарга кошумча болуп алар боюнча 
тигил же бул далилдер четке кагылган жүйөлөр жана админи-
стративдик даттанууну берген жактардын аларга шилтеме жаса-
ган колдонулбаган мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук 
актылар келтирилиш керек. 

8-пункт. 6-пунктка кошумча болуп, административдик дат-
тануу боюнча чечим кабыл алууда орган, нагыз негиздерден 
тышкары, жетекчиликке алган мыйзамдарды жана башка че-
немдик укуктук актыларды көрсөтүшү керек. 

9-пункт. Административдик жол-жобо караган орган адми-
нистративдик актыны кабыл алган органдын тыянактары менен 
макул болбогон жүйөлөрүн көрсөтүү керек. 

10-пункт. Административдик даттанууну кароонун на-
тыйжалары боюнча тыянактар келип чыгат. 

3-бөлүк. Административдик даттануу боюнча чечимде ад-
министративдик чыгымдарды бөлүштүрүүнүн тартиби да 
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көрсөтүлөт. Ал чыгымдар 14-главанын жоболоруна ылайык 
аныкталат. 

4-бөлүк. Административдик даттануу боюнча чечим да-
ректелгенден кийин күчүнө кирет (53-берене). 

5-бөлүк. Административдик даттануу боюнча чечим кабыл 
алынган күндөн тартып үч жумушчу күндүн ичинде 
жөнөтүлүшү керек (аналогия боюнча 52-берененин 4-бөлүгү) же 
тапшырылышы керек (аналогия боюнча 52-берененин 1-
бөлүгүнүн «а» пунктчасы). 

6-бөлүк. Эгер административдик даттануу даттанылуучу 
административдик актыны кабыл алган органга берсе (кара. 62-
берененин 2-бөлүгү), жана, демек ал тарабынан чечилген, андан 
даттануу боюнча чечим жогору турган органда даттанылышы 
мүмкүн. Даттануу 30 жумушчу күндүн ичинде берилиши керек. 
Административдик даттануу боюнча чечимди соттук тартипте 
даттанууга жол берилет. 

7-бөлүк. Жогору турган администрациялык органда датта-
нуу боюнча жол-жобо 10 жана 11-главаларына ылайык жүзөгө 
ашырылат. 

69-берене. Административдик даттануунун маңызы бо-
юнча чечим кабыл алуу 

1. Административдик актыга административдик датта-
нууну карап чыгып, бул административдик актыны кабыл 
алган администрациялык орган төмөнкүлөргө укуктуу: 

1) административдик актыны жокко чыгарып же аны 
арзыбас деп таап, же жаңы административдик актыны 
кабыл алып, даттанууну толук же жарым-жартылай кана-
аттандырууга; 

2) даттанууну канааттандырбастан жана администра-
тивдик актыны өзгөртүүсүз калтырууга. 

2. Администрациялык органдын же кызмат адамынын 
аракетине административдик даттанууну карап чыгып, жо-



182 

гору турган администрациялык орган же кызмат адамы 
төмөнкүлөргө укуктуу: 

1) эгерде аракет даттануу кабыл алынган учурда улан-
тылып жатса, даттанылган аракетти толук же жарым-
жартылай мыйзамсыз деп таанып жана ал аракетти токто-
туп, даттанууну толук же жарым-жартылай канааттандыру-
уга; 

2) аракет мыйзамдуу болгон деген негиз менен даттану-
уну канааттандырбастан калтырууга. 

3. Администрациялык органдын же кызмат адамынын 
аракетсиздигине административдик даттанууну карап 
чыгып, жогору турган администрациялык орган же кызмат 
адамы төмөнкүлөргө укуктуу: 

1) эгерде жогору турган администрациялык орган же 
кызмат адамы талап кылынган аракетти жасоого укуктуу 
болгон учурда, даттанууну толук же жарым-жартылай кана-
аттандырууга жана талап кылынган аракетти тие-
шелүүлүгүнө жараша толук же жарым-жартылай 
жүргүзүүгө; 

2) даттанууну толук же жарым-жартылай канааттанды-
рууга жана төмөн турган администрациялык органды же 
кызмат адамын даттанылуучу аракетти жасоону милдеттен-
дирүүгө; 

3) эгерде аракетсиздик мыйзамдуу болсо, даттанууну 
канааттандырбастан калтырууга. 

4. Эгерде ушул берененин 1-3-бөлүктөрүндө каралган 
учурларда, тиешелүү даттанууну ушул Мыйзамга ылайык 
актыны кабыл алган органга карата жогору турган админи-
страциялык орган караса, анда жогору турган администра-
циялык орган төмөнкүлөргө укуктуу: 

1) эгерде даттануу толук же жарым-жартылай канаат-
тандырылышы мүмкүн деп эсептесе, көрсөтүлгөн 
бөлүктөрдө каралган чечимдердин бирин кабыл алууга; 

2) административдик актыны толук же жарым-
жартылай жокко чыгарууга жана административдик акты-
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ны кабыл алган төмөн турган администрациялык органга 
жаңы административдик актыны кабыл алууну тапшыруу-
га; 

3) мыйзамсыз аракетти токтотууга; 
4) талап кылынган аракетти жасоого. 

Бул беренеде, биринчи жагынан, даттанылуучу администра-
тивдик актыны кабыл алган органдын, экинчи жагынан болсо, 
жогору турган администрациялык органдын административдик 
даттануу боюнча мүмкүн болгон чечимдери аталат. 

1-бөлүк. Даттанылуучу административдик актыны кабыл 
алган администрациялык орган ушул бөлүктө каралган чечим-
дердин бирин кабыл алууга укуктуу. 

1-пункт. Ал административдик актыны жокко чыгарып же 
аны арзыбас деп таап, же жаңы административдик актыны 
кабыл алып, даттанууну толук же жарым-жартылай канааттан-
дырышы мүмкүн. Бирок даттанылуучу административдик акт 
толук же жарым-жартылай жокко чыгарылыш мүмкүн жана 
жаңы административдик акт менен алмаштырылыш мүмкүн. 

2-пункт. Ал даттанууну мүмкүн эместиги же негизсиздиги 
туурасында канааттандырбастан жана алгачкы административ-
дик актыны өзгөртүүсүз калтырышы мүмкүн. 

2-бөлүк. Жогору турган администрациялык орган ушул 
бөлүктө каралган чечимдердин бирин кабыл алууга укуктуу. 

1-пункт. Ал даттанууну толук же жарым-жартылай канаат-
тандырышы мүмкүн. Ал даттанылуучу административдик акты-
ны толук же жарым-жартылай жокко чыгарышы мүмкүн. Эгер 
административдик акт аракетти жасоого байланыштуу болсо, ал 
анда төмөн турган администрациялык органды бул аракетти 
токтотууга милдеттендириши мүмкүн. 

2-пункт. Ал даттанууну анын мүмкүн эместиги же негиз-
сиздиги жагында канааттандыруусуз калтырышы мүмкүн.  
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3-пункт. Администрациялык органдын аракетсиздигин дат-
танууда (44-берене) жогору турган орган бул бөлүктө каралган 
чечимдердин бирин кабыл алууга укуктуу. 

1-пункт. Ал даттанууну толук же жарым-жартылай канаат-
тандырышы мүмкүн. Органдын тийиштүү ыйгарым укуктары 
болгон учурда ал талап кылынган аракетти толук же жарым-
жартылай өзү жасашы мүмкүн. 

2-пункт. Бирок ал төмөн турган органды да талап кылынган 
аракетти жасоого милдеттендириши мүмкүн. 

3-пункт. Эгер аракетсиздик мыйзамдуу болсо, ал даттануу-
ну канааттандыруусуз калтырышы мүмкүн. 

4-бөлүк. Даттанылуучу актыны кабыл алган органдан жого-
ру турган администрациялык орган арыздануучу үчүн даттануу-
ну кароонун жакшыртуучу натыйжалары боюнча ушул бөлүктө 
каралган чечимдердин бирин кабыл алышы мүмкүн. 

1-пункт. Ал даттанууну толук же жарым-жартылай канаат-
тандырышы мүмкүн же арыз боюнча өзү чечим кабыл алышы 
мүмкүн. 

2-пункт. Ал даттанууну толук же жарым-жартылай жокко 
чыгарышы мүмкүн жана төмөн турган органды жаңы админи-
стративдик акт кабылууга милдеттендириши мүмкүн. 

3-пункт. Ал төмөн турган органды мыйзамсыз аракетин 
токтотууга милдеттендириши мүмкүн. 

4-пункт. Ал төмөн турган органды талап кылынган аракетти 
жасоого милдеттендириши мүмкүн. 
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12-ГЛАВА. АДМИНИСТРАТИВДИК АКТЫНЫ ЖАНА 
АДМИНИСТРАТИВДИК ДАТТАНУУ БОЮНЧА 

ЧЕЧИМДИ АТКАРУУ ЖАНА МАЖБУРЛАП АТКАРТУУ 

 70-берене. Административдик актынын жана админи-
стративдик даттануу боюнча чечимдин милдеттүүлүгү 

1. Административдик акт жана административдик дат-
тануу боюнча чечим (мындан ары - акт жана чечим) аткаруу 
үчүн милдеттүү болот. 

2. Акт жана чечим ушул Мыйзам менен каралган датта-
нуу мөөнөтү аяктагандан кийин аткарылууга жатат. 

3. Мыйзам менен каралган учурларда, ошондой эле ко-
омдук кызыкчылыктардан улам, акт жана чечим токтоосуз 
аткарылышы мүмкүн. Актыны жана чечимди токтоосуз 
аткаруу талабы актынын өзүндө чагылдырылууга тийиш. 

1-бөлүк. Ар кандай административдик акт аткаруу үчүн 
милдеттүү. Эгер административдик акт даттанылган болсо, ал 
административдик даттануу боюнча кабыл алынган чечимдеги 
редакциясында аткарылууга жатат. Алсак, эгер даттануу жарым-
жартылай канааттандырылган болсо, анда административдик 
акт чечим менен күчүндө калтырылган бөлүктө гана аткары-
лышы керек. 

2-бөлүк. Эрежеде, демейдеги тартипте даттанылууга 
мүмкүн болбогон административдик акт аткарылышы мүмкүн. 
Ал даттанылууга жатпаш керек. 

3-бөлүк. Мыйзамда же башка ченемдик укуктук актыларда 
каралган учурларда, ошондой эле коомдук кызыкчылыктардан 
келип чыгууда административдик акт даттанууга мөөнөтү аякта-
ганга чейин аткарылышы мүмкүн. Административдик актыны 
жана даттануу боюнча чечимди токтоосуз аткаруу актынын 
өзүндө чагылдырылышы керек. 
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Алсак, ушул ченемге ылайык административдик актынын 
жылдыруучу (токтото туруучу) аракетин жокко чыгаруунун эки 
мүмкүндүгү бар: 

Бир жагынан, мыйзамдын өзү административдик даттануу-
нун жылдыруучу (токтото туруучу) аракетин жокко чыгарышы 
мүмкүн. Бул учурда административдик актыда мындай талапты 
чагылдыруу декларативдик гана мүнөзгө ээ, б.а. учурдун талап-
тары үчүн шарт болуп саналбайт. Орган мыйзам менен каралган 
кесепеттин башталышына тоскоолдук кылууга укуктуу эмес. 
Мыйзам чыгаруучу өзү даттануу мөөнөтү аяктаганга чейин 
чечимди аткаруудан коргоо жагында жарандын жеке кызыкчы-
лыктарынан чечимдин токтоосуз аткарылышы жагында коомдук 
кызыкчылыктарды жогору коёт. 

Бирок администрациялык орган өзү жылдыруучу аракетти 
жокко чыгарышы мүмкүн. Анын шарты болуп коомдук 
кызыкчылыктарда зарыл болгон административдик актыда тий-
иштүү талаптын көрсөтүлүшү саналат. Принципте, кайсыл бир 
мыйзамдын аткарылышы дайыма коомдук кызыкчылыктарга 
байланыштуу. Ошон үчүн 70-берененин маңызы боюнча адми-
нистративдик даттануунун жылдыруучу аракети принцибинен 
чегинүү зарылдыгын негиздөө максатында коомдук кызыкчы-
лык жалпы кызыкчылыкка салыштырмалуу аткаруунун токтото 
турууда артыкчылыктуу болуу керек. Мисалы, эгер коопсуздук-
тун алдын алуу үчүн чукул чараларды кабыл алуу зарылдыгы 
болсо жана жол-жоболук коргонуунун башка каражаттары бол-
босо, мындай кызыкчылык болот. 

Мисал: 

Ресторандардын бирин текшерүү мезгилинде тамактарды 
жасоо үчүн бузулган азыктардын пайдаланылуу фактылары бир 
нече аныкталган. Бул учурда ресторандын ээсин лицензиядан 
ажыратуу жөнүндө көрсөтмө токтоосуз аткарылуу талабы менен 
кошо чыгарылат, анткени андан аркы ресторандык бизнести 
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жүзөгө ашыруу келүүчүлөрдүн ден-соолугуна коркунуч келти-
рет. 

Токтоосуз аткаруу талабы дагы негизделген болуу керек 
(51-берененин 1-бөлүгү). Негиздемеде коомдук кызыкчылык 
жеке кызыкчылыкка салыштырмалуу даттануу мөөнөтү аякта-
ганга чейин аткарууну токтото турууда артыкчылыктуу болуусу 
көрсөтүлүшү керек. 

71-берене. Актыны жана чечимди аткарууга жиберүү 

1. Актыны жана чечимди аткарууга жиберүү ушул ак-
тыны же чечимди чыгарган администрациялык органга 
жүктөлөт. 

2. Административдик даттануу боюнча чечим аны атка-
рууга жиберүүгө ыйгарым укуктуу төмөн турган админи-
страциялык органга тиешелүү чечим кабыл алынган 
күндөн тартып үч жумушчу күндүн ичинде жиберилет. 

1-бөлүк. Алгач актыны чыгарган администрациялык орган 
мажбурлап аткаруунун органы болуп саналат. 

2-бөлүк. Жогору турган администрациялык орган төмөн 
турган органга даттануу боюнча чечим кабыл алынган күндөн 
үч жумушчу күндүн ичинде анын аткарууга жөнөтөт. 

72-берене. Актыны жана чечимди аткартуу 

1. Акт жана чечим ушул Мыйзам, башка мыйзам жана 
аларга ылайык кабыл алынуучу ченемдик укуктук акт ме-
нен белгиленген тартипте ыйгарым укуктуу администраци-
ялык орган тарабынан аткартылат. 

2. Бир жакка карата бир нече өз алдынча актылар жана 
чечимдер чыгарылган учурда, ар бир акт же чечим өз-
өзүнчө аткартылат. 

1-бөлүк. Административдик актыларды жана администра-
тивдик даттануулар боюнча чечимдерди аткартуу тартиби Ад-
министративдик жол-жоболор жөнүндө мыйзам же атайын мый-
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замдар менен аныкталат. Бул маселе боюнча КР Салык кодексин 
кара. 

2-бөлүк. Эгер бир эле адамга карата бир нече актылар же 
чечимдер кабыл алынган болсо, анда бир же бир нече актылар-
дан же чечимдерден келип чыгуучу милдеттер өзүнчө аткарты-
лат. 

73-берене. Актыны же чечимди аткаруунун мөөнөтү 

1. Акт жана чечим даттануу мөөнөтү өтүп кеткен күндөн 
тартып он жумушчу күндөн кечиктирбеген мөөнөттө атка-
рылууга жатат. 

2. Актыларды же чечимдерди аткаруунун кыскар-
тылган мөөнөтү административдик жол-жоболордун айрым 
категориялары боюнча башка мыйзам менен белгилениши 
мүмкүн. 

1-бөлүк. Акт жана чечим даттануу мөөнөтү өтүп кеткен 
күндөн тартып он жумушчу күндөн кечиктирбеген мөөнөттө 
аткарылууга жатат. 

2-бөлүк. Атайын мыйзамдар менен кыскартылган 
мөөнөттөр белгилениши мүмкүн. Мындай учурда алар жалпы 
мөөнөт алдында артыкчылыктуу.  

74-берене. Актыларды жана чечимдерди аткаруунун 
тартиби 

1. Акт жана чечим ыйгарым укуктуу администраци-
ялык орган тарабынан актыда жана чечимде көрсөтүлгөн 
аракеттерди жасоо жолу менен аткарылат. 

2. Актыны жана чечимди аткаруу боюнча аракеттерди 
жасоо тиешелүү документ менен, ошондой эле тиешелүү ре-
естрге жазуу менен ырасталышы мүмкүн. 

3. Арыздануучуга юридикалык мааниси бар документти 
берүү жөнүндө чечим белгиленген формадагы документ иш 
жүзүндө берилген учурдан тартып аткарылды деп эсептелет. 



189 

4. Актыны жана чечимди айрым категориялар боюнча 
аткаруу арыздануучу тарабынан белгилүү бир аракеттердин 
жасалышы менен шартталышы мүмкүн. 

1-бөлүк. Аткаруу предмети болуп административдик актыда 
же даттануу боюнча чечимде көрсөтүлгөн аракет саналат. Ара-
кеттин табияты жана көлөмү резолютивдик бөлүккө ылайык 
аныкталат. Акыркысынын негизинде тийиштүү аткартуу 
мүмкүндүгүн камсыз кылуу үчүн ал болушунча так жана айкын 
туюндурулушу керек. 

2-бөлүк. Аткартууга жаткан аракетке салыштырмалуу ал 
тийиштүү документти күбөлөндүрүү менен, ошондой эле тийи-
штүү реестрде жазууну жасоо аркылуу гана жасалышы мүмкүн 
(мисалы, Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоонун бирдиктүү 
мамлекеттик реестри).  

3-бөлүк. Эгер аткаруу тийиштүү документти берүү менен 
аткарылса, белгиленген формадагы документ берилген учурдан 
ал чечим аткарылган болуп саналат. 

4-бөлүк. Арыздануучуга белгилүү аткаруучулук аракеттер-
ди жасоо милдети жүктөлүшү мүмкүн. 

Мисал: 

Арыздануучу сейфте сакталып жаткан документти 
көрсөтүүгө милдеттүү. Аны сейфтин коду деп атап милдеттен-
дирсе болот. 

75-берене. Актыны жана чечимди аткарбоонун кесепет-
тери 

1. Администрациялык органдын актысын жана чечи-
мин аткарбай койгон кызмат адамы мамлекеттик, муници-
палдык кызмат жөнүндө мыйзамдар менен белгиленген тар-
тип жоопкерчилигине тартылууга жатат. 
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2. Тартип жоопкерчилигине тартуу кызмат адамын ад-
министрациялык органдын актысын жана чечимин аткару-
удан бошотпойт. 

1-бөлүк. Аткарылууга жооптуу кызмат адамы акт менен 
чечимди аткартууга милдеттүү. Карамагына калтыруу укугу 
берилген эмес. Бул милдеттин бузулушу тартиптик жоопкерчи-
ликке алып келет. 

2-бөлүк. Кызмат адамынын тартиптик жоопкерчиликке тар-
тылышы акт менен чечимди аткартуу милдетинен бошотпойт. 

76-берене. Административдик актыны жана чечимди 
мажбурлап аткартуу 

1. Кандайдыр бир аракетти аткарууга багытталган акт 
жана чечим мажбурлоонун төмөнкү чараларынын жардамы 
менен мажбурлап аткарылышы мүмкүн: 

1) аракеттерди административдик акт жана чечим да-
ректелген жактын эсебинен аткартуу; 

2) акчалай мажбурлоо; 
3) түздөн-түз мажбурлоо. 
2. Мажбурлоо чарасы анын максатына шайкеш болууга 

тийиш. Мажбурлоо чарасы милдеттүү жактын жана ко-
омдун зыяндары мүмкүн болушунча минималдуу тандалып 
алынууга тийиш. 

1-бөлүк. Аракеттерди аткарууга багытталган акт жана 
чечим жактын эсебинен аткартуу (78-берене), акчалай мажбур-
лоо (79-берене) жана түздөн-түз мажбурлоо чаралары (80-
берене) кирет. 

2-бөлүк. Өлчөмдөштүк принцибине ылайык мажбурлоо ча-
расы аны максаты менен акылга сыяр салыштырмалуулукта бо-
луш керек. Ушул себептүү, биринчи кезекте, кызыкдар адамга 
мүмкүн болушунча аз даражада оордотуучу мажбурлоо чарасын 
колдонуу керек (кара. 9-берене). 
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Мыйзамдын өзү мажбурлоо чараларынын кезектүүлүк тар-
тибин караштырат.  

Эгер ага жүктөлгөн аракетти жүзөгө ашырбаса, анда орган 
акт менен чечим багытталган жактын эсебинен бул аракеттин 
аткарылышын башка жакка тапшырууга укуктуу. Эгер аракет 
башка жак тарабынан аткарууга мүмкүн болбосо, анткени дат-
тануу боюнча акт жана чечим багытталган жак өзү гана атка-
руучу аракет жүктөлсө, анда орган акчалай мажбурлоо салат. 
Эгер жогоруда көрсөтүлгөн чаралар натыйжасыз болсо, орган 
түздөн-түз милдеттүү жакты тийиштүү аракетти аткартууга 
мажбурлоого укуктуу. 

77-берене. Мажбурлап аткартуу органы 

1. Мыйзам менен каралган учурларды кошпогондо, ад-
министративдик актыны жана чечимди мажбурлап аткар-
туу аларды кабыл алган администрациялык орган (мындан 
ары - мажбурлап аткартуу органы) тарабынан жүзөгө ашы-
рылат. 

2. Мажбурлап аткартуу органы жогору турган админи-
страциялык орган тарабынан кабыл алынган даттануу бо-
юнча чечимди да аткартат. 

Актыны кабыл алган администрациялык орган өзүнүн ад-
министративдик актынын аткарылышы үчүн жооптуу болот. 
Ошондой эле административдик даттануу боюнча чечим жогору 
турган орган тарабынан кабыл алынган учурда аткарууну адми-
нистративдик актыны кабыл алган орган жүзөгө ашырат. 

78-берене. Аракеттерди акт жана чечим даректелген 
жактын эсебинен аткартуу 

1. Эгерде административдик акт, чечим менен каралган 
кандайдыр бир аракетти аткаруу милдети акт даректелген 
жак тарабынан аткарылбаса, бирок анын аткарылышы 
башка жак тарабынан мүмкүн болсо, анда мажбурлап ат-
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картуу органы бул аракетти акт жана чечим даректелген 
жактын эсебинен аткарууну башка жакка тапшырууга 
укуктуу. 

2. Эгерде бул мүмкүн болсо, эгерде мыйзам менен башка 
каралбаса, мажбурлап аткартуу органы ал аракетти мил-
деттүү жактын эсебинен өзү аткарууга укуктуу. 

1-бөлүк. Эгер кызыкдар адам ага администрациялык акт ме-
нен жүктөлгөн аракетти аткарбаса, анда бул аракетти аткаруу 
үчүнчү жактарга тапшырылышы мүмкүн. Бирок ал үчүн да-
ректелүүчү гана эмес, үчүнчү жактар тарабынан да бул аракетти 
аткаруу мүмкүн болуучу шарт зарыл. Чыгымдарды милдеттүү 
жак көтөрөт. 

Мисал: 

1) Курулушчуга мыйзамсыз тургузулган үйдү бузуу 
көрсөтүлгөн. Ал көрсөтмөнү аткарбайт. Мажбурлап аткартуу 
органы курулушту бузуу боюнча иштердин жүргүзүлүшүн кай-
сы бир курулуш компаниясына тапшырышы мүмкүн. 

2) Жак өзүнүн финансылык абалы менен тааныштырып, 
алардын толуктугу жана далилдүүлүгү тууралуу маалыматты 
ырастоого милдеттүү. Мындай маалыматтарды билдирүү мил-
деттүү жактын билимине гана таянат. Ошондуктан үчүнчү жак 
мындай маалыматты бере албайт. Демек, милдеттүү жактын 
эсебинен үчүнчү жактар тарабынан аракеттердин аткарылышы 
мүмкүн эмес. 

79-берене. Акчалай мажбурлоо 

1. Акчалай мажбурлоо - бул административдик акт да-
ректелген жакка карата актыны, чечимди аткарбагандыгы 
үчүн администрациялык орган тарабынан салынуучу акча-
лай формадагы мажбурлоо чарасы. 

2. Эгерде аракет башка жак тарабынан аткарылышы 
мүмкүн болбосо, акчалай мажбурлоо актысы, чечим да-
ректелген жакка дайындалат. 
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3. Эгерде акт жана чечим даректелген жак тиешелүү ад-
министративдик актыда көрсөтүлгөн кандайдыр бир ара-
кетти аткаруудан чегинбеген учурда да акчалай мажбурлоо 
дайындалат. 

4. Ушул берене менен каралган учурларда, акчалай 
мажбурлоо эсептик көрсөткүчтүн элүүдөн беш жүзгө чейин-
ки өлчөмүндө дайындалат. 

5. Акт даректелген жак акчалай мажбурлоону төлөбөй 
койгон учурда, администрациялык орган мажбурлоону ак-
чалай өндүрүп алуу жөнүндө мажбурлап аткартуу органына 
кайрылат. 

1-бөлүк. Административдик акт даректелген жакка карата 
актыны, чечимди аткарбагандыгы үчүн администрациялык ор-
ган акчалай формадагы мажбурлоо чарасын салышы мүмкүн. 
Мындай учурда ал алдына белгиленген акчалай сумманы төлөш 
керек. 

2-бөлүк. Акчалай мажбурлоо башка жак тарабынан аракет-
тин аткарылышы мүмкүн эмес болсо, ошол учурда гана акчалай 
мажбурлоо салынат (87-беренеге карата түшүндүрмөдө 2-
мисалды кара.). 

3-бөлүк. Эгер милдеттүү жак ага жүктөлгөн милдетти ат-
карбаса да акчалай мажбурлоо салынышы мүмкүн. Эгер жак ал 
үчүн тыюу салынган аракетти жасоодон тартынып туруусу ке-
рек болсо, ал дагы мажбурлоонун акылга сыяр чарасы болуп 
саналат. 

4-бөлүк. Акчалай мажбурлоонун өлчөмү мажбурлап аткар-
туучу органдын карамагы боюнча аныкталат. Бирок ал мыйзам 
чектеринде иштеш керек. Ал өлчөмдөштүк принцибин дагы 
сактоо керек (76-берененин 2-бөлүгү). Мында коомчулуктун 
кызыкчылыгында аткатуунун маанилүүлүгү менен милдеттүү 
адамдын финансылык абалын бири-бири менен баалоо үчүн са-
лыштыруу зарыл. 
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5-бөлүк. Мажбурлап аткартуучу орган төлөнгөн акчалай 
мажбурлоонун өз алдынча өндүрүүгө милдеттүү эмес, ал өз ара 
жардамдашуунун алкагында башка органга мажбурлап аткартуу 
үчүн кайрылышы мүмкүн (3-главаны кара). Бирок тапшырманы 
алган орган администрациялык органдын акчалай талаптарды 
өндүрүү боюнча укуктук ыйгарымдарына жана көндүмдөрүнө ээ 
болуш керек (мисалы: салык кызматы, сот аткаруучулары). 

80-берене. Түздөн-түз мажбурлоо 

Эгерде милдеттүү жактын эсебинен аракеттерди же ак-
чалай мажбурлоону аткаруу максатка алып келиши мүмкүн 
болбосо же объективдүү жагдайлар боюнча колдонулушу 
мүмкүн болбосо, анда мыйзамга ылайык андай ыйгарым 
укугу бар тиешелүү администрациялык орган милдеттүү 
жакты тиешелүү аракетти аткарууга түздөн-түз мажбурлоо-
го же белгилүү бир аракетти жасоого тыюу салууга укуктуу. 

Эгер милдеттүү адамын эсебинен аракеттер аткарылбаса же 
акчалай мажбурлоо натыйжасыз колдонулган болсо же башынан 
эле колдонулушу мүмкүн эмес болсо, администрациялык орган 
милдеттүү адамды административдик акт менен менен 
жүктөлүүчү милдетти түздөн-түз аткартууга укуктуу. 

Мисал: 

Карызкор батирди бошотууга милдеттүү, анткени ал куру-
луш мыйзамдарына ылайык жашоо үчүн жараксыз. Милдеттүү 
адам колунда жок болгондуктан акчалай мажбурлоо натыйжага 
алып келбейт. Эмерек батирден үчүнчү жактар тарабынан чыга-
рылышы мүмкүн. Эгер карызкор батирди өз эрки менен бо-
шотуудан баш тартса, бул аракетке түздөн-түз мажбурлоо аркы-
луу гана жетишсе болот. 
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81-берене. Мажбурлоо чараларын колдонуу жөнүндө эс-
кертүү 

1. Милдеттүү жак мажбурлоо чараларын колдонуу 
жөнүндө эскертилүүгө тийиш. Эскертүүдө тиешелүү мил-
детти аткаруунун мөөнөтү белгиленип, анын ичинде мил-
деттүү жакка өзү үчүн алгылыктуу жана мыйзам менен 
тыюу салынбаган ыкма менен аны аткаруу мүмкүнчүлүгү 
берилиши мүмкүн. 

2. Эгерде аракеттердин милдеттүү жактын эсебинен ат-
карылышы чоң сарптоолорго алып келсе, эскертүүдө кий-
инки талаптарды коюуга бөгөт болбогон чыгашалардын 
сметасы белгиленүүгө тийиш. 

3. Акчалай мажбурлоону колдонуу жөнүндө эскертүүдө 
акчалай мажбурлоонун белгилүү өлчөмү белгиленүүгө тий-
иш. 

4. Милдет аткарылганга чейин же администрациялык 
орган түздөн-түз мажбурлоону колдонгонго чейин эскертүү 
кайталана бериши мүмкүн. Бул убакыттын ичинде эскертүү 
өзгөртүүлөргө дуушар болушу мүмкүн. 

5. Эскертүү жазуу жүзүндө түзүлүүгө жана администра-
тивдик актылар ушул Мыйзам менен белгиленген тартипте 
милдеттүү жакка тапшырылууга тийиш. 

1-бөлүк. Актыны жана чечимди аткаруунун алдында мил-
деттүү адам мажбурлоонун конкреттүү чарасынын колдонулушу 
жөнүндө эскертилиши керек. Эскертүүдө милдеттүү адамдын 
өзүнүн тийиштүү милдетин аткаруу мөөнөтү көрсөтүлөт. 
Мөөнөттү администрациялык орган өз карамагына калтыруу 
менен белгилейт. Мында милдеттүү адамдын жана анын жеке 
жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын оордотуу менен админи-
стративдик актыны аткарууда коомдук кызыкчылык эске алы-
нышы керек. 

2-бөлүк. Эскертүүдө мажбурлоо чараларын колдонууга бай-
ланыштуу болжолдуу пайда болуучу чыгымдар өлчөмү белги-
лениши керек. Бул маалымат административдик акты милдеттүү 
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адамдын эсебинен үчүнчү жактар тарабынан аткарылуу учурун-
да зарыл, анткени алар милдеттүү жакты болжолдуу чыгымдар 
тууралуу эскертип, өз алдынча жана өз ыктыяры менен аткаруу 
жөнүндө чечим кабыл алууга мүмкүндүк бериши керек. Чыныгы 
чыгымдар көрсөтүлгөн сметадан ашып кетиши мүмкүн. 

Мисал:  

Мажбурлоо чарасы жөнүндө эскертүү: 

2020-жылдын 15-майындагы даттанылууга жатпай турган 
(күчүнө кирген) административдик актыга ылайык Сизге Х 
көчөсүнүн 25-үйдүн жайгашкан дареги боюнча Сиздин жер тил-
кеңиздин аймагынан таштандыларды чыгаруу боюнча милдет-
тенме жүктөлгөн. 

Учурда бул милдет Сиз тараптан аткарылган эмес. 

Ушул эскертүү тапшырылган күндөн тартып таштанды эки 
жумадан бери чыгарылбай турган учурда бул милдетти аткаруу 
Х фирмасы тарабынан жүзөгө ашырылат. Таштандыларды чы-
гаруу боюнча 1000 сом өлчөмүндөгү чыгымдар Сизге жүктөлөт. 
Чыгымдардын суммасы боюнча кошумча толук маалымат Х 
фирмасынын чыгымдар сметасында тиркелет. 

3-бөлүк. Акчалай мажбурлоо салынганда эскертүүдө акча-
лай мажбурлоонун өлчөмү көрсөтүлүү керек (79-берененин 4-
бөлүгү). 

4-бөлүк. Мажбурлоо чараларын колдонуу жөнүндө эскертүү 
бир нече жолу чыгарылышы мүмкүн. Алсак, ар кандай 
өлчөмдөгү акчалай мажбурлоо чараларын колдонуу жөнүндө 
эскертүү бир нече жолу чыгарылышы мүмкүн. Бирок жаңы ча-
раны колдонуу жөнүндө эскертүү мурункусу аткарылгандан 
кийин гана болушу мүмкүн. Мажбурлоо чарасы өзгөртүлүшү 
мүмкүн. Мисалы, эгер биринчи чара анча диспропорциялуу чоң 
өлчөмдөгү чыгымдар менен аткарылышы белгилүү болсо, мил-
деттүү адамдын эсебинен аткарылышы жөнүндө эскертүү акча-
лай мажбурлоо жөнүндө эскертүүгө алмаштырылышы мүмкүн. 
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5-бөлүк. Эскертүү жазуу жүзүндө түзүлүшү керек жана 
мыйзам менен белгиленген тартипте тапшырылышы керек. 

82-берене. Мажбурлоо чараларын дайындоо 

Мажбурлоо чараларын колдонуу жөнүндө эскертүүдө 
белгиленген мөөнөттө милдеттүү жак тарабынан тиешелүү 
милдеттер аткарылбаган учурда мажбурлоо чаралары 
дайындалат. 

Эгер милдеттүү адам ага жүктөлгөн милдеттерди мыйзам 
менен белгиленген мөөнөттө аткарбаса, анда ага карата мажбур-
лоо чарасы салынат. Актыны жана чечимди аткаруу үчүн маж-
бурлоо чарасын салуу шарт болуп саналат. Мажбурлоо чарасын 
салууда мажбурлоо чарасын колдонуу жөнүндө эскертүүнүн 
чыгарылуу тартибин жана милдеттүү жак тарабынан ага 
жүктөлгөн милдеттенменин аткарылбаганын дагы бир жолу 
текшерүү зарыл. 

Мисал: 

Мажбурлоо чарасын колдонуу: 

2020-жылдын 15-майындагы мажбурлоо чарасын колдонуу 
жөнүндө эскертүүгө карабастан жер тилкесиндеги таштандыны 
чыгаруу боюнча Сизге жүктөлгөн милдет аткарылбаптыр. Та-
штандыны чыгарууну 2020-жылы 1-июнда Х фирмасы ишке 
ашырат. 

83-берене. Мажбурлоо чараларын колдонуу 

1. Дайындалган мажбурлоо каражаты анын дайында-
лышына ылайык колдонулат. 

2. Эгерде милдеттүү жак аракеттерди аткаруу же түздөн-
түз мажбурлоону колдонуу убагында каршылык көрсөтсө, 
анда ага каршы мыйзам менен белгиленген тартипте күч 
колдонулушу мүмкүн. 
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Бул учурда администрациялык органдын талабы боюн-
ча тиешелүү органдар каршылык көрсөтүүнү жеңүү макса-
тында жардам көрсөтүүгө милдеттүү. 

3. Аткаруу өз максатына жеткенде аткаруу өндүрүшү 
аяктайт. 

1-бөлүк. Мажбурлоо чарасы анын максатына ылайык гана 
колдонулушу керек. Алсак, үчүнчү жактар тарабынан аракет-
терди аткарууда административдик акты менен гана жүктөлгөн 
милдет аткарылышы керек.  

2-бөлүк. Эгер милдеттүү адам үчүнчү жактар тарабынан 
аракеттер аткарылып жаткан мезгилде же мажбурлоо чараларын 
колдонууга каршылык көрсөтсө, мажбурлоо чарасы күч колдо-
нуу менен аткарылышы керек. Эгер, алар мыйзамды күч колдо-
нуп аткарууга ыйгарым укуктуу болсо, мажбурлап аткартуучу 
орган башка органдардын жардамын (мисалы, укук коргоо ор-
гандары) алса болот. 

3-бөлүк. Аткаруу максаты аткарылганда аткаруучулук 
өндүрүш аяктайт. Мында милдеттүү жак ага жүктөлгөн милдет-
тенмени өзү аткарганы же ал үчүнчү жактардын аракеттеринин 
эсебинен бул милдеттенменин аткарылганы ал мааниге ээ эмес. 
Эгер салынган акчалай мажбурлоо өндүрүлгөн болсо, өндүрүү 
боюнча жол-жобо дагы токтотулууга жатат. Акчалай мажбурлоо 
административдик актыны аткарууда гана кызмат кылат. Ал 
жазалоо эмес. 
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13-ГЛАВА. АКЧАЛАЙ ТАЛАПТАРДЫ АТКАРУУ 

84-берене. Коомдук-укуктук акчалай талаптар 

Коомдук-укуктук акчалай талаптар - бул мыйзамда бел-
гиленген тартипте жана административдик актылардын 
негизинде мамлекеттик жана жергиликтүү бюджетке мил-
деттүү тартипте төлөнүүгө жаткан акчалай суммалар 
(мындан ары - акчалай талаптар). 

Коомдук-укуктук мүнөздөгү акчалай талаптар жөнүндө 
өзүнчө жобо бар. Мында мамлекеттик жана жергиликтүү бюд-
жетке төлөнүүчү акчалай талаптар жөнүндө кеп болууда. Ушуну 
менен алар жарандык укуктагы акчалай талаптардан айырмала-
нат. 

85-берене. Акчалай талаптарды аткаруу тартиби 

Акчалай талаптар аткаруу өндүрүшү жөнүндө мыйзам-
дар менен белгиленген тартипте сот актыларынын негизин-
де аткарылууга жатат. 

Коомдук-укуктук акчалай талаптар соттук актылардын не-
гизинде гана аткарылууга тийиш. 

86-берене. Милдеттүү жак 

Акчалай талаптар менен каралган суммаларды төлөө 
милдети сумманы төлөөгө милдеттүү төмөнкү жакка 
жүктөлөт: 

1) өзү үчүн же өзү жол берген тартип бузуулар үчүн; 
2) башка жак үчүн. 

Коомдук-укуктук акчалай талаптар өзү жана башка үчүн 
сумманы төлөөгө милдеттүү жак тарабынан төлөнөт. 

87-берене. Актынын же чечимдин дубликатын берүү 

1. Акт же чечим жоголгондо, жараксыз болуп калганда 
жана аларды пайдалануу мүмкүн болбогон башка учурлар-
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да, кызыкдар жак актынын же чечимдин дубликатын берүү 
жөнүндө арыз менен кайрылууга укуктуу. Дубликатты 
берүү жөнүндө арыз документтин колдонуу мөөнөтүү аякта-
ганга чейин берилиши мүмкүн. 

Актынын же чечимдин дубликатын берүү арыз түшкөн 
күндөн тартып он жумушчу күндүн ичинде ыйгарым укук-
туу административдик орган тарабынан жүргүзүлөт. 

2. Актынын же чечимдин дубликатын берүүдө мыйзам-
дар менен каралган өлчөмдө жана тартипте мамлекеттик 
алым алынат. 

Кызыкдар жак мамлекеттик алымды төлөгөндөн кийин жо-
готулган же жараксыз болуп калган актынын же чечимдин ор-
дуна актыны же чечимдин дубликатын алуу жөнүндө арыз ме-
нен кайрылса болот. Дубликатты берүү он жумушчу күндүн 
ичинде жүргүзүлөт. 
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14-ГЛАВА. АДМИНИСТРАТИВДИК ЧЫГАШАЛАР 

 88-берене. Административдик чыгашалар 

Административдик жол-жобону жүзөгө ашырууда мый-
зам менен белгиленген тартипте жана өлчөмдө төлөнүүчү 
мамлекеттик алым, ошондой эле ушул глава менен белги-
ленген башка чыгашалар административдик чыгашаларга 
таандык болот. 

Административдик чыгымдарга мамлекеттик алым, ошон-
дой эле 14-глава менен белгиленген чыгымдар кирет. 

89-берене. Административдик жол-жоболордун иштери 
боюнча алымдарды төлөө 

1. Арыздануучу, ошондой эле мыйзам менен каралган 
учурларда башка жактар административдик жол-жобо бою-
нча ишти кароо үчүн мыйзамдар менен белгиленген 
өлчөмдө жана тартипте мамлекеттик алым төлөөгө мил-
деттүү. 

2. Административдик жол-жобону жүзөгө ашырууда 
алымды кайтарып берүү, аны төлөөдөн бошотуу, төлөө 
мөөнөтүн узартуу же аны кийинкиге которуу жана анын 
өлчөмүн азайтуу маселелери мыйзамдар менен жөнгө салы-
нат. 

1-бөлүк. Негизи арыздануучу мамлекеттик алымды төлөшү 
керек. Мыйзамда каралган учурларда мамлекеттик алымды 
төлөө башка адамдарга жүктөлүшү мүмкүн. 

2-бөлүк. Мамлекеттик алымды төлөөнүн өлчөмүн жана 
убактысын өзгөртүү маселелери мыйзам менен жөнгө салынат. 
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90-берене. Административдик жол-жобону жүзөгө ашы-
руудагы башка чыгашалар 

1. Административдик жол-жобону жүзөгө ашыруудагы 
башка чыгашаларга төмөнкүлөр таандык болот: 

1) административдик даттануу боюнча административ-
дик актыны же чечимди же башка документтерди даректел-
генге тапшырууга, ошондой эле күбөлөрдү, эксперттерди 
жана котормочуларды чакыртууга байланышкан чыгаша-
лар; 

2) административдик актыны жарыялоого жана угузуу-
га байланышкан чыгашалар; 

3) административдик актыга же жол-жобого тиешеси 
бар башка документтердин кошумча нускаларын тапшыру-
уга байланышкан чыгашалар, ошондой эле ал документтер-
ден көчүрмөлөрдү (ксерокөчүрмөлөрдү) жана алардан 
үзүндүлөрдү алууга жана акыркыларын берүүгө байланыш-
кан чыгашалар; 

4) административдик жол-жобого катышууну камсыз 
кылууга же административдик жол-жобого байланышкан 
телеграммаларга жана эл аралык телефон чалууларга бай-
ланышкан чыгашалар; 

5) иш сапарына чыгашалар; 
6) башка администрациялык органдарга же башка жак-

тарга көрсөтүлгөн жардам же көрсөтүлгөн кызматтар үчүн 
төлөнүүгө тийиш болгон суммалар; 

7) буюмдарды ташууга же сактоого байланышкан чы-
гашалар; 

8) административдик даттануу боюнча административ-
дик актыны же чечимди аткаруу боюнча администраци-
ялык органдын чыгашалары; 

9) административдик жол-жобону жүзөгө ашырууда экс-
перттерге, адистерге жана котормочуларга төлөнүүчү сум-
малар. 
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2. Ушул берененин 1-бөлүгү менен каралган чыгашалар 
административдик жол-жобону жүзөгө ашыруучу органга 
жүктөлөт, ал эми экспертти же котормочуну чакырууга бай-
ланышкан чыгашалар ушул Мыйзамдын 91-беренеси менен 
каралган тартипте компенсацияланат. 

Административдик жол-жобо ишинин материалдары-
нан көчүрмөлөрдү жана үзүндүлөрдү жасоого байланыштуу 
чыгашаларды мындай талап койгон жак тартат. Бул учурда 
чыгашалар администрациялык орган тарабынан жасалган 
иш жүзүндөгү көчүрмөлөргө жана үзүндүлөргө сарптоолор-
дон ашпоого тийиш. 

1-бөлүк. Ушул берененин 1-бөлүгүндө мамлекеттик алым-
дан тышкары келип чыгуучу чыгымдардын башка түрлөрү кел-
тирилген.  

2-бөлүк. 1-бөлүктө каралган чыгымдарды администраци-
ялык орган көтөрөт. Эксперттердин жана котормочулардын 
чыгымдары 91-беренеде белгиленген тартипте төлөнүп берилет.  

Административдик процесстин материалдары-
нан көчүрмөлөрдү жана үзүндүлөрдү алууга чыгымдарды ушул 
көчүрмөлөргө ж.б. муктаж адамдарга жүктөөлөт. Иш жүзүндө 
администрациялык орган тарткан көчүрмөлөрдүн жана 
үзүндүлөрдүн чыгымдары гана төлөнөт. 

91-берене. Административдик жол-жобону жүзөгө ашы-
рууда күбөлөргө, эксперттерге, адистерге жана котормочу-
ларга төлөнүүчү чыгашалар 

1. Эгерде бул иш алардын ушул администрациялык ор-
гандагы кызматтык же эмгектик милдеттерине кирбеген 
учурда, административдик жол-жобону жүзөгө ашырууда 
эксперттердин жана котормочулардын ишине акы төлөнөт. 

2. Административдик жол-жобону жүзөгө ашырууда 
күбөлөрдүн, эксперттердин жана котормочулардын каты-
шуусуна байланышкан чыгашаларга ал жактарды админи-
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страциялык органдардын кайсынысы (мамлекеттик орган-
дар же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары) ча-
кыргандыгына жараша республикалык бюджеттин, ошон-
дой эле тиешелүү жергиликтүү бюджеттин каражаттарынан 
төлөнөт. 

Эгерде эксперт жана котормочу административдик жол-
жобонун кайсы бир катышуучусу тарабынан чакырылса, 
анда тиешелүү чыгашаларды ошол катышуучу тартат. 

3. Ушул беренеде көрсөтүлгөн жактарга тиешелүү акы 
төлөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белги-
ленген тартипте жана өлчөмдө, ал эми алар административ-
дик жол-жобонун кайсы бир катышуучусу тарабынан чакы-
рылган учурда - алардын ортосундагы макулдашуу менен 
белгиленген тартипте жана өлчөмдө төлөнөт. 

1-бөлүк. Эгер эксперттердин жана котормочулардын жуму-
шу алардын ушул администрациялык органда кызматтык же 
эмгек милдеттенмелерине кирбесе, ошол учурда гана алар 
төлөнөт. 

2-бөлүк. Калган учурларда эксперттердин жана котормочу-
лардын жумушу кайсыл органга чакырылганына жараша тийи-
штүү бюджеттин каражаттарынан төлөнөт.  

Эгер эксперттер же котормочулар административдик жол-
жобонун бири чакырып келсе, анда ошол катышуучу тийиштүү 
чыгымдарды көтөрөт. 

3-бөлүк. Күбөлөргө, эксперттерге жана котормочуларга 
тийиштүү төлөм Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген 
тартипте жана өлчөмдө жүзөгө ашырылат. 

Эксперттер жана котормочулар жол-жобонун катышуучу-
лары тарабынан чакырылган учурда төлөмдүн тартиби жана 
өлчөмү алардын ортосунда түзүлгөн макулдашуу менен аныкта-
лат.  
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92-берене. Администрациялык органдардын өз ара ара-
кеттенүүсүндөгү (өз ара жардамдашуусундагы) чыгашалары 

Өз ара аракеттенүүнү (өз ара жардамдашууну) жүзөгө 
ашырууга байланышкан чыгашаларды көмөк көрсөткөн 
администрациялык орган тартат. 

Бардык администрациялык органдар мамлекеттик бюджет-
тен каржыланарын эске алганда, тиешелүүлүгүнө жараша, өз ара 
аракеттенүүнү (өз ара жардамдашууну) жүзөгө ашырууга байла-
ныштуу чыгымдарды жардам көрсөткөн администрациялык ор-
ган көтөрөт. 
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15-ГЛАВА. ЗЫЯН КЕЛТИРҮҮ ЖАНА ЗЫЯНДЫН ОРДУН 
ТОЛТУРУУ ҮЧҮН ЖООПКЕРЧИЛИК 

 93-берене. Зыян келтирүү үчүн жоопкерчилик 

1. Мамлекеттик аткаруу бийлик органы администра-
тивдик жол-жоболорду жүзөгө ашырууда жеке, юридикалык 
жактарга келтирген зыян үчүн жоопкерчилик тартат. 

2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу ор-
ганы административдик жол-жоболорду жүзөгө ашырууда 
жеке, юридикалык жактарга келтирген зыян үчүн жооп-
керчилик тартат. 

3. Эгерде администрациялык органга берилген ыйга-
рым укуктарды аткарууда зыян келтирилсе, анда жооп-
керчиликти ошол администрациялык орган тартат. 

 
Бардык администрациялык органдар бир мамлекеттик бюд-

жеттин эсебинен каржылангандыгына карабастан, эгерде адми-
нистрациялык орган административдик жол-жоболорду жүзөгө 
ашырууда жеке же юридикалык жактарга зыян келтирген болсо, 
анда бул үчүн тиешелүү администрациялык орган өзү аныктаган 
бюджет менен жооп берет. 

94-берене. Зыяндын ордун толтуруу 

Административдик органдар тарабынан администра-
тивдик жол-жоболордун натыйжасында келтирилген 
зыяндын орду Кыргыз Республикасынын жарандык мый-
замдарына ылайык толтурулат. 

Зыяндын өлчөмүн далилдөө жана аныктоо тартиби жаран-
дык мыйзамдарга ылайык жүзөгө ашырылат. 
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16-ГЛАВА. ӨТМӨ ЖОБОЛОР 

 95-берене. Өтмө жоболор 

Эгерде арыздануучу же административдик акт да-
ректелген жак административдик жол-жобонун бүтпөй кал-
ган бөлүгүн ушул Мыйзамга ылайык жүзөгө ашырууну жа-
зуу жүзүндө талап кылбаса, ушул Мыйзам күчүнө киргенге 
чейин козголгон, бирок ал күчүнө киргенден кийин бүтпөй 
калган административдик жол-жоболор ушул Мыйзам 
күчүнө киргенге чейин колдонулган мыйзамдарга ылайык 
жүзөгө ашырылат. 
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17-ГЛАВА. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР 

 96-берене. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши 

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 
тогуз ай өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ушул Мыйзам 
расмий жарыяланган күндөн тартып алты айдын ичинде: 

1) колдонуудагы мыйзамдарды анын Мыйзамга 
ылайык келүү предметине карата инвентаризациялоону 
жүзөгө ашырсын; 

2) ушул Мыйзамга ылайык келтирүүгө багытталган 
мыйзам долбоорлорун иштеп чыксын жана Кыргыз Респуб-
ликасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизсин; 

3) өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзам-
га ылайык келтирсин; 

4) ушул Мыйзамдын колдонулушун түшүндүрүү боюнча 
уюштуруучулук-усулдук иштерди жүргүзсүн. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Социал-
дык фонду, Улуттук статистикалык комитети жана аткаруу 
бийлигинин органдарынын тутумуна кирбеген, бирок адми-
нистративдик жол-жоболорду жүзөгө ашыруучу башка ор-
гандар ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 
алты айдын ичинде ушул берененин 2-бөлүгү менен белги-
ленген иш-чараларды өткөрсүн. 

4. Ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып "Жа-
рандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө" Кыр-
гыз Республикасынын Мыйзамы административдик жол-
жоболорду жүзөгө ашырууга байланышпаган жарандардын 
кайрылууларын кароого тиешелүү бөлүгүндө гана колдону-
лат. 

5. Ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып 
төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын: 

"Администрациялык жол-жоболор жөнүндө" Кыргыз 
Республикасынын 2004-жылдын 1-мартындагы № 
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16 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши-
нин Жарчысы, 2004-ж., № 6, 250-ст.); 

"Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актылары-
на өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республика-
сынын 2013-жылдын 30-июлундагы № 178 мамлекеттик 
тилдеги Мыйзамынын 2-беренеси (Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2013-ж., № 7, 964-ст.); 

"Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актылары-
на өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республика-
сынын 2013-жылдын 30-июлундагы № 178 расмий тилдеги 
Мыйзамынын 2-беренеси (Кыргыз Республикасынын Жо-
горку Кеңешинин Жарчысы, 2013-ж., № 7, 935-ст.); 

"Администрациялык жол-жоболор жөнүндө" Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чара-
лар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-
жылдын 27-майындагы № 392 токтому (2004-жылдын 15-
июлундагы № 25-26 "Эркин Тоо" газетасына "Кыргыз Рес-
публикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актылары" 
тиркемеси). 

 1-бөлүк. Бул Мыйзам «Эркин-Тоо» гезитинде 2015-жылы 
18-августта № 78 санында жарыяланган. 

4-бөлүк. Ушул жобого ылайык «Жарандардын кайрылуула-
рын кароо тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мый-
замы административдик жол-жоболорду жүзөгө ашырууга бай-
ланышпаган жарандардын кайрылууларын кароого тийиштүү 
бөлүктө гана колдонулат. 

Жарандардын өтүнүчүн кароо үчүн ал Административдик 
жол-жоболор жөнүндө мыйзамынын мааниси боюнча өтүнүч же 
«Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Кыр-
гыз Республикасынын Мыйзамынын мааниси боюнча кайрылуу 
экендигин аныктоо маанилүү. Арыз менен кайрылуунун орто-
сундагы айырманы ажырата билүү маселеси боюнча 4-бөлүктөн 
11-пунктуна кеңири берилген түшүндүрмөнү кара. 
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Арыз берүүдө административдик ишти кароонун 
ЧИЙМЕСИ 

1. Арыздын түшүүсү 

Административдик иштерди жүргүзүү жана эсепке алуу (25-
бер.). 

2. Административдик иштердин ведомстволук караштуулу-
гу 

1) ички ведомстволук компетенция, өндүрүштү бөлүштүрүү 
планына ылайык; 

2) тышкы компетенция: 

 коомдук-укуктук мүнөздөгү арыз (1-б.). 

Эгерде андай болбосо, арызды кароосуз калтыруу (30-б.. 4-б-
к.) 

 администрациялык органдын тектик + аймактык компе-
тенциясы (13-б. 3-б-к.). 

Эгерде андай болбосо, административдик ишти кароодон 
баш тартуу (13-б.. 4-б-к.). 

3. Арыздын формалдуу талаптарга шайкештигин текшерүү 

1) арыз ээсинин административдик жол-жобого катышуу укугу 
(18-б..); 

2) өкүлчүлүк кылууга уруксат (20-б.); 

3) арыздын формасы: 

 мамлекеттик жана расмий тилдер (24-б. 1-б-к.); 

 жазуу жүзүндөгү арызга формалдуу талаптар (28-б. 2-б-к.); 

 бардык зарыл маалыматтардын болушу (28-б. 4-б-к.). 
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Эгерде андай болбосо, кемчиликтерди четтетүү үчүн мөөнөт 
берүү (29-б. 2-б-к.), андан кийин - арызды кайтаруу (29-б. 5-б-
к.). 

4. Арыздын материалдык талаптарга шайкештигин 
текшерүү 

1) талап кылуу укугунун негизи (5-б.); 

2) иш жүзүндөгү жагдайларды текшерүү: 

 негизги принциптер: 

o формалдуу талаптарга кыянат кылууну тыюу (6-б.); 

o үнөмдүүлүк (11-б.); 

o административдик иштин (чаралардын) шайкештиги (9-
б.); 

o ыкчам (оперативдүү) жооп кайтаруу милдети (33-б.); 

o угууга укук (35-б.); 

o материалдар менен таанышуу укугу (36-б.); 

o жардам көрсөтүү укугу (37-б.); 

o укукту бир түрдүү колдонуу укугу (8-б.); 

 иштин жагдайларын өз демилгеси боюнча изилдөө (34-б.); 

 далилдерди изилдөө: 

o күбөнүн түшүндүрмөсү (40-б.); 

o экспертти угуу (41-б. 1-5-б-р.); 

o жеринде текшерүү (41-б. 6-б-к.); 

 администрациялык органдардын өз ара аракеттенүүсү (өз ара 
жардам берүү) (14 жана 15-б.б.). 

5. Актыны чыгаруу 

1) административдик жол-жобону жүзөгө ашыруу мөөнөтү: 
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 мөөнөтү - 30 күн (42-б. 1-б-к.); 

 мөөнөттү узартуу (43-б. 1-б-к.); 

2) административдик актынын түрлөрү: 

 канааттандыруу (49-б. 1-б-к. 1-п.) - белгиленген же белги-
ленбеген колдонуу мөөнөтү (54-б. 1-б-к.); 

 канааттандыруудан баш тартуу (49-б. 1-б-к. 2-п.); 

 токтотуу (46-б. 1-б-к.): 

o арыздан баш тартуу (46-б. 1-б-к. 1-п.); 

o мыйзамдуу күчүнө кирген акт (46-б. 1-б-к. 2-п.); 

 формасы: 

o милдеттүү мазмуну (50-б.); 

o негиздеменин чеги (51-б.); 

3) тапшыруу (52-б.): 

 ыкмалары (52-б. 4-б-к. 2-п.; 52-б. 6-б-к. сунушталат); 

 мөөнөттөрү (52-б. 4-б-к. 1-п. сунушталат); 

4) күчүнө кириши жана колдонуу мөөнөтү (53 жана 54-б.б.). 

6. Административдик жол-жобону жандандыруу (47-б.) 

1) негиздемелер (47-б. 1-б-к.); 

2) мөөнөтү (47-б. 2-б-к.). 

7. Арзыбас административдик акт (55-б.) 

8. Административдик актыны жокко чыгаруу 

1) төмөнкүдөй мыйзамсыз административдик актыны жокко 
чыгаруу: 

 оордотуучу (56-б. 2-б-к.); 

 жагымдуу (56-б. 6-б-к.); 
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2) төмөнкүдөй мыйзамдуу административдик актыны жокко 
чыгаруу: 

 оордотуучу (56-б. 2-б-к.); 

 жагымдуу (56-б. 3-б-к.); 

3) мөөнөттөр (58-б.). 

9. Даттануу (61 жана 62-беренелер) 

1) даттануунун келип түшүүсү (62-б. 2 жана 3-б-р.); 

2) мөөнөттөрү (63-б.): 

 30 күн (63-б. 1-б-к.); 

 даттануунун мөөнөттөрүн калыбына келтирүү (63-б. 2-б-к.); 

3) даттануунун формасы жана мазмуну (64-б.). 

Эгерде андай болбосо, кемчиликтерди четтетүү үчүн мөөнөт 
жана даттанууну кыймылсыз калтыруу (65-б. 2-б. үчүнчү 
сүйлөм.); кемчиликтер четтетилбеген учурда - канааттанды-
руудан баш тартуу (65-б. 2-б-к. үчүнчү сүйлөм); 

4) даттануунун укуктук кесепеттери: даттанган административ-
дик актынын колдонулушун токтото туруу (66-б); 

5) административдик даттанууну ар тараптуу кароо (67-б.); 

6) даттануу боюнча чечим: 

 чечимдин мазмуну (68-б. 2-б-к.); 

 чечимдердин варианттары: 

o административдик актыны чыгарган администрациялык 
орган: 

 даттанууну канааттандыруу (69-б. 1-б-к. 1-п.); 
 канааттандыруусуз калтыруу (69-б. 1-б-к. 2-п.); 

o жогору турган администрациялык орган: 

 канааттандыруу (69-б. 2-б-к. 1-п.); 
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 канааттандыруусуз калтыруу (69-б. 2-б-к. 2-п., 65-. 2-
б-к. үчүнчү сүйлөм). 

10. Аткаруу 

1) аткаруунун предмети: 

 административдик актынын жана административдик датта-
нуу боюнча чечимдин милдеттүүлүгү (70-б. 1-б-к.); 

 токтоосуз аткарыла турган актылар же чечимдер (70-б. 3-б-
к.); 

2) аткаруу өндүрүшүн жүргүзүүчү орган: акт же чечим чыгарган 
администрациялык орган (71-б.); 

3) аткаруу мөөнөтү (73-б.); 

4) мажбурлоо чараларын колдонуу тууралуу эскертүү (81-б.); 

5) мажбурлоо чараларын дайындоо (82-б.); 

6) аткаруучунун милдеттери (75-б.); 

7) аткаруу түрлөрү: 

 даректелүүчүнүн эсебинен үчүнчү жак тарабынан иш-аракет 
аткаруу (76-б. 1-б-к. 1-п. жана 78-б.); 

 акчалай мажбурлоо (76-б. 1-б-к. 2-п., 79-б.); 

 тикелей мажбурлоо (76-б. 1-б-к. 3-п., 80-б.); 

8) акчалай талаптарды аткартуу (84-б. жана андан ары). 

11. Административдик чыгымдар (88-бер. жана андан ары) 

  



Форматы 60х84 1/16. Кѳлѳмү 28,0 накта. 
Офсеттик кагаз. Офсеттик басма. 

Нускасы 500 даана. 

«Тех.Плюс» ЖЧКсында басылды. 
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Кулатов көч., 8/1 

E-mail: p.techplus@gmail.com 
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